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ABSTRACT 

The main purpose with this work was to analyze the current problem areas within quality-, 

environment and work environment in the construction industry, and to develop a potential 

improvement which results in increased efficiency in the subject of speaking. The study’s focus 

applied on the current working method which is used today within quality-, environmental and 

work environment. A comparison has been made to see if this method is the most efficient 

according to time and economic aspects or if there is another method that is more profitable. 

The result has been produced by doing a literature study followed by a series of case studies. 

The case study included observations from two different construction sites, an archive study of 

documents assigned from our collaboration partners Peab and Aros Bygg & Förvaltning and 

finally from interviews with individuals whose competence is of value to this work. To gain a 

wider understanding of the current problem areas, a comparison between the literature study 

and the case study has been made. Based on the comparison a line of argument can be made 

and it highlights specific work stages that can be improved and increase its efficiency. Based 

on the result a recurring improvement point has arisen which was digitalization of the practical 

and administrative work in the form of digital programs and tools, and here is where 

development can be made. It would benefit all personnel affected by the daily work with 

quality-, environment and work environment in the construction industry which would result 

in their work being simplified and a lot more time efficient. The communication within the 

project can be improved with the help of digital program and tools which may result in 

improvements regarding communication between the different parties. Feedback and follow-

up would be more accessible which in turn could contribute to improved experience feedback 

within and between different projects. As a result, all parties involved in the project will benefit 

from it during the whole project and afterwards.  

Keywords: digitalization, efficiency, environment, management system, profitability, 

quality, work environment  
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SAMMANFATTNING  

För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. 

Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt 

dokumenteras. Detta examensarbete fokuserar på kvalitet-, miljö och arbetsmiljöarbetet 

(KMA) i produktionsskedet för att utreda framtida utvecklingstendenser inom KMA. 

Lönsamhet inom en organisation är, oavsett bransch, en av de mest fundamentala 

hörnstenarna för verksamhetens framtid och utveckling. För att möjliggöra lönsamhet inom 

en organisation krävs ett gediget arbete med effektivisering för att undvika slöseri av tid och 

resurser. Arbetssätt och rutiner behöver ses över regelbundet för att kunna avgöra om och vad 

som kan förbättras. KMA-arbete i byggprojekt finns för att dels proaktivt kunna förhindra att 

kvalitets-, miljö och arbetsmiljöaspekter brister men även för att kontinuerligt kunna 

säkerställa att KMA-aspekterna uppfylls enligt rådande föreskrifter.  

Eftersom kraven är många, krävs det att organisationen som bedriver den befintliga 

entreprenadverksamheten har ett fungerande ledningssystem för att kunna erhålla en struktur 

och välorganiserad KMA-dokumentation. Problematiken idag ligger i att dessa ledningssystem 

ofta är separerade och inte alltför sällan uppdelade på olika plattformar, webbaserade 

lösningar, egna mallar etcetera. Dels så medför detta en oordning, slöseri av tid och i värsta 

fall en oengagerad organisation. På lång sikt kan verksamhetens KMA-arbete påverkas 

negativt vilket i sin tur kan leda till oönskade konsekvenser gentemot beställarsidan såsom 

försämrade relationer etcetera. 

Med hjälp av litteraturstudier, arkivstudier, fallstudier samt intervjuer i detta examensarbete 

erhölls resultat som påvisade att KMA-arbetet har stora utvecklingstendenser i framtiden. 

Digitalisering av det administrativa arbetet efterfrågades av de intervjuade, där samtliga 

dagligen arbetar med KMA-frågor. De ansåg att exempelvis en applikation (app) som kan 

användas på en smarttelefon skulle medföra tidsbesparingar i det dagliga arbetet. 

För att tydliggöra tidsbesparingar i det dagliga KMA-arbetet genomfördes tre beräkningar med 

hjälp av rimliga antaganden utifrån samråd med handledare och medelvärden utifrån 

intervjusvar och litteraturstudien. Beräkningsexemplet omfattar tidsåtgången för en 

skyddsrond med nuvarande arbetsmetod jämfört med en digitaliserad arbetsmetod. Enligt 

beräkningsresultatet finns besparingspotential upp emot 815 timmar vilket motsvarar cirka 

199 645 kronor endast i avseende till skyddsronder, egenkontroller och fuktronder om 

företaget har fem pågående projekt som löper parallellt under ett års tid. Om likvärdiga 

antaganden kan göras med alla moment som ingår i KMA-arbetet finns därmed en stor tids- 

och kostnadseffektiviseringspotential gällande KMA inom byggnadsproduktion. 

Nyckelord: kvalitet, miljö, arbetsmiljö, effektivisering, lönsamhet, digitalisering, 

ledningssystem, KMA 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Globalt sett förekommer omkring 100 000 dödsfall varje år inom byggbranschen (Building 

and Wood Worker’s International, u.å.). Omkring 30% - 40% av alla dödliga 

arbetsplatsolyckor, sett till alla branscher globalt, sker på byggarbetsplatser. Detta är en 

konsekvens av dåliga arbetsförhållanden och bristande arbetsmiljö. Även i Sveriges 

byggindustri förekommer det mycket kvalitetsbrister, olyckor och arbetsmiljöbrister (Sveriges 

byggindustrier, 2018). Detta i sin tur är en stor kostnad för entreprenörer då mycket pengar 

går åt till att åtgärda skador och brister under och efter produktionen, men det blir även en 

personalkostnad om en olycka skulle ske (Boverket, 2007). Att Sveriges byggindustri är kantad 

av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöbrister borde då vara en indikation på att det är någonting 

i det systematiska arbetet med KMA som är bristande. Den mänskliga faktorn kommer alltid 

att finnas med och påverka så hur kan KMA-arbetet utvecklas, förbättras, standardiseras och 

effektiviseras?  

En hypotes är att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöbrister skulle kunna minimeras och 

effektiviseras om nuvarande arbetsmetod ses över. Genom att arbeta med utvecklingen av 

digitalisering av administrativa arbeten inom KMA kan nuvarande hjälpmedel och program 

bidra till ett förbättrat KMA-arbete. Digitalisering kan exempelvis ses som ett steg i rätt 

riktning då standardisering och effektivisering möjliggörs. 

Idén till ämnet väcktes till liv under utbildningen på Mälardalens högskola. KMA har 

omnämnts i flertal examensarbeten i uppdelad form, det vill säga enbart miljö etcetera. Därav 

väcktes intresset till att skriva om ämnet KMA i sin helhet då det omfattar och berör hela 

byggskedet. Med stöd från Peab och Aros Bygg & Förvaltning har lämpliga frågeställningar 

formulerats för att omfatta och möjliggöra utvecklingen kring KMA-arbetet i byggbranschen. 

1.2 Problemformulering 

Tids- och kostnadseffektivisering inom en organisation är beroende av att befintliga 

arbetsmetoder kontinuerligt ses över. På så sätt kan arbetsmetoderna analyseras och 

utvärderas. Inom byggbranschen finns många områden där tids- och kostnadseffektivisering 

kan förbättras, bland annat inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. Ämnet är känt inom 

branschen, men vad det omfattar och hur det tillämpas i praktiken kan upplevas som abstrakt. 

KMA berör samtliga involverade parter i ett byggprojekt där specifikt administrativa arbeten 

är ineffektiva och utförda med gamla metoder och verktyg. Den begränsning som finns i 

nuläget gällande KMA-arbetet i sin helhet är att det finns en trög utveckling av digitaliserat 

KMA-arbete – något som skulle kunna resultera i tids- och kostnadseffektivisering samt ökad 

lönsamhet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera vilka problemområden och utvecklingsmöjligheter 

som i dagsläget finns inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i byggbranschen i sin helhet. 

Är den nuvarande arbetsmetoden som tillämpas idag inom KMA-arbetet den mest tids- och 

kostnadseffektiva metoden eller finns det andra arbetsmetoder som är mer lönsamma? 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarnas utformning är baserat på att kunna analysera och besvara syftet som 

examensarbetet ämnar att undersöka. 

Examensarbetet utgår från följande frågeställningar: 

 vilka eventuella utvecklingsmöjligheter finns angående nuvarande arbetsmetod för att 

göra arbetet mer tids- och kostnadseffektivt? 

 hur kan ett förbättrat KMA-arbete gynna inblandade parter i ett byggprojekt? 

 skulle en utvecklad digitalisering av det administrativa KMA-arbetet öka tids- och 

kostnadseffektiviteten eller kommer pappersarbetet förbli den ledande 

arbetsmetoden? 

1.5 Avgränsning 

Studien har utförts i Eskilstuna och Västerås i affärsområdet bygg vilket i sin tur inte kan 

garantera att vara representativ för dessa företag i sin helhet, då företagen finns placerade på 

flera orter än de ovannämnda. Likväl är problemet högaktuellt vilket i sin tur kan bidra till en 

ökad insikt i hur KMA-arbetet kan utvecklas och användas i framtiden. 

Eftersom KMA är grundstenen i detta examensarbete kommer arbetet att avgränsas inom 

nationell utsträckning med stöd och information från bland annat Peab samt Aros Bygg & 

Förvaltning. Examensarbetet kommer att fokusera på KMA under utförandeskedet. För att 

tydliggöra delar av examensarbetet kommer inslag av projekteringsskedet och bruksskedet att 

inkluderas för att öka förståelsen och helhetsuppfattningen om ämnet. 
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2 METOD 

Examensarbetet genomfördes genom en kombination av litteraturstudie följt av en serie 

fallstudier. Fallstudierna inkluderar observationer i form utav platsbesök, arkivstudier av 

material tilldelat från Peab samt Aros Bygg & Förvaltning och slutligen intervjuer med 

tillhörande enkät med nyckelpersoner vars kompetens berör ämnet examensarbetet ämnar att 

presentera. 

2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet grundades på litteraturstudier inriktade mot kvalitet-, miljö och arbetsmiljö. 

Material till litteraturstudien samlades in genom arkivstudier, intervjuer med personer som är 

insatta i ämnet såsom handledare från Peab och Aros Bygg & Förvaltning samt från 

observationer. Ytterligare relevant litteratur hittades på Mälardalens högskolebibliotek 

kompletterat av vetenskapliga databaser som SwePub, DiVA och Google Scholar. 

De sökord som användes för sökningen i databaserna, vilket provades i olika kombinationer 

var: ”KMA”, ”kvalitet”, ”miljö”, ”arbetsmiljö” och kompletterades med bland annat 

”arbetsmiljöverket”, ”boverkets byggregler” samt ”plan- och bygglagen”. För att precisera 

sökningarna användes metoderna med att lägga till * och ”” efter sökordet i syfte till att 

säkerställa att samtliga varianter och kombinationer av sökordet inte uteslöts. 

Även tilldelad litteratur (Byggledning Produktion, 2017) och (Arbetsmiljöregler; Lagar, 

Förordningar, Föreskrifter, Allmänna råd, 2016) från handledare användes under arbetet.  

2.2 Fallstudie 

Syftet till att fallstudiemetoden tillämpades under examensarbetet var för att öka 

helhetsuppfattningen och grundkunskaperna inom KMA. Resultatet från fallstudierna bidrog 

till ett djup och kontext till ämnet som examensarbetet behandlar, vilket ökade förståelsen 

kring innebörden av vad KMA är, hur det fungerar och kan förbättras. Den centrala delen av 

studien är intervjuer där personliga åsikter kring digitalisering av det administrativa KMA-

arbetet klarläggs. I samband med detta lyftes personliga åsikter och förslag till ytan och 

inkluderades i examensarbetets resultat och slutsatser. Fallstudierna genomfördes med 

metoderna: arkivstudie, intervjuer och observationer från platsbesök. 

2.2.1 Arkivstudie 

Peab och Aros Bygg & Förvaltning tillgodosåg med relevant information kring ämnet KMA i 

form av tryckt litteratur och en inblick i dokumentation som berör KMA. Materialet studerades 

och inhämtad information bidrog till en stärkt förståelse för KMA-arbetet och dess innebörd. 
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2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med externa handledare, platschefer och arbetsledare från Peab och 

Aros Bygg & Förvaltning. Intervjuformuläret med tillhörande enkät hittas under bilaga 5 – 

intervju- och enkätformulär. Svar från intervjuer hittas under bilaga 6, 7, 8 och 9. Urvalet av 

intervjurespondenter gjordes med hänsyn till de som anses vara mest berörda av det dagliga 

KMA-arbetet, nämligen platsledningen. Hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet är fördelat 

varierar mellan olika projekt men oftast är det arbetsledare och platschefer som är involverade 

och därför anses urvalet vara representativt för detta examensarbete (personlig 

kommunikation, 2018-05-16). 

2.2.3 Observation 

Under examensarbetet genomfördes två platsbesök i Mälardalen där Peab respektive Aros 

Bygg & Förvaltning är totalentreprenör för respektive byggprojekt. Peabs byggprojekt är 

nyproduktion av hyreslägenheter och Aros Bygg & Förvaltning är ombyggnation av befintliga 

kontorslokaler. Platsbesöken utfördes främst för att få ett verklighetsperspektiv och en 

kompletterande bild av det praktiska arbetet med KMA ute i produktion. 

2.3 Beräkningar 

Under examensarbetet genomfördes tre stycken beräkningsexempel för momenten 

skyddsrond, egenkontroll samt fuktrond. Beräkningarna ämnade till att analysera eventuell 

tids- och kostnadseffektivisering för de tre olika arbetsmomenten. De beräkningar som 

genomförts är baserade på aktuell lönestatistik för tjänstemän respektive yrkesarbetare. 

Tidsuppskattningar grundas på intervjuresultat och samråd med externa handledare. 

Exempelberäkningarna kunde således användas för att belysa tids- och kostnadsbesparing 

kring KMA-arbete vid en jämförelse av befintliga respektive digitaliserade arbetsmetoder.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel redovisas den primära data som har behandlats för att kunna redogöra vad KMA 

är och hur KMA-arbete avspeglas i praktiken. Litteraturstudien grundar sig på primära data 

från tilldelad litteratur (Aulin et al., 2017), (Sveriges Byggindustrier, 2016), övrig litteratur 

samt tidigare forskning kring ämnet. 

3.1 Kvalitet i byggnadsproduktion 

I detta kapitel redovisas grundläggande information om vad kvalitet är och har för betydande 

roll inom byggbranschen. Olika begrepp som kvalitetsledning, kvalitetssäkring, 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 9001, certifieringssystem samt 

kvalitetsplan kommer att tydliggöras. Kapitlet inleds med en kort historik kring kvalitetsarbete 

och dess implementering inom produktionsprocesser. 

3.1.1 Kvalitetshistoria 

Ordet kvalitet har sitt ursprung i det latinska ordet ”qualitas” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Qualitas betyder beskaffenhet och är en synonym till egenskap. Redan under antiken pratade 

den romerska talaren Cicero om kvalitet, då i samband med hållfasthet. Begreppet kvalitet har 

vidareutvecklats och fått många olika variationer definitionsmässigt de senaste hundra åren, 

men en modern tolkning av begreppet kvalitet är att kvaliteten på en produkt är dess förmåga 

att tillfredsställa, och gärna överträffa, kundernas behov och förväntningar. 

I samband med industrialiseringen av produktionsprocesser runtom i världen uppstod en ny 

del i processen, nämligen kvalitetskontroll (Sandholm, 2008). Kvalitetskontrollen infördes i 

de stora fabrikerna då det saknades en kontroll av helheten. Arbetet kring kvalitetskontrollen 

utfördes av förmännen i produktionen men tids nog fattades beslut om att införa en ny 

yrkesgrupp som kallades ”kontrollanter” då arbetet kring kvaliteten blev allt för omfattande 

för förmännen. 

Massproduktionen av varor ökade i takt med att produktionsteknikerna utvecklades. Ett 

resultat av detta var att arbetskraften inte alltid var tillräcklig, vilket även påverkade 

kontrollarbetet. De militära myndigheterna i USA angrep problemet genom att utbilda sina 

leverantörer av krigsmaterial med en slags kontrollmetod (Lindgren & Sandell, 1993). Det 

innebar att leverantörerna kvalitetsstämplade materialet i förtid, vilket medförde snabbare och 

mer effektiva leveranser av material.  

Under 1960-talet i samband med det dåvarande krigsdrabbade Korea, blev japanerna 

intresserade av USA:s strategiska arbetssätt kring kvalitetskontrollering och effektivisering 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Representanter från Japan fick utbildning i den amerikanska 

strategin kring kvalitetsstyrning och skapade efter denna en egen kvalitetssystemsfilosofi. 

Japan utvecklade kvalitetsarbetet på ett helt annat sätt än hur kvalitetsarbetet fungerade i 

västvärlden. Deras strategi var att arbeta i grupper, så kallade kvalitetscirklar. Metoden 
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vidareutvecklades till en förenklad variant av Kauro Ishikawa i syftet att alla medarbetare 

skulle kunna lära sig förbättringsarbetet som användes på arbetsplatsen. Ishikawas 

målsättning angående delaktighet och engagemang är ledord som ännu idag lever vidare vad 

gäller kvalitetstänk. 

3.1.2 Kvalitetsledning och kvalitetssäkring 

Under 1990-talet introducerades den första standarden för ledningssystem för kvalitet, ISO 

9001 (Aulin et al., 2017). Under denna tidsperiod utvecklades även Plan- och bygglagen där 

nya förändringar ställde krav på ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete i byggprocessen. De 

rutiner som utvecklades under 1990-talet finns kvar men har utvecklats ytterligare samt 

integrerats med andra prioriterade utmaningar såsom arbetsmiljö och miljö. En organisation 

kan med fördel använda ISO 9001 för att systematiskt arbeta med kvalitet, då detta är en 

internationell standard för kvalitetsledning. Om arbetet med kvalitetssäkring ska bli 

meningsfullt och framgångsrikt så måste hela organisationen engageras och på samma gång 

genomsyra alla aktiviteter. Kvalitetsledningens syfte är i första hand ett styrmedel för att få 

högsta möjliga kvalitet på slutprodukten, men det finns ändå klara kopplingar till processen, 

produktionen och arbetsorganisationen samt inte minst arbetsmiljön (Byggledarskap, 2014). 

Kvalitetssäkring innebär även en decentralisering av de kvalitetskontroller som ska utföras 

vilket innebär att den som utför arbetet ska göra kvalitetskontrollen. En klar koppling finns 

även mellan kvalitetskrav på arbetsorganisation och arbetsmiljö kontra byggnadens kvalitet. 

3.1.3 Kvalitetsplan 

I byggprojekt finns det ett krav enligt allmänna bestämmelser (AB) respektive allmänna 

bestämmelser för totalentreprenader (ABT) på att respektive totalentreprenad, 

utförandeentreprenad och underentreprenad ska kunna visa upp en kvalitetsplan. Detta krav 

finns för att kunna intyga för beställaren och den kontrollansvarige hur företaget arbetar med 

och kontrollerar projektet (Kvalitetsgruppen, 2018). Kvalitetsplanen är i verkligheten alltid 

projektspecifik och organisationsbunden då varje företag upprättar sin egen kvalitetsplan 

(Aulin et al., 2017). Således finns alltså ingen generell kvalitetsplan som alla kan använda i ett 

projekt, utan detta administrativa dokument är byggentreprenören tvungen att upprätta inför 

varje nytt projekt. Beställaren upprättar även en kvalitetsplan för varje projekt. Följande 

aspekter förväntas entreprenören redovisa i kvalitetsplanen:  

 platsorganisation 

 kontraktsgenomgång 

 kontaktrutiner med myndigheter, beställare och arbetstagare 

 rutiner för dokumenthantering (ritningar, revideringar och protokoll) 

 rutin för mottagningskontroll av leveranser 

 eventuell rutin för krav på tillverkningskontroll hos leverantörer 

 rutiner för samordning av underentreprenörens kvalitetssystem 

 kontrollplaner 

 arbetsberedningar 
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 rutin för kvalitetsrevision. 

 

När kvalitetsplanen är färdigställd av entreprenören lämnas den till beställaren för granskning 

och godkännande innan arbetet kan påbörjas. 

3.1.4 ISO 9001 

Standarden för kvalitetsledningssystem, ISO 9001, baseras på sju principer (Swedish 

Standards Institute, 2018): 

 kundfokus 

 ledarskap 

 medarbetarnas engagemang 

 processinriktning 

 förbättring 

 faktabaserade beslut 

 relationshantering. 

 

Då ett företag önskar att bli ISO 9001-certifierade ställs kravet att företaget har ett 

ledningssystem. Därefter ska kraven som finns för ISO 9001 uppfyllas. Certifieringen intygar 

att företagets kvalitetsarbete är utvärderat och godkänt enligt internationella krav. För kunden 

(beställaren) innebär en sådan certifiering en trygghetsfaktor vid eventuella avtal och affärer. 

ISO 9001 används av över en miljon företag och organisationer i över 170 länder (International 

Organization for Standardization, 2018). 

3.1.5 Ledningssystem 

Ett ledningssystem kan se olika ut beroende på bransch, organisation och inriktning. Alla 

ledningssystem har dock den gemensamma nämnaren att det är ett verktyg för att leda, 

planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2015). Med 

hjälp av ledningssystemet blir det möjligt att arbeta systematiskt med förbättringar samt att 

genomföra uppgifter med hög kvalitet. Ledningssystemen kan sedan certifieras enligt ISO-

standarder. Många företag har insett behovet av att integrera verksamhetens olika 

ledningssystem i ett och samma system (Kvalitetsmagasinet, 2005). Dessa ledningssystem 

återfinns ofta som separata delar i form av kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem samt 

arbetsmiljöledningssystem. Att samordna ledningssystemen, det vill säga att kvalitet-, miljö- 

och arbetsmiljö integreras medförs ett underlättat dagligt arbete med KMA-frågor. Rent 

administrativt blir det smidigare att kunna utföra arbetet om alla aspekter är samlade i ett 

enhetligt system. Med hjälp av integrering skapas ett system och en rutin istället för tre olika 

rutiner. 
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3.1.6 Upphandling 

Kvalitetsledningssystem såsom ISO 9001 efterfrågas ofta i upphandlingar och kan därför vara 

avgörande huruvida entreprenören får jobbet eller inte. För närvarande finns det inte så många 

företag som har certifierade system som är godkända av en ackrediterad tredje part, och därför 

är det vanligt att formuleringen ”eller motsvarande” läggs till (Aulin et al., 2017). Emellertid 

saknas rättspraxis på området och det är av vikt för rättstillämpningen att det klarläggs hur 

ett ”motsvarande” system ska vara utformat och vilka kriterier som ska uppfyllas för att det 

ska anses som likvärdigt (Aulin et al., 2017, s. 192). 

3.1.7 BF9K – ett övergripande ledningssystem 

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms 

Byggmästareförening tillsammans med föreningens medlemsföretag och sakkunniga 

(Stockholms Byggmästareförening, 2018). Ledningssystemet ställer krav på kvalitets-, miljö- 

och arbetsmiljö och fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering med skillnaden att 

systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Det centrala syftet 

med BF9K-systemet är att möjliggöra dokumentation som ska kunna visas upp för beställaren, 

där entreprenören visar hur kraven för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har uppfyllts under hela 

projektets gång. BF9K-systemet innehåller krav på kontroller i projektet som även uppfyller 

samhällskraven som ställs i plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Boverkets 

konstruktionsregler (EKS), miljöbalken och arbetsmiljölagen. 

BF9K innehåller följande: 

 certifieringsregler 

 krav på egenkontroll i projekten 

 krav på utbildning 

 krav på rutiner i projekten 

 krav på administrativa rutiner. 

 

Då BF9K-systemet har samma grundprincip som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och 

OHSAS 18 001/AFS 2001:1 (arbetsmiljö) motsvaras BF9K av ISO/OHSAS/AFS gällande 

kvalitet-, miljö och arbetsmiljö i upphandlingsskedet. De företag som använder BF9K-

systemet har tillgång till stöd för att kunna arbeta systematiskt med motsvarigheter som finns 

i ISO-standarder. Vidare ställer även BF9K krav på utbildning och vidareutbildning inom 

företagen för att säkerställa för beställaren att företaget alltid innehar den kompetens som 

krävs på marknaden. Detta innebär således även att företaget i sig kontinuerligt nyttjar 

erfarenhetsåterföring inom organisationen samt att uppföljning- och förbättringsprocessen 

sker proaktivt, det vill säga förebyggande, under hela projektet (Stockholms 

Byggmästareförening, 2018). 

Att certifieras enligt BF9K innebär en certifieringsprocess som består av följande kostnader: 

 anslutningsavgift grundas på företagets omsättning, pris från 5000kr 

 årlig serviceavgift grundas på företagets omsättning 
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 eget arbete för företaget, mellan 100–500 timmar, för certifieringsarbetet 

 egen handledare 

 certifieringskostnad som omfattar en engångskostnad baserat på antal anställda 

 årlig revision av DNV GL*. Baserat på företagets omsättning, ca 20 000 - 30 000 kr. 

 

*DNV GL, Det Norske Veritas, är det certifieringsorgan som genomför certifieringsrevisionen. 

De granskar och bedömer företagets framtagna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem i 

samband med besök. När certifieringsreglerna är uppfyllda överlämnas ett certifikat. 

3.1.8 Certifiering och dess kostnader 

Kartläggningar av kostnader för certifieringsarbeten i företag av varierande storlek (små 

respektive medelstora) visade att kostnaden för mindre företag under det första året 

motsvarade 1,4% av omsättningen och under de följande åren 0,4% av omsättningen (Sander, 

2004). För ett medelstort konsultföretag motsvarade kostnaden för att implementera ett 

kvalitetsledningssystem 1,6% av företagets omsättning (Ideberg et al., 2003). Vidare kartlades 

även den löpande kostnaden för att underhålla kvalitetsledningssystemet och 

miljöledningssystemet, vilket motsvarade tillsammans ca 1% av företagets omsättning. 
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3.2 Miljö i byggnadsproduktion 

I kapitlet om miljö beskrivs innehållet och vad det har för betydelse kring KMA-arbetet samt 

inom byggbranschen. Begrepp som kommer att tas upp är bland annat ISO 14001, miljöbalken, 

miljöplan, miljöprogram, miljöansvar, miljömärkning och certifiering m.fl.  

3.2.1 ISO 14001 

Aktivt miljöarbete genererar många fördelar för byggföretag i form av minskad användning av 

resurser, lägre kostnad för avfallshantering men även för den gemensamma miljön (SIS, u.å.). 

Genom att certifiera ett företag enligt ISO 14001 som är ett miljöledningssystem så kan 

arbetsmodellen användas som underlag för en extern certifiering. Miljöledningssystemet 

genererar bland annat till: 

 ökad processeffektivitet 

 ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete 

 minimering av avfallsprodukter vilket minskar kostnader för avfallshantering 

 miljökompetensen ökar i organisationen 

 kartlägga och minimera verksamhetens miljöpåverkan 

 sätta upp konkreta miljömål och förbättringar 

 kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet m fl. 

 

Genom att koordinera miljöledningssystemet med andra ledningsarbeten, till exempel 

kvalitets- och arbetsmiljöfrågor kan miljöarbetet förbättras ytterligare. Med hjälp av 

standarden för miljöledning får organisationer ökad kontroll över miljöarbetets utveckling, 

uppföljning och eventuella uppstående problem som är direkt kopplade till resultat och 

kostnad. För att certifiering enligt ISO 14001 ska kunna godkännas krävs det att en 

organisation ska: 

 använda sig utav ett kvalitetsledningssystem som uppfyller de krav som tillämpas i 

aktuell standard 

 ledningssystemet är en naturlig del av den dagliga verksamheten 

 system och beskrivningar underhålls och uppdateras löpande. 

3.2.2 Miljöbalken - mål och tillämpningsområden 

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling i samhället (SFS 1998:808, 1 kap. 4 §). 

Människor ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö idag och för kommande generationer. 

Utvecklingen bygger på att naturen har ett skyddsvärde, där människan har rätt att förändra 

samt bruka naturen men ansvarar och säkerställer att naturen inte förvanskas. Miljöbalken 

ska tillämpas så att: 

 människans hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter orsakade av 

föroreningar eller annan typ av påverkan 

 natur- och kulturmiljöer av betydande värde ska skyddas, bevaras och vårdas 
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 den biologiska mångfalden ska bevaras 

 långsiktigt god hushållning säkerställs vid brukande av mark, vatten och fysisk miljö 

från ett ekologiskt, socialt, kulturellt och samhällsekonomiskt perspektiv 

 återanvändning och återvinning av material, råvaror samt energi ska resultera till att 

ett kretslopp uppnås. 

 

Miljöbalken omfattar betydligt mer som berör samtliga miljöfrågor ur ett juridiskt perspektiv. 

Ytterligare krav och lagar beträffande miljön och dess kompletta innebörd som påverkar all 

typ av verksamhet är nedskrivet i miljöbalken (1998:808).  

3.2.3 Miljöplan 

AB och ABT kräver att entreprenören upprättar en miljöplan och inarbetar de miljöåtgärder 

som beställaren föreskriver i förfrågningsunderlaget (Aulin et al., 2017). För att miljöaspekter 

ska kunna följas upp och verifieras bör ett miljöprogram upprättas med tillhörande miljöplan. 

Om entreprenadföretaget arbetar med miljöledningssystem av typen ISO 14001 är detta ett 

krav. Miljöprogrammet visar hur projektet ska styras med avseende på miljöaspekter och 

miljöplanen (kopplat till tidplan) beskriver när miljöaspekter inträffar, vem som är ansvarig 

för dessa och typ av verifiering för aktuell miljöaspekt. 

3.2.4 Miljöprogram 

Ett miljöprogram upprättas för att entreprenören ska kunna intyga att åtgärder tas gentemot 

miljöfrågor (Aulin et al., 2017). Miljöprogrammet tas fram med hjälp av en checklista 

innehållande: 

 

 entreprenadens miljömål 

 krav för miljöcertifiering av entreprenaden 

 huvudansvarig för miljö-, energi- och hållbarhetsfrågor 

 utbildningsinsatser som krävs för kompetens och medvetenhet 

 plan för kommunikation och dokumentation 

 riskanalys och förebyggande åtgärder samt åtgärder för att skydda tredje man 

 avvikelsehantering 

 miljö- och hållbarhetskriterier för upphandling och inköp 

 upphandling av underentreprenörer och material samt leveranshantering 

 mätmetoder och typ av verifiering av krav för miljöprogrammet 

 etablering med hänsyn till energi- och vattenförbrukning 

 metodval med miljöhänsyn 

 väderskyddat byggande, uppvärmning, uttorkning och avfuktning 

 hjälpmedel, hjälpmaterial, utrustning och maskiner 

 arbetsplatsdispositionsplan (bodar och energiåtgång, provisoriskt vatten och avlopp, 

energieffektiv bygg-el och lågenergibelysning) 
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 hållbar transportplanering, trafiklösningar till och på byggplatsen och plan för 

hantering av byggavfall 

 minimering av dammalstring, buller, vibrationer och belysningsstörning för 

omgivningen. 

3.2.5 Miljöansvar 

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 

skada eller olägenhet för miljön ansvarar – till dess skadan eller olägenheten har upphört 

– för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt (Aulin et al., 2017, s. 326). 

Detta kan ersättas med skyldighet att ersätta skadan. Skadestånd enligt Miljöbalken 

(SFS 1998:808) betalas för skador orsakade genom: 

 förorening av vattenområden 

 förorening av grundvatten 

 ändring av grundvattennivån 

 luftförorening 

 markförorening 

 buller 

 skakning 

 annan liknande störning. 

 

Dessa typer av skador kan uppstå vid exempelvis mark-, pålnings-, sprängnings- och 

rivningsarbeten. I första hand är beställaren ytterst ansvarig för de miljöskador som skulle 

kunna uppstå. Entreprenörens skadeståndsskyldighet mot tredje man regleras i AB04 kap.5 § 

13 (ABT 06): 

Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet 

enligt föregående stycke, om han kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller 

begränsa skadan (Aulin et al., 2017, s. 327).  

För att säkra miljöarbetet är det upp till beställaren att föreskriva via den tekniska 

beskrivningen hur arbetet ska utföras (Aulin et al., 2017). Den tekniska beskrivningen är 

baserad på den allmänna material och arbetsbeskrivningen (AMA) och där föreskrivs hur 

arbetet ska utföras. Enligt miljöbalken har beställaren skyldighet att utföra sådana 

skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som krävs för att förebygga, förhindra 

eller motverka att den verksamhet som bedrivs ger upphov till skador eller olägenheter för 

människors hälsa eller miljö. 
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3.2.6 Miljömärkning och certifiering 

Byggprojekt kan certifieras och få ett ”intyg” på att byggnaden och dess processer har skett 

under önskade förhållanden (Aulin et al., 2017). Vanligtvis är det beställaren som önskar en 

specifik miljöcertifiering. I praktiken innebär det även en konkurrensfaktor för entreprenören 

då det samtidigt kan vara marknadsförande. De olika miljöcertifieringar som finns i dagsläget 

avser främst slutprodukten, men i vissa fall även resursförbrukning etcetera under driftskedet. 

Följande miljöcertifieringssystem förekommer på den svenska marknaden: 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). 

Systemet utvecklades i Storbritannien och har i samarbete med Swedish Green Building 

Council tagits fram i en svensk version (Aulin et al., 2017). BREEAM-systemet är tänkt att 

användas för att intyga att projektet följer riktlinjer och krav gällande miljö och energi som 

systemet bedömer. Betygsättning i nivåerna Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding 

sker efter resultatmätning inom tio områden:  

 ledning och styrning 

 hälsa och innemiljö 

 energi 

 transporter 

 vatten 

 material 

 avfall 

 mark och ekologi 

 föroreningar 

 innovation. 

 

CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme 

Manual). Utvecklades i Storbritannien med utgångsläget att kunna bedöma och betygsätta hur 

väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor (Aulin et al., 2017). Systemet är tänkt 

att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att uppnå mer än lagkrav inom 

hållbarhetsområdet för att nå ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. I ett samarbete 

med Swedish Green Building Council kunde CEEQUAL översättas till svenska och i samband 

med det möjliggjordes CEEQUAL-certifiering av svenska anläggningsprojekt. Systemet 

bedömer genomförandet med betyg i nivåerna Pass, Good, Very Good och Excellent. 

Betygsättningen tar hänsyn till nio områden:  

 projektstrategi eller kontraktstrategi  

 projektledning eller kontraktshantering  

 människor och lokalsamhälle  

 markanvändning (ovan eller under vatten) och landskapsutformning  

 kulturhistorisk miljö  

 ekologi och biologisk mångfald  

 vattenmiljö (sötvatten och hav) 

 användning och hantering av fysiska resurser 
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 transport. 

 

FEBY 12, Sveriges Centrum för Nollenergihus. Svenskanpassade krav på energieffektivitet 

som ursprungligen utvecklades i Tyskland och Österrike (Aulin et al., 2017). Certifieringens 

svenska kriterier för nollenergihus, passivhus och minienergihus togs fram av Forum för 

energieffektiva byggnader (FEBY). Certifieringsansvaret överläts senare till Sveriges Centrum 

för Nollenergihus (SCNH), en förening som är verksamma inom utveckling och spridning av 

energieffektivt byggande. Certifieringen kallas dock fortfarande FEBY 12, vilken är den senaste 

versionen. FEBY 12 är uppdelad på skilda dokument för bostäder och lokaler. 

Green Building, Swedish Green Building Council. Ett EU-baserat system med fokus på 

energianvändning och energieffektivisering (Aulin et al., 2017). 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ett system som utvecklades i USA 

(Aulin et al., 2017, s. 92–93). En svensk version togs sedan fram i samarbete med Swedish 

Green Building Council. LEED-systemet bedömer byggnadens miljöprestanda med hänsyn till: 

 närmiljö  

 vattenanvändning  

 energianvändning  

 material och inomhusklimat.  

 

LEED betygsätts i nivåerna Certified, Silver, Gold och Platinum. Utöver det kan även 

bonuspoäng erhållas för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. 

Miljöbyggnad, Swedish Green Building Council. Miljöbyggnad är utvecklat i Sverige baserat 

på svenska myndighetsregler och praxis (Aulin et al., 2017). Miljöbyggnadssystemet lägger 

störst fokus på energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad betygsätter på nivåerna: 

Brons, Silver och Guld. 

Svanen, Nordisk Miljömärkning. Svanen omfattar småhus, flerbostadshus och 

förskolebyggnader (Aulin et al., 2017). Fokus ligger på byggprocess, material och energibehov. 

Målet med Svanenmärkning är att kunna säkerställa att byggnaden och dess ingående råvaror 

har en låg påverkan på miljön, samtidigt som den färdigställda byggnaden även erhåller en god 

inomhusmiljö. Detta uppnås genom att ställa krav på ingående material, god ventilation, 

byggprocessen samt material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador. 

Stränga krav finns även på miljöfarliga ämnen i material, att byggnaden ska kunna drivas med 

låg energianvändning, att byggavfall tas hand om på ett miljöriktigt sätt samt att det finns en 

drift- och underhållsplan för byggnaden – allt för att säkerställa att byggnaden har en så låg 

påverkan på den yttre miljön som möjligt. 
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3.3 Arbetsmiljö i byggnadsproduktion 

I detta kapitel redovisas information om vad arbetsmiljö innebär inom byggbranschen samt 

vilka hjälpmedel, lagar, förordningar och författningssamlingar som finns. 

Inom byggbranschen samverkar entreprenörer och underentreprenörer under många olika 

pågående aktiviteter (Arbetsmiljöverket, 2018). Det medför att varje förmedlad attityd, intryck 

och aktivitet i arbetet kan påverka en individs hälsa både psykiskt och fysiskt. Genom att 

systematiskt arbeta med förbättring av arbetsmiljö kan ohälsa förebyggas och god hälsa 

främjas. För att lyckas krävs det att arbetsmiljöarbetet integreras till en naturlig del av det 

dagliga arbetet hos respektive individ. Genom rutiner och god samverkan på samtliga nivåer, 

det vill säga mellan arbetsgivare och arbetstagare kan goda förutsättningar skapas. 

3.3.1 Begreppsförklaring arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är en samlad benämning på biologiska, fysiologiska, medicinska, psykologiska, 

sociala och tekniska faktorer i arbetsplatsens omgivning som påverkar individen 

(Arbetsgivarverket, 2018). 

Nedan redovisas vilka arbetsmiljöverket är och hur de arbetar med stöd av dess lagar och 

förordningar. 

Arbetsmiljöverket (AV) är en myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen 

säkerställer att lagar om arbetsmiljö och arbetstider sker och följs på ett korrekt sätt av företag 

och organisationer (Arbetsmiljöverket, 2018). AV:s primära målsättning är att minimera och 

förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt att förbättra och utveckla 

arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. AV ansvarar över att utforma föreskrifter vilket 

förtydligar och ökar förståelsen kring Arbetsmiljölagens (AML) innebörd. Detta medför att 

arbetsgivaren med hjälp utav arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) regelbundet kan 

undersöka potentiella risker i arbetsmiljön vilket i sin tur kan åtgärdas innan olyckor och 

personskador inträffar. 

Arbetsmiljölagen utger grunden för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket, 

2017). AML anger i detalj på vilket samtliga krav och skyldigheter som ställs på arbetsgivare 

beträffande arbetsmiljön. Lagens ändamål och tillämpningsområden beträffar arbetsmiljön, 

allmänna skyldigheter, bemyndiganden, samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

tillsyn och påföljder samt överklaganden. Arbetsgivaren bär det huvudsakliga ansvaret för att 

arbetsmiljön förblir positiv samt att ohälsa och olycksfall förebyggs på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att systematiskt arbeta aktivt och följa de direktiv 

som fastställs gällande arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöförordningen 1977:1166 (AMF) är ett komplement till AML vilket har utfärdats 

av regeringen som anger hur AML ska omsättas i praktiken (Arbetsmiljöverket, 2016). AMF 

innehåller bestämmelser gällande skyddsombud, skyddskommittéer samt skyldighet till viss 

arkivering av dokumentation. AMF bemyndigar Arbetsmiljöverket att distribuera föreskrifter. 
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Arbetsmiljöverkets författningssamling består utav ett antal juridiskt bindande 

föreskrifter, vilket kompletterar AML (Arbetsmiljöverket, 2017). I föreskrifterna beskrivs krav 

och skyldigheter mer utförligt för att kunna uppfyllas och utföras korrekt i praktiken. Vissa 

föreskrifter är direkt straffbelagda vilket kan leda till böter, sanktionsavgifter eller vite om 

brister i arbetsmiljön upptäcks.  

3.3.2 Viktiga roller i arbetsmiljöarbetet 

Kapitlet omfattar arbetsmiljöarbetet och hur det fungerar i praktiken med arbetsmiljöplanen 

som underlag. Kapitlet innehåller en beskrivning av viktiga moment samt personer vad gäller 

det praktiska arbetet på en byggarbetsplats för att säkerställa en god arbetsmiljö. Några utav 

dessa moment och personer är bland annat tillbud, skyddsronder och 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projektering samt utförandets roll i 

byggprojektet. 

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-

, rivnings-, eller markarbeten (SFS 2010:900, 1 kap. 4 §). Byggherren behöver inte vara en 

fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en 

bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. 

Byggherren ansvarar bland annat för att (Arbetsmiljöverket, 2015, s.4): 

 

 säkerställa att viktiga faktorer för arbetsmiljön beaktas under både planering och 

projektering. Det gäller både byggskedet och i den färdiga byggnaden 

 utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

 utse byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) 

 se till att BAS-P och BAS-U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs 

för uppdraget 

 förvissa dig om att de uppgifter som BAS-P och BAS-U ansvarar för utförs. Du som 

byggherre har alltid kvar ett parallellt arbetsmiljöansvar 

 förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket 

 arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras. 

 

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P respektive BAS-U utses av byggherren vid nya 

byggprojekt (Arbetsmiljöverket, 2015). Samtliga tre parter, byggherren, BAS-P och BAS-U bär 

det gemensamma ansvaret att säkerställa att arbetsmiljöuppgifterna blir utförda. Byggherren 

bär det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljö men ansvaret kan överlåtas till 

uppdragstagaren. Om uppdragstagaren självständigt styr och beslutar i byggprocessen istället 

för byggherren så kan ansvaret överlåtas till uppdragstagaren. Det gäller enbart vid: 

 totalentreprenad (planering, projektering och utförande) 

 generalentreprenad (endast utförande). 
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Utbildning, kompetens och erfarenhet ställs på BAS-P och BAS-U vilket ska kunna styrkas. 

BAS ska ha grundläggande kunskap gällande arbetsmiljö, regler och föreskrifter som är av 

betydande vikt för det aktuella arbetet och projektet. 

BAS-P är den person, oftast en tjänsteman, som under ett kommande byggprojekt samordnar 

och sammanställer inkommande underlag från respektive projektör under 

projekteringsskedet (Arbetsmiljöverket, 2015). BAS-P ska därefter planera och projektera 

kommande byggprojekt med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. 

Under projekteringsskedet kan arbetsmiljöfrågor samt säkerheten på byggarbetsplatsen tidigt 

hanteras. Detta resulterar till att projektörernas arbetsmiljöarbete fortlöpande kan uppdateras 

och eventuella risker kan upptäckas och förhindras. BAS-P ansvarar bland annat för att:  

 medverka vid planering och ledning av projekteringen 

 samordna så att samtliga projektörer som medverkar i byggprojektet tar hänsyn till 

respektives planer och lösningar. Detta gäller särskilt vid moment där olika 

yrkesgrupper utför sitt arbete vid samma tillfälle 

 arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa och olycksfall under byggskedet 

 upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet som vid senare skede överlämnas 

till BAS-U 

 färdigställa dokumentation vilket innehåller relevant arbetsmiljöinformation som 

kommer att användas under bruksskedet. Det kan vara information kring säkert 

underhåll, drift och reparation med flera. 

 

BAS-U är den person, oftast en tjänsteman, som tillämpar och samordnar 

byggarbetsmiljöarbetet under det praktiska skedet, det vill säga under utförandet 

(Arbetsmiljöverket, 2015). BAS-U använder sig utav det underlag och material som BAS-P tog 

fram under projekteringsskedet. Syftet är att säkerställa att samtliga parter inte skapar onödiga 

risker för den andre, vilket kan resultera till ohälsa och olycksfall. 

BAS-U anpassar arbetsmiljöplanen som BAS-P tagit fram för det aktuella byggprojektet. Det 

innebär att kritiskt granska vilka arbetsmetoder och vilken typ utav utrustning som lämpligast 

bör användas vid respektive moment under byggskedet. BAS-U ansvarar för att 

arbetsmiljöplanen kontinuerligt uppdateras och finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så att 

samtliga yrkesgrupper och personal kan ta del av informationen. Det utförs genom att 

kontinuerligt genomföra skyddsronder, samordningsmöten, uppföljning med entreprenörer 

samt kontroller. BAS-U ansvarar bland annat för att: 

 strukturera och skapa en gemensam skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen 

 säkerställa att samtlig personal på byggarbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna och 

den aktuella arbetsmiljöplanen 

 anpassa arbetsmiljöplanen så att den stämmer överens med det praktiska arbetet 

under byggskedet 

 säkerställa att tekniska anordningar, verktyg och maskiner är besiktigade och provade 

för att minimera risken att utrusning inte havererar och orsakar personskador 

 säkerställa att lämplig omfattning av personalutrymmen är inrättat 



18 

 kontinuerligt uppdatera dokumentation utifrån förändringar som sker under 

byggskedet. 

 

Skyddsombud, även kallat för arbetsmiljöombud är arbetstagarnas representant kring 

arbetsmiljöfrågor (Arbetsmiljöverket, 2018). Denna person utses normalt av den fackliga 

organisation som arbetsgivaren har ett kollektivavtal med. 

Skyddsombudet arbetar systematiskt med arbetsgivare och arbetstagare för att tillsammans 

bedriva arbetet med en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet agerar under 

arbetsmiljölagen vilket ger personen rätt till att: 

 få betryggande utbildning 

 ta del av åtgärder kring förhållandena i arbetsmiljön 

 begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö 

 avbryta arbeten som kan resultera till omedelbar och/eller allvarlig fara för 

arbetstagares liv och/eller hälsa. 

 

Utöver åtgärder vad gäller hälsa och säkerhet har skyddsombudet även rätt att agera mot 

inhyrd arbetskraft, det vill säga underentreprenörer. Ombudet har även rätt att begära 

åtgärder om arbetsgivaren missköter de regler som står i arbetstidslagen eller avvikande från 

kollektivavtal.  Har regler i arbetsmiljölagen ersatts av kollektivavtal så föreligger ansvaret 

istället på de fackliga organisationerna att avtalet följs. 

3.3.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

För att som arbetsgivare kunna arbeta kontinuerligt och systematiskt med arbetsmiljön finns 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) lagstadgat i arbetsmiljölagstiftningen, AFS 2001:1 

(Arbetsmiljöverket, 2018). I föreskriften AFS 2001:1 definieras SAM att undersöka, genomföra 

och följa upp arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga olyckor och ohälsa. SAM består av ett 

antal olika aktiviteter som ständigt återkommer i arbetsmiljöarbetet. Dessa aktiviteter är: 

 undersökning av verksamheten 

 bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen 

 åtgärder för att minska riskerna 

 kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö. 

3.3.4 Arbetsmiljöarbetet med tillhörande arbetsmiljöplan 

Det är antingen byggherren eller uppdragstagaren som ansvarar för att upprätta en 

arbetsmiljöplan (Arbetsmiljöverket, 2015). Innan byggarbetsplatsen etableras ska BAS-P ta 

fram en arbetsmiljöplan för det aktuella projektet. Syftet är att i ett tidigt skede kunna fastställa 

vilka moment under byggskedet som kan resultera till ohälsa och olycksfall. Under byggskedet 

överlåts ansvaret av arbetsmiljöplanen till BAS-U som ska säkerställa att arbetsmiljöplanen 
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finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. BAS-U ansvarar även för att uppdatera 

arbetsmiljöplanen om så behövs. 

Byggherren ansvarar för arbetsmiljöarbetet, men för att säkerställa en god arbetsmiljö utan 

ohälsa och olyckor ligger ansvaret på både arbetsgivare och arbetstagare (Sveriges 

Byggindustrier, 2016). Nedan redovisas det innehåll som ska finnas med i en arbetsmiljöplan. 

 arbete där risk för fall förekommer 

 schaktningsarbete med risk för ras 

 arbete med särskild kemisk eller biologiskt ämne 

 arbete i närhet av högspänningsledning 

 arbete där risk för drunkning förekommer 

 arbete i brunnar och tunnlar 

 arbete där sprängämnen nyttjas 

 arbete med montering av tyngre byggelement 

 arbete där passerande fordonstrafik förekommer 

 rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga ämnen. 

3.3.5 Arbetsplatsdispositionsplan 

Samtliga arbeten ska planeras så att miljön blir sund och säker under utförandet, vilket även 

ska inkludera riskbedömningar (Arbetsmiljöverket, 2015). Det är därför lämpligt att upprätta 

en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) för det aktuella byggprojektet, det vill säga det 

område där verksamheten kommer att bedrivas. APD-planen uppdateras successivt baserat på 

vilket skede byggprojektet befinner sig i. Dispositionsplanen för arbetsplatsen ser ut som en 

karta över byggområdet där bodar, kranar, byggstängsel och förbindelser med flera är 

markerat. Genom att upprätta dispositionsplanen kan samtliga på byggarbetsplatsen ta del av 

hur till exempel gång och fordonstrafik ska röra sig. Detta resulterar till ökad medvetenhet 

mellan gång och fordonstrafikanter vilket i sin tur leder till att risk för personskador minskar. 

3.3.6 Arbetsberedning 

Under ett byggprojekt pågår ett antal olika aktiviteter simultant (Andersson & Larsson, 2009). 

Det är därav viktigt att med ett kritiskt öga kunna sålla ut och prioritera vilka aktiviteter och 

moment som kräver en arbetsberedning. Vid upprättandet av arbetsberedningen medverkar 

personer med direkt anknytning till aktiviteten såsom platschefen, arbetsledarna och det 

arbetslag som ska utföra arbetet. Under arbetsberedningen dokumenteras vilken arbetsmetod, 

hjälpmedel och utrustning som kommer att användas under aktiviteten. Viktiga frågor såsom 

bland annat resursomfattning, arbetsmiljö, materialspill och materialhantering diskuteras för 

att öka effektiviteten och begränsa byggstörningar. En arbetsberedning utförs vid: 

 nya moment 

 upprepande moment 

 för bygget kritiska moment 

 moment med stor ekonomisk betydelse. 
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Det primära syftet med att utföra arbetsberedningar är att skapa goda förutsättningar för en 

effektiv produktion. Det resulterar till att byggstörningar förebyggs och utförligt underlag för 

arbetsinstruktioner och tillvägagångssätt finns tillgängligt. En beprövad metod vid 

arbetsberedning är 5M metoden vilket står för: 

 Metod 

 Material 

 Maskiner 

 Människor 

 Miljö 

 

Genom att arbeta med 5M metoden säkerställs att de grundläggande och viktigaste momenten 

inte glöms bort under arbetsberedningen. Dokumentation och egenkontroller bör genomföras 

fortlöpande och vid färdigställandet av den aktivitet där en arbetsberedning har genomförts. 

Dessa kontroller kan utföras med hjälp av fotografering, mätning, provning eller okulärt. 

För att beräkna tid och kostnad vid en arbetsberedning talas det om enhetstid för person och 

maskin samt tidsåtgång för ett arbete (Pettersson, 2011). Den tid det tar för en arbetare att 

utföra ett specifikt moment kallas för enhetstid. Tiden är ett medelvärde vilket anges i 

persontimmar (ptim). Person- eller maskintiden är ett mått på hur lång tid det tar för en 

arbetare att utföra ett moment. Det kan till exempel vara att gjuta ett väggparti vilket skulle 

kunna ta 0,2 ptim/m3. Formeln ser ut enligt nedan, med tillhörande exempel på hur 

tidsåtgången kan beräknas, för i detta fall gjutning av betong av volymen 50 m3. 

𝑇𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔𝑔𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 ×  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 0,2 × 50 = 10 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

Genom att beräkna tidsåtgången för respektive arbetsmoment vid en arbetsberedning kan 

platsledningen i detta skede redan fastslå hur lång tid momentet kommer att ta i teorin. För 

ett arbetslag divideras tidsåtgången med antalet enheter för att få den slutgiltiga tidsåtgången. 

För ett arbetslag om två personer skulle tidsåtgången i detta fall ta cirka 5 timmar. 

3.3.7 Skyddsronder 

Genom att kontinuerligt bedriva skyddsronder bidrar det till en positiv arbetsmiljö och 

minskad risk för olyckor (Ganehed & Otter, 2013). Skyddsronder brukar vanligtvis bedrivas 

veckovis alternativ efter behov baserat på byggprojektets omfattning och storlek samt i vilket 

skede projektet befinner sig i. Platschefen ansvarar för att skyddsronder regelbundet utförs 

med utnämnt skyddsombud och eventuell underentreprenör. Förberedelser i from utav 

framtagande av dokument eller motsvarande bör vara redo och tillgängligt i syfte till att 

underlätta skyddsrondsarbetet. Väl utförda förberedelser resulterar till att en god struktur och 

viktiga riskområden inte förbises under skyddsronden. Om eventuella brister 

uppmärksammas under ronden ska dessa dokumenteras, utse ansvarig för åtgärdandet för att 

sedan arkiveras. Skyddsronden ska vid färdigställande sedan anslås i byggbodarna eller vid 

offentligt utrymme i syfte till att samtliga arbetstagare ska kunna ta del av informationen. 
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3.3.8 Tillbud 

På en byggarbetsplats rapporteras omkring 100 000 arbetsskador varje år (Arbetsmiljöverket, 

2017). Med tillbud menas en oönskad händelse alternativt situation som kunnat resulterat till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Genom att kontinuerligt rapportera och dokumentera 

samtliga tillbud, stora som små bidrar det till ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete. Här 

kan tydliga arbetsmiljörisker på byggarbetsplatsen fastställas och åtgärder kan vidtas för att 

förhindra framtida oönskade händelser. Genom rutiner kring tillbudsarbetet kan bland annat 

det administrativa tillbudsrapporteringen beskrivas och uppmärksammas för att sedan 

tydliggöra vad som klassas som ett tillbud. Det kan exempelvis vara att en aktivitet i arbetet 

som bedömts ofarligt plötsligt blir riskfylld eller om någon faller ner från en stege. Hur 

tillbudsrapporteringen utförs kan variera men AV rapporteringsverktyg ADI 307 brukar 

förekomma. Det som ingår i AV rapporteringsverktyg för tillbud är: 

 vad var det som hände? beskrivning av händelsen eller situationen 

 i vilket arbetsmoment skedde incidenten? 

 tid och plats? 

 varför uppstod händelsen/situationen? exempelvis: 

 tidspress 

 hög arbetsbelastning 

 bristfällig arbetsutrustning 

 brister i arbetsberedningen m. fl. 

 övriga kommentarer. 

 

Att tänka på och tydliggöra vid en händelse eller situation är vad tillbudet kunde resulterat i 

och hur liknande incidenter kan förhindras i framtiden. Det är även viktigt att vidta akuta 

åtgärder om så krävs följt av att arbetstagarna blir informerade om tillbudet i syfte att 

uppmärksamma tillbudsplatsen och förhindra likvärdig händelse eller situation i framtiden. 

Arbetstagaren ska rapportera tillbudet till platsledningen vilket i sin tur rapporterar det vidare 

till försäkringskassan fastän det inte resulterat till frånvaro. Platsledningen ska även 

rapportera in allvarligare olyckor och tillbud till arbetsmiljöverket. 
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3.4 Tjänstemännens roll i KMA-arbetet 

Platschefen ansvarar och säkerställer att byggprojektet som personen är på genomförs med 

hög lönsamhet, genomgående god kvalitet, att tidplanen följs och att kunden blir nöjd 

(Ganehed & Otter, 2013). Platschefen arbetar i produktionen med arbetsledare och brukar 

benämnas som platsledning. Platschefen sköter och är ytterst ansvarig för samtlig kontakt med 

beställare, myndigheter, underentreprenörer och med företagets egna platsledning. 

Platschefen ansvarar över mycket, både operativt men även juridiskt. Det kan bland annat 

vara: 

 gällande befintlig och påverkande lagstiftning för projektet 

 värdegrund och policyer 

 kundens krav och förväntningar i projektet 

 personalansvar 

 ekonomiansvar, omfattande: 

 produktionskalkyler 

 avstämningar och budget 

 fakturahantering 

 ändrings-, tilläggs- och avgåendearbete (ÄTA) 

 arbetsmiljöansvar under hela byggprojektet 

 ansvarar över miljö- och kvalitetsarbetet under byggprojektet 

 ansvarar att utförandet genomförs enligt kontraktshandlingarna m. fl. 

 

Arbetsledaren betraktas som platschefens förlängda arm (Ganehed & Otter, 2013). Medan 

platschefen till stor del sysselsätter sig med administrativa arbeten så arbetar arbetsledaren 

betydligt mer ute i produktion. Arbetsledaren bidrar till det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och kan påverka yrkesarbetarnas syn på arbetsmiljöfrågor. Ute i produktion ansvarar 

arbetsledaren för att drift och ledning fungerar. Baserat på vilket företag och dess geografiska 

placering kan arbetsledarens roll och arbetsuppgifter variera. För vissa företag förväntas 

arbetsledaren utföra viss utsättning och mätning medan andra företag upphandlar den 

kompetensen. 

Arbetsledarens arbetsuppgift i stort är att säkerställa att produktionen fungerar smidigt och 

att arbetsmiljön är god. Baserat på ett byggprojekts storlek och omfattning kan fler 

arbetsledare befinna sig på samma byggprojekt. Vanligtvis brukar då arbetsledarna ansvara 

över specifika delar i projektet. Arbetsledaren ansvarar bland annat för att: 

 kritiskt granska och arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 samordna och samverka med yrkesarbetare och underentreprenörer 

 synas och finnas tillgänglig ute på byggarbetsplatsen för att kunna hjälpa och kunna 

svara på eventuella frågor och funderingar 

 utföra arbetsberedningar 

 inköp/hyra av material, maskiner, arbetskläder och utrustning m. fl. 

 mäta, mängda och beställa t ex betong   

 säkerställer att arbetet utförs enligt bygghandlingar 
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 närvara och bidra under skyddsronder 

 tillbudshantering m. fl. 

 

KMA-samordnaren har som huvudsaklig uppgift att samordna projektets kvalitets-, miljö- 

och arbetsmiljöarbete (Bergman & Hermansson, 2015). För att uppnå en strukturerad 

arbetsprocess gällande KMA-frågor från uppstart till avslutat projektet, behövs en KMA-

samordnare. Syftet är att kunna stötta platsledning med vägledning, stöd och beslutsunderlag. 

Arbetet innebär att granska relevanta KMA relaterade kontroller som utförs. KMA-

samordnarens roll i och utanför projektet kan även innebära att utbilda och informera 

organisationen. Vid projekt där arbetet utförs enligt miljöklassning är KMA-samordnaren en 

nyckelperson då miljöklassningsaktiviteter ska identifieras, planeras, genomföras och följas 

upp (E.D Bygg & Kvalitetskonsult AB, u.å.). KMA-samordnaren ansvarar bland annat över att: 

 ta fram verktyg och rutiner men även utbilda och informera personer inom 

verksamheten 

 agera stöd till platschefer och arbetsledare gällande KMA-arbetet 

 stötta byggprojektet i frågor gällande KMA från början till slut 

 genomföra interna utbildningar inom KMA-området 

 utveckla och ta fram mallar och hjälpmedel för att effektivisera och underlätta arbetet 

i produktionen 

 uppfölja det systematiska KMA-arbetet 

 säkerställa att organisationen uppfyller de interna och externa krav som ställs. 

3.4.1 Lönesammanställning tjänstemän och yrkesarbetare 

Lönesammanställningen för respektive yrkesgrupp avser till att kunna göra en jämförelse 

mellan respektive yrkesrolls kostnad under ett byggprojekt (Lönestatistik, u.å.). Genom att få 

fram kostnaden för respektive yrkesgrupp så kan tydligt fastställande göras för hur mycket ett 

särskilt moment kommer att kosta. Det ger även en inblick över hur mycket det kostar för 

arbetsgivaren om någonting går fel eller tar längre tid än förväntat. Genom framtagandet av 

lönesammanställningen ges underlag för att kunna ge ett mätbart resultat på vad en 

tidseffektivisering skulle innebära i praktiken.  

I tabell 1 nedan redovisas lönesammanställningen. Beräkningarna avser anställda födda år 

1952 eller senare med en arbetsgivaravgift på 31,42 % och att 5 % av lönen går till 

tjänstepensionen (driva eget, u.å.). Semestertillägget är 0,8 % av månadslönen multiplicerat 

med antal semesterdagar, vilket i detta fall är satt till 25 dagar. 

Tabell 1. Lönesammanställning tjänstemän och yrkesarbetare inkl. arbetsgivaravgift. 

Enhet: kronor (kr) Platschef Arbetsledare KMA-samordnare Yrkesarbetare 
Månadslön 37 607 29 573 37 500 24 474 

Årslön 451 284 354 876 428 400 293 688 

Månadskostnad 52 159 41 016 49 514 33 944 

Årlig kostnad 625 902 492 191 594 164 407 327 
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3.5 Dokumentation av KMA 

Vid slutskedet av byggprojektet ska byggherren färdigställa dokumentation med information 

av betydelse för byggnaden (Severinson, 2014). Syftet med dokumentationen är att underlätta 

framtida arbeten om det så är renovering, om- och tillbyggnad (ROT) eller rivning utav 

byggnaden. Dokumentationen ska sparas, dokumenteras och uppdateras så länge byggnaden 

finns kvar. Oavsett entreprenadtyp om det så är utförande- eller totalentreprenad med 

respektive avtalstyp enligt AB 04/ABT 06 krävs dokumentation. Det behöver inte betyda att 

nödvändig dokumentation för byggnadens betydelse ingår i entreprenaden. Därav kan 

beställaren ställa krav enligt åberopade AMA-texter i administrativa föreskrifter (AF) samt i 

den tekniska beskrivningen (TB). 

Avtalsdokumentation hanteras av respektive part för sig och som sällan blir redovisande 

vid avlämnandet av entreprenaden. Undantag förekommer vid t ex utvecklingsprojekt där 

beställaren inte är med förrän i ett senare skede när projektet är avslutat. Specifikt undantag 

gäller vid nybyggnationer som överlåts till bostadsrätter vilket då ger upphov att redovisa 

avtalsdokumentation. Några utav de dokument som bör redovisas är: 

 entreprenadkontrakt med tillhörande förfrågningsunderlag (FU) med bilagor, 

ändringar och tillägg 

 tomträttsavtal eller köpebrev för angiven tomt 

 avtal om försörjning av olika slag som överlåts till den slutgiltige beställaren, t ex el-

energi, värme, vatten & avlopp, sophantering, bredband, försäkring m.fl. 

 ekonomisk plan vid bostadsrätt 

 start-, projekterings- samt byggmötesprotokoll. 

 

Förvaltningsdokumentation är den typ av dokument som framtages under byggprocessen 

men som inte blir aktuell förens förvaltningsskedet. Dokument som bör ingå är:  

 stadgar för föreningar 

 garantisedlar 

 entreprenadbesiktningar 

 entreprenörens skyldighet efter slutbesiktning 

 godkännande från myndighet, t ex slutbesked från byggnadsnämnd. 

 

Dokumentation enligt miljöbalken sker under försiktighetsprincipen vilket har resulterat 

till att samtliga leverantörer är skyldiga att redovisa byggvarudeklarationer enligt 

överenskommelse. Byggvarudeklarationen levereras med produkten, tillhandahålles på 

leverantörens webbsida alternativt enligt överenskommelse med beställaren. Deklarationens 

syfte är att underlätta vid val av miljöspecifika krav av material och produkter, särskilt när ett 

företag arbetar med att uppnå någon typ av miljöcertifieringssystem. För att uppnå vissa typer 

av miljöcertifieringssystem krävs att dokumentation på material och ämnen i byggnaden ska 

kunna redovisas. Ytterligare en faktor ur miljösynpunkt är återvinning samt omhändertagande 

av miljöfarliga material och produkter vid ändring alternativt rivning av en byggnad. Produkter 

som ej behöver dokumenteras och redovisas är allmänt kända material såsom tegel och trä 

m.fl. Dokument som berör miljöbalken kan vara: 
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 byggvarudeklarationer för särskilt intressanta produkter och material som ur 

miljösynpunkt anses vara farliga, kan påverka den biologiska mångfalden samt som 

kräver specifik hantering 

 redovisande av material, tillvägagångssätt eller produkter som under byggskedet krävt 

myndighetstillstånd vilket kan vara relevant under förvaltningsskedet. 

 

Dokumentation enligt plan- och bygglagen är direkt riktad till byggherren vilket kan 

vara totalentreprenaden alternativt beställaren. Denna typ av dokumentation ska redovisas av 

entreprenören men enbart om detta slag omfattas i entreprenaden. Dokumentation som 

omfattar entreprenaden kan bland annat vara: 

 bygglovsansökan 

 kontrollplan enligt PBL 

 upptagna kontroller i kontrollplanen 

 arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden inklusive protokoll 

 begäran om slutbesked 

 energiuträkningar 

 energideklaration 

 protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 radon- och ljudmätningsprotokoll 

 täthetskontroll 

 relationshandlingar 

 sakkunnigintyg m.fl. 

 

Dokumentation enligt arbetsmiljölagen ställer redan många krav vilket sammanfattas i 

bland annat AMF, AML och AFS. I många av dessa fall ställs krav på dokumenterad 

riskbedömning. I vissa fall krävs ytterligare dokumentation vilket kan vara: 

 EU-försäkran gällande byggprodukter och maskiner 

 EU-försäkran för individuella produkter och objekt, t ex maskiner och lyftanordningar. 
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3.6 Effektivisering i byggprojekt 

Effektivisering inom ett byggprojekt kan delas upp i två kategorier: yttre effektivitet och inre 

effektivitet (Aulin et al., 2017). Den yttre effektiviteten uppnås genom att bygga rätt. Den inre 

effektiviteten uppnås genom att förbruka mindre resurser vid byggandet. Inre effektivitet är 

således delvis beroende av slöseri, som nämns i kapitel 3.6.2 – Lean Production. 

Nyckeln till en mer effektiv byggprocess kan härledas till en mer effektiv kommunikation 

(Aulin et al., 2017). Vanliga problem som berör kommunikation är att alla som är involverade 

i ett projekt inte får samma information, att konsulterna får otillräckligt eller otydligt underlag 

och att alla förutsättningar inte blir dokumenterade. Med hjälp av ett väl fungerande 

kvalitetssystem och kommunikationsmedel kan en mer effektiv kommunikation uppnås. 

En undersökning visade att det fanns besparingspotential om ca 10 % genom mer effektiv 

kommunikation (Aulin et al., 2017). Bland de parametrar som uppgavs i undersökningen 

fanns: bättre tidshållning, bättre samarbetsklimat, ökad lönsamhet, mindre risk för byggfel, 

högre kvalitetsnivå och lägre kostnad för beställaren.  

Systematiskt miljöarbete och utveckling av hållbart byggande bör ses som en del av 

utvecklingen av företagets verksamhetssystem och systematiska effektiviseringsarbete (Aulin 

et al., 2017). 

Verksamhetssystemet, såsom exempelvis BF9K, måste vara uppbyggt så att det ständigt 

utvecklas och så att processerna succesivt blir mer effektiva (Aulin et al., 2017).  

3.6.1 Standardisering 

Standardisering innebär att förekommande och återkommande processer i det dagliga arbetet 

får en tydlig beskrivning (Aulin et al., 2017). Målet med standardiserade processer är att skapa 

stabilitet i företagets verksamhet, och underlätta det systematiska förbättringsarbetet. Ett 

exempel på hur standardisering kan genomföras är med hjälp av den japanska minnesregeln 5 

S som står för: 

 Sortera (seiri) 

 Strukturera (seiton) 

 Städa (seiso) 

 Standardisera (seiketsu) 

 Skapa vana (shitsuke) 

 

Med 5 S skapas en gemensam standard för utformning av den temporära byggarbetsplatsen. 

Den ska hållas ren, var sak ska finnas på sin plats och vara lätt att hitta. Detta minskar tiden 

för letande, olycksrisken sänks och i slutändan erhålls en effektivare produktion (Aulin et al., 

2017, s. 585).  

En standard är en gemensam lösning på återkommande problem (SIS, 2018). Syftet med 

standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som företaget arbetar efter. Således 
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slipper hjulet uppfinnas på nytt varje gång ett problem dyker upp. Tanken med standarder är 

även att missförstånd ska undvikas och att kvaliteten ska höjas samtidigt som företaget får en 

mer effektiv och mer resurssnål produktion. 

3.6.2 Lean Production 

Lean Production är en utvecklingsstrategi som härstammar från det japanska bilföretaget 

Toyota (Andersson, Audell, Giertz & Reitberger, 1992). Toyota införde detta systematiska 

arbetssätt för att identifiera och eliminera alla aktiviteter i produktionsprocessen som inte 

skapar något värde för kunden. En central del inom Lean Production är att kontinuerligt 

engagera medarbetare för en ständig förbättring av kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö 

(Andersson & Larsson, 2009). Ytterligare en aspekt som Lean Production utnyttjar är 

medvetenheten om att en verksamhet som bedrivs sällan är perfekt, och att 

verksamheten/företaget därmed hela tiden bör sträva efter förbättringar som berör produkter, 

processer, arbetsmetoder och kompetenser. 

Inom detta systematiska arbetssätt inkluderas ofta även den så kallade produktionsfilosofin 

Just In Time (JIT), som är en slags ”demand-flow”-produktion, det vill säga att företaget 

producerar det som efterfrågas. Med JIT menas att allt som inte tillför produktionen 

förädlingsvärde är slöseri (Andersson et al., 1992). Slöseri kan vidare definieras som en 

aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). Exempel på slöseri på en byggarbetsplats är: 

 fel i produkter 

 lager med material och produkter som väntar på att behandlas 

 väntan hos personal 

 aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs 

 förflyttning av personal utan klart syfte 

 varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav 

 överarbete – att göra mer än vad kunden kräver 

 onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb 

 överproduktion – tillverka eller göra mer än vad som behövs eller som tidigare behövts 

 omarbeta 

 transporter av material 

 materialspill 

 arbete utfört i fel ordning 

 för stor arbetsstyrka. 

3.6.3 Planering & tidplaner 

För att effektivisera produktionen krävs noggrannhet i planeringen under projektering samt 

under utförandet (Lignerkrona & Malki, 2013). En förekommande rekommendation är att 

bygga det aktuella objektet två gånger, en gång i teorin det vill säga under projekteringsskedet 

och en gång i praktiken, alltså under utförandet. Detta i syfte till att öka förutsättningarna för 
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en lyckad byggproduktion. Att planera och projektera för att sedan utföra ett projekt är enbart 

bara en del i helheten och en väl utförd planering kan resultera i: 

 goda underlagsförutsättningar för resurs- och tidsplanering 

 tider för milstolpar under produktionen hålls samt för bygget kritiska moment blir 

utförda inom angiven tidsram 

 högkvalitativt KMA-arbete genererar till goda förutsättningar för arbetsplatsen 

 störningar och spill minimeras på arbetsplatsen. 

 

Några hjälpmedel som bland annat upprättas vid byggstart för att säkerställa god kvalitet och 

planering är olika typer utav tidplaner. Genom att bearbeta fram en genomtänkt tidplan som 

dagligen används inom produktion så kommer det generera till att produktionsstyrningen 

håller en jämnare nivå. Genom att succesivt arbeta förebyggande och att ha framförhållning 

med tidplaner som underlag, genererar det till att det praktiska KMA-arbetet kontinuerligt 

förblir bättre under hela projektet. De flesta tidplaner är utformade enligt ett Gantt schema på 

grund av dess tydligtighet och enkelhet och är framtaget av Henry L. Gantt. 

Kontraktstidplanen är en juridiskt bindande handling det vill säga kontraktsmässigt 

avtalad mellan beställare och entreprenad. I kontraktstidplanen finns cirka tio stycken olika 

aktiviteter som sträcker sig över hela byggtiden. 

Huvudtidplan även kallat för produktionstidplanen har minimum cirka 20 – 30 olika 

aktiviteter. Beroende på detaljnivå och projektets storlek så kan antalet aktiviteter i 

huvudtidplanen variera till antal. Huvudtidplanen styr all annan planering och visar de 

aktiviteter som för bygget är mest kritiskt för inblandade parter. 

Detaljtidplan även kallat för veckotidplan redovisar arbeten och moment för en- eller flera 

specifika veckor. Vanligtvis utförs ett utdrag från huvudtidplanen där ingående arbetsmoment 

redovisas i en utökad detaljerad form. Det skulle till exempel vara vid en aktivitet som handlar 

om luftbehandling där ingående arbetsmoment skulle kunna vara: 

 uppställning av aggregat 

 montering kanaler 

 provtryckning kanaler 

 isolering kanaler m fl. 

 

Framtagandet av detaljtidplanen brukar oftast utföras av arbetsledare främst för deras egna 

skull. Genom att ta fram en detaljtidplan kan produktionen stämmas av och de moment som 

ska genomföras kan planeras i detalj. Där kan bland annat maskin, material och 

säkerhetsutrustning m fl. behöva beställas för att säkerställa en god arbetsmiljö och att 

eventuella bestämmelser från en arbetsberedning uppfylls.  

Varvschema genomförs för styrande repetitiva aktiviteter som till exempel elementmontage 

av valv- och väggform för platsgjutna betongkonstruktioner. Denna metod används alltså vid 

moment som inte skiljer sig åt. Tydligt exempel kan vara ett lägenhetshus med tio våningar där 

respektive våning är identiskt och utförandet inte skiljer sig åt, då kan ett varvschema vara 

lämpligt att utforma. 
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Inköps- och leveranstidplanen med tillhörande betalningsplan är direktkopplad till 

huvud-/produktionstidplanen. Tidplanen är en form av checklista för att säkerställa att inga 

inköp glöms bort samt att dessa planeras. Tanken är att inköp genomförs till rätt pris och enligt 

föreskrivna kvalitets och leveransbestämmelser i god tid det vill säga med framförhållning för 

säkerställande att produkterna alternativt tjänsterna levereras JIT. Inköps- och 

leveranstidplanen är kritisk för hela byggprojektet då en bristande sådan kan resultera till 

produktionsstopp i värsta fall. Därav vikten av att notera vem som är ansvarig över respektive 

inköp för uppföljning och kontakt.  

Strukturplanen är ett resultat av nätplanering. Nätplanering bygger på att dela upp 

planeringsarbetet i flera moment samt logiska samband mellan dessa. Fördelar med 

nätplanering är att planeringsmiljön blir lättåskådlig och tydligt vilket kan resultera i att det 

blir lättare att vidta åtgärder vid eventuella störningar i produktionen (Révai, 2012). 

Erfarenhetsåterföringen inför framtida projekt kan även ses som en fördel då dokumentering 

av nätplanering är centralt. Nätplanering utvecklades i USA i slutet av 1950-talet främst för 

stora och komplicerade militära objekt, men började så småningom att användas i Sverige i 

början av 1960-talet.  

Strukturplanen visar aktiviteternas inbördes relationer det vill säga hur de ska utföras i 

förhållande till varandra (Lignerkrona & Malki, 2013). Strukturplanen ska även redovisa alla 

samband som finns mellan aktiviteterna. För att kunna bygga upp en strukturplan bör följande 

frågor ställas: 

 vilken eller vilka aktiviteter måste vara klara innan den aktuella kan påbörjas? 

 vilken eller vilka aktiviteter kan påbörjas när den aktuella är klar? 

 vilken eller vilka aktiviteter kan utföras samtidigt som den aktuella? 

 

Aktiviteterna ritas sedan som en pil som börjar och slutar med en ring. Om det finns ett 

samband mellan aktiviteter ritas dessa in med en streckad pil, så kallad 

beroendepil/sambandspil/restriktionspil. Om en aktivitet kan påbörjas innan föregående 

aktivitet är helt avslutad, används en heldragen pil med två streck. Värt at notera är att 

strukturplanen endast tar hänsyn till tekniska samband och ej tid eller resurser. 

Strukturplanen kan användas som underlag då den kritiska linjen tas fram, ofta med hjälp av 

Critical Path Method (CPM). Den kritiska linjen visar den kortaste projekttiden. Aktiviteter 

som inte kan försenas utan att i sin tur försena projektets sluttid ligger på den kritiska linjen. 

Då en aktivitet på den kritiska linjen är försenad blir konsekvensen att hela projektet blir 

försenat.  

3.6.4 Digitalisering 

Tidigare undersökningar visar på att bristfällig kommunikation inom bygg- och 

förvaltningsprocessen årligen kostar 60 miljarder kronor (Svensk Byggtjänst, u.å.). 

Inblandade parter menar att effektivisering av digitalisering är en betydande del av lösningen. 

Genom att sätta in digitalisering i ett större perspektiv baserat på befolkningstillväxt, 
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urbanisering och globalisering, resulterar det till att ökad och förbättrad digitalisering är 

avgörande för ett projekts effektivisering. 

Enligt en intervjustudie av fem stycken platschefer respektive arbetsledare anser 80 % av de 

intervjuade att digitala verktyg kan ha en positiv verkan under ett projekt (Fridén & Åkerlund, 

2016). Av de personer som var positiva till att använda digitala verktyg, ansåg att information 

nu når rätt person och plats som även kunde generera till ett förbättrat arbete. Information 

finns även mer lättillgänglig och att dela dokument med externa parter anses underlättande. 

De personer som ansåg att digitala verktyg skulle vara ogynnsamt för ett projekt 

argumenterade för att dokument blev för lättillgängligt och att deras individuella arbete blev 

för styrt. Majoriteten ansåg att även deras medarbetare kunde se nyttan av att utveckla och 

använda digitala verktyg i byggbranschen men att det var en generationsfråga gällande vilka 

som såg positivt på den frågan. Personer som såg negativt på digitalisering var främst på grund 

av inställningsfrågan av metodbyte och framförallt banbrytande från hur arbetet har utförts 

tidigare under personens arbetsliv. 

Digitala verktyg skulle effektivast implementeras på en byggarbetsplats genom att: 

 fokus ska läggas på support och stöd för att visa nyttan med förändringen 

 kravställande skulle öka hastigheten på implementeringen förutsatt att en fungerande 

programvara och support finns 

 utföra ett pilotprojekt som kan fastställa brister och utvecklingssynpunkter samt agera 

som stöd för projekt som vill digitalisera sin verksamhet 

 ge tydliga direktiv om att förändringen är framtagen för att stanna och att utbildning 

kommer att finnas tillgängligt 

 frågor och andra moment som kräver dokument eller ritningar från platskontoret 

minimerar vilket resulterar till att dubbelarbeten minskas och effektiviteten ökar om 

teknologi medtogs ut på byggarbetsplatsen. 

 

Ett digitaliserat byggledningssystem möjliggör en tidsmässig effektivisering av byggprocessen 

genom dess stödjande funktion (Lindvall, 2017). Detta i sin tur bör således innebära att risken 

för felaktiga konstruktioner reduceras och att kvaliteten på slutprodukten ökar. Ett 

digitaliserat byggledningsverktyg fyller även en annan viktig funktion, nämligen 

kunskapsåterföring och uppföljning inom projekten. Den stora utmaningen för att kunna 

genomföra en digitalisering och en automatiserad process är att konvertera den stora mängden 

analoga utförandekrav som finns i dagsläget, till digital form. Det första steget i 

digitaliseringsprocessen är alltså att klassificera all nödvändig information som det digitala 

verktyget är tänkt att innehålla. Ett simpelt exempel på digitalisering är så kallade QR-koder 

(Quick Response) som underlättar arbetet med att kunna följa en produkt för eventuella 

kontrollåtgärder. Detta är en funktion som skulle kunna nyttjas i ett digitalt KMA-verktyg i 

form av en app. Ett exempel på denna lösning skulle kunna kan vara: 

I samband med slutsamråd vill en byggnadsinspektör ha reda på vilken sorts glas som finns 

i ett fönsterparti. Hon vill kontrollera om kravet på barnsäkerhet enligt BBR (Boverkets 

byggregler) är uppfyllt. Eftersom fönsterpartiet är märkt med en QR-kod kan all önskvärd 

information snabbt inhämtas (Aulin et al., 2017, s. 588).  
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4 AKTUELL STUDIE 

I detta kapitel beskrivs examensarbetets valda studieobjekt samt hur insamling och 

bearbetning av data har utförts.  

4.1 Objektbeskrivning 

Examensarbetets valda studieobjekt bestod av Peab samt Aros Bygg & Förvaltning. Båda 

företagen är verksamma som totalentreprenörer. Respektive företag valdes då båda parter 

kunde bistå med relevant information och litteratur som kunde gynna författarna under 

sammanställningen av examensarbetet. De studerade objekten befinner sig inom Mälardalen 

dock har stad samt objektnamn valt att uteslutas, syfte till att bevara intervjurespondenternas 

integritet. Objektbeskrivningen omfattar de byggprojekt där arkivstudie, 

observationer/platsbesök och intervjuer genomförts exklusive byggprojekt där telefonintervju 

genomfördes. 

4.1.1 PEAB 

Planområdet där Peab bedriver nuvarande projekt på omfattar ett sex hektar stort 

markområde vilket har varit obebyggt under många år. Tidigare var det aktuella området 

industrimark för Bolinder och Volvo. Föregående verksamhet var av industrityp där marken 

kontaminerades vilket är ett av skälen till att området förblivit oexploaterat. I dagsläget är 

marken återställd och syftet med området är bostadsändamål. Området Peab bedriver sin 

verksamhet på, vilket är en del av det sex hektar stora markområde, består utav sex stycken 

huskroppar. Bostadshusen uppförs med garage till en yta om totalt 3950 m2. Samtliga 

huskroppar är platsgjutna och projektet färdigställs under slutet av 2018. 

4.1.2 Aros Bygg & Förvaltning 

Det studerade objektet omfattar ett ombyggnationsprojekt. Projektet sysselsätter cirka 50 

anställda i skrivande stund. Platsledningen består av en platschef och en arbetsledare och kan 

betraktas som det dagliga arbetets stöttepelare. Objektet var tidigare ett logistikcenter men 

byggs nu om till kontorslokaler på fem våningsplan för en verksamhet som ska sysselsätta cirka 

600 anställda. Utöver platsledningen som har det dagliga ansvaret över byggarbetsplatsen, får 

dessa även stöttning av projektledare och arbetschef vid behov och vid planerade möten. 

Projektet är beräknat att färdigställas under vintern 2018. 
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4.2 Empiri 

I detta kapitel beskrivs det material, utöver litteraturstudien, som används för att erhålla 

resultaten. 

4.2.1 Arkivstudie 

Genom att studera material och dokument dels från Peab men även från Aros Bygg & 

Förvaltning så erhölls en fördjupad kunskap inom området. Detta resulterade i att en god 

grund till examensarbetets utformning och innehåll kunde tillämpas i kombination med 

litteraturstudien som genomfördes. Under arkivstudien belystes de frågeställningar som 

examensarbetet behandlar vilket även genererade till obesvarade och lämpliga frågeställningar 

till intervjuerna som genomförts. 

4.2.2 Intervjuer 

Ett intervjuformulär, se bilaga 5, sammanställdes med frågor berörande det dagliga KMA-

arbetet. Intervjuerna låg till grund för att kunna jämföra hur KMA fungerar i praktiken i 

jämförelse med teorin som insamlats i litteraturstudien. Respondenterna underrättades om 

att intervjuerna sker under anonymitet, dels av sekretesskäl men även för att kunna få så 

fullständiga svar som möjligt. Om intervjuer ej sker under anonymitet finns en risk att 

respondenten känner sig osäker och otrygg då svaret skulle få en personlig koppling. Vid 

anonyma intervjuer ökar chansen att få mer sanningsenlig respons då respondenten ej behöver 

tänka på att hämma sina svar för någon annans vinning. Intervjuformulärets frågor 

utformades för att analysera respondenternas uppfattning kring det dagliga KMA-arbetet, om 

det finns utvecklingsområden och i så fall hur en utveckling skulle kunna se ut. 4 respondenter 

deltog i intervjuerna. Respondenter som deltog i intervjuer hade befattningen arbetsledare och 

platschef. 

Telefonintervjuer genomfördes med en person från Peab som ej kunde delta på ett fysiskt 

intervjumöte. Samtalet med intervjurespondent 1 spelades in och fick besvara de 19 ställda 

frågeställningarna. Efter intervjun transkriberades inspelningen och sammanfattades i bilaga 

6. De intervjuer som skedde personligen spelades in för att sedan transkriberas och 

sammanställas i bilaga 7 – 9. Inspelning och transkribering användes då det kan vara svårt att 

sammanfatta och få med respondenternas fullständiga svar på plats eftersom det kräver tid. 

Intervjuerna fick därmed ett bra flöde och detta för att respondenterna skulle känna att den 

tid de åsidosatt för intervjun var meningsfull och värdeskapande. 

4.2.3 Observationer 

Information från dokumenteringen kommer inte att sammanställas i examensarbetet. Syftet 

med platsbesök var att öka författarnas kunskapsbas kring det praktiska utförandet och hur 

det dagliga arbetet bedrivs på en byggarbetsplats. Fotografier kommer inte heller att 

sammanställas i examensarbetet. Syftet med fotograferingen från platsbesöken var personlig 
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återkoppling samt att fotografier från arbetsplatsen kan resultera till att 

intervjurespondenternas anonymitet kan bli äventyrat. 
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5 RESULTAT 

Under denna rubrik sammanfattas och sammanställs samtlig information som erhållits utifrån 

den aktuella studien. Information från intervjuer, litteraturstudier och arkivstudier jämförs för 

att kunna göra en analys av förbättringsområden som har potential att kunna generera till 

effektivisering inom KMA. Resultatet redovisas med en tydlig anknytning till examensarbetets 

frågeställningar och syfte.  

5.1 Utvecklingsmöjligheter för tids- och kostnadseffektivisering 

Vilka parametrar påverkar utvecklingsmöjligheterna vid effektiviseringsarbete? I detta kapitel 

kopplas litteraturstudiens iakttagelser och intervjurespondenternas svar ihop med dess 

potentiella effekt. 

5.1.1 Effekten av effektivisering 

Lean Production och JIT är produktionsfilosofier som kan kopplas till produktionsprocessen 

som dess ingående förberedande moment. Sådana förberedande moment består av 

upprättande av olika dokument som exempelvis skyddsrondsdokument, egenkontroller och 

arbetsberedningar. Dessa dokument ska i sin tur även dokumenteras på ett lättåtkomligt sätt, 

vanligtvis i fysiska KMA-pärmar, för att i ett senare skede kunna gå tillbaka och kontrollera de 

upprättade dokumenten. Då effektivitet har en koppling till slöseri och att förbruka mindre 

resurser under produktionsprocessen, kan även det administrativa arbetet ses som aktiviteter 

där följande aspekter gällande Lean Production kan analyseras och tolkas: 

 väntan hos personal 

 aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs 

 överproduktion – tillverka eller göra mer än vad som behövs eller som tidigare behövts 

 omarbeta. 

 

De dagliga, eller veckovis, KMA-relaterade arbetsuppgifterna utförs idag ofta genom att först 

leta upp den mallen eller checklistan som behövs. Mallen eller checklistan finns då tillgänglig 

på företagets server eller i ett webbaserat system där önskad fil söks upp. Denna skrivs sedan 

ut för att tas med ut på byggarbetsplatsen där formuläret fylls i beroende på vilken typ av 

moment som utförs. Formuläret tas med in på kontoret igen där det renskrivs och matas in i 

företagets webbaserade system eller i ett fysiskt formulär. En kopia av dokumentet skrivs även 

ut och sätts in i en KMA-pärm. Under hela denna process från att önskat dokument letas upp 

till att den blir insatt i pärmen uppstår delaktiviteter som kan hänvisas till de ovannämnda 

punkter det vill säga: väntan, aktiviteter som inte behövs, överproduktion och omarbetning. 

För att hitta rätt dokument krävs att den anställde är väl insatt i företagets system och 

filstruktur. Enligt respondent 1 och 4 kan denna filstruktur ibland vara oorganiserad vilket 

innebär att det kan ta tid att bara lokalisera den mall, checklista eller formulär som ska 

användas. När arbetsmomentet, exempelvis skyddsronden, är utfört ska denna renskrivas och 
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matas in i företagets system igen. Detta kan anses som ett dubbelarbete, det vill säga att arbetet 

utförs och sedan utförs det ytterligare en gång. Denna typ av slöseri hade kunnat minimeras 

om det fanns ett system som var tillgängligt överallt och hela tiden. På så sätt hade 

inrapportering kunnat ske direkt när momentet utförs och även med tillägg såsom fotografier 

och geoposition samt övriga noteringar. Detta skulle i sin tur kunna lagras på någon typ av 

molntjänst det vill säga en slags IT-tjänst som tillhandahåller lagring och åtkomst av data. 

5 S regeln bidrar till att minska tiden för letande, olycksrisker sänks och som ett resultat av 5 

S kan en mer effektiv produktion erhållas. Denna minnesregel kan kännas mer eller mindre 

självklar när det gäller den fysiska byggarbetsplatsen, men hur väl tillämpas den egentligen 

kring det administrativa arbetet? När byggbranschen såväl som övriga samhället närmar sig 

en alltmer digitaliserad tidsålder, gäller det att anpassa de arbetsmoment som är möjliga att 

tillämpa digitalt då ett digitaliserat byggledningssystem möjliggör en tidsmässig effektivisering 

av byggprocessen genom dess stödjande funktioner. De fem S: Sortera, Strukturera, Städa, 

Standardisera och Skapa vana; kan då även ses som en tillämpningsregel som skulle kunna 

utnyttjas även i en digital arbetsmiljö för att öka effektiviseringen. 

Ett relativt vanligt problem där även tidigare forskning påvisat en potentiell 

besparingspotential om cirka 10 %, är kommunikation inom och mellan olika projekt. 

Kommunikationsproblematiken består ofta av att berörda parter inte får samma information, 

att underlaget som finns tillgängligt är otillräckligt samt bristfällig dokumentation. 

Kommunikation är därmed ett effektiviseringsområde som efter förbättring med exempelvis 

fungerande kommunikationsmedel skulle kunna leda till mindre risk för byggfel, högre 

kvalitetsnivå och en ökad lönsamhet inom projektet. 

5.2 Ett förbättrat KMA-arbete - en vinst för alla parter? 

På vilket sätt kan ett förbättrat KMA-arbete gynna samtliga parter under ett byggprojekt? 

Resultatsammanställningen för detta kapitel omfattar litteraturstudiens iakttagelser och 

intervjurespondenternas svar där entreprenören och beställaren står i fokus under ett 

byggprojekt. 

5.2.1 Entreprenör 

Att vissa saker ignoreras av yrkesarbetare beträffande KMA-arbetet ute i produktion nämndes 

i en utav intervjuerna som genomfördes. Med det menas att de brister som finns ute i 

produktion tas det inget ansvar över. Genom att hitta förbättringar kring KMA-arbetet i form 

av ökad medvetenhet gällande vad respektive individ ansvarar över skulle det resultera till en 

förbättring i rätt riktning. Standarden för ledningssystem, ISO 9001 inriktas mot bland annat 

kundfokus, vilket i en totalentreprenad kan vara leverantörer och underentreprenörer. Genom 

att engagera medarbetare, med ledningssystemet i åtanke, så kan styrmedlet resultera till att 

högsta möjliga kvalitet på slutprodukten kan uppnås. 
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ISO 14001 är ett miljöledningssystem som genererar till ett aktivt miljöarbete för byggföretag. 

Fördelarna är minskad användning av resurser, lägre kostnad för avfallshantering och 

förbättring av den gemensamma miljön. Genom att certifiera ett företag enligt tidigare nämnd 

standard så kan det generera till ökad trovärdighet för ett företags miljöarbete, men i det stora 

hela är det ytterligare en metod för att praktiskt förbättra miljöarbetet på en byggarbetsplats. 

Att koordinera miljöledningssystemet med andra ledningssystem, som till exempel 

kvalitetsledningssystem så kan det generera till att miljöarbetet ytterligare förbättras. 

Miljöprogrammet är en viktig del i KMA-arbetet. Den upprättas av entreprenören vilket ska 

säkerställa att åtgärder gentemot miljöfrågor utförs med miljöplanen som stöd. Samtliga som 

bedriver en verksamhet är skyldiga att ta sitt miljöansvar, vilket är stärkt av miljöbalken. En 

byggnad kan miljömärkas via certifiering och oftast är det då beställaren som önskar en 

specifik miljöcertifiering och ansvaret att det utförs korrekt föreligger på entreprenören och 

underentreprenörer. 

Arbetsmiljöarbetet ingår i KMA och är stärkt av lagar, förordningar och författningssamlingar. 

Arbetsmiljöverket säkerställer att organisationer följer de lagar om arbetsmiljö och arbetstider 

på ett korrekt sätt. Syftet är att förebygga risker för ohälsa och olycksfall vilket är en av de 

viktigaste punkterna på en byggarbetsplats. För att säkerställa att i största mån förebygga 

ohälsa och olycksfall har olika roller framtagits. Utöver byggherrens roll att utse BAS och 

upprätta dokumentation så finns även skyddsombud och tjänstemän som ska säkerställa en 

god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. BAS-U tillika PC i de flesta fall, ansvarar för det 

administrativa arbetet men även att samordna byggarbetsmiljöarbetet under byggskedet. 

Under intervjuerna nämndes vikten av att dokumentera, reflektera, följa upp och återkoppla 

och hur det kan gynna berörda parter under och efter ett byggprojekt. Genom att öka 

motivationen och engagemanget kan KMA-relaterade parametrar införas i det befintliga 

ackordet. För företag som ej bedriver ackordsbaserat lönesystem kan KMA inkluderas med en 

skäligt ökad lönesumma. Det skulle medföra att vikten av ett medvetet KMA-arbete skulle 

förbättras. Om yrkesarbetare får in den rutin som en del av deras vardagliga arbete kan 

erfarenhet och kunskap delas med till underentreprenörer. Ansvaret för ett acceptabelt KMA-

arbete skulle inte enbart föreligga på tjänstemännen, utan ansvaret skulle förlängas till 

yrkesarbetarna, vilket i sin tur förs över till underentreprenörer. 

För ett förbättrat KMA-arbete krävs struktur, utbildning, gemensamma mål, engagerade- och 

motiverade arbetstagare. Att förtydliga för yrkesarbetare och särskilt för underentreprenörer 

vad de kan påverka i sitt dagliga arbete för att uppnå de krav och kriterier som ställs under 

byggprojektet, är en utav de förbättringspunkter som kan vidtas för ett bättre KMA-arbete. I 

slutändan av ett byggprojekt så är det totalentreprenaden som representerar utförandet och 

slutprodukten. Har då inte samtliga ingående detaljer och krav inom KMA uppfyllts och utförts 

på ett korrekt sätt resulterar det till att moment i värsta fall måste göras om alternativt 

korrigeras vilket är motsatsen till kostnadseffektivisering. Därav vikten av att motivera, 

engagera och utbilda samtlig personal under ett byggprojekt, från inköpt underentreprenad 

till arbetsplatsledningen och allt där emellan. 
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5.2.2 Beställare 

Kunden, det vill säga beställaren, kan och ska känna en trygghet vid ett samarbete där 

processer skett högkvalitativt. Detta faktum leder till en direkt kundnöjdhet över att ha 

investerat i ett projekt och en slutprodukt som håller en hög kvalitet enligt branschstandarder. 

Vidare utgör även ett lyckat projekt en grund för fortsatt framtida arbete med den aktuella 

entreprenören. Allt arbete som utförs, som berör KMA-arbete, ska dokumenteras för att 

beställaren under och efter byggskedet det vill säga under förvaltningsskedet ska kunna ha 

tillgång till dokumentation som berör information av betydelse för byggnaden. 

Dokumentationens syfte är att underlätta framtida arbeten som exempelvis renovering, om-

och tillbyggnad eller rivning av byggnaden. Denna dokumentation ska sparas, dokumenteras 

och uppdateras succesivt under hela byggnadens livscykel. 

En anledning till att beställaren ställer krav på en upphandlad entreprenad gällande kvalitet- 

och miljöcertifieringar är främst baserat på de lagar och förordningar som fastställts. Med det 

menas att byggnaden ska uppnå en acceptabel standard vad gäller kvalitet och miljö inom 

material, metod och inomhusklimat med flera. En annan anledning till att en beställare väljer 

att miljöspecificera en byggnad inom ett projekt enligt exempelvis Miljöbyggnad, är för att 

under förvaltningsskedet kunna säkerställa att byggnaden som förvaltas är av så pass god 

kvalitet att människors hälsa och välmående skyddas mot skador och olägenheter orsakade av 

föroreningar eller annan typ av påverkan. Skador kan definieras som byggnadstekniska 

utföranden av felaktig art till exempel dolda fel i form utav byggfukt i väggar etcetera som i 

detta fall skulle kunna resultera till mögelangrepp. Det skulle resultera till att människors, 

speciellt yngre individer utsätts för onödig risk ur en hälsoaspekt. 

Genom att efter färdigställandet av en byggnad inom ett projekt ha tillgång till samtlig 

dokumentation som bär av vikt kan till exempel felsökningar av byggnaden eller specifika 

produkter underlättas. Som i exemplet i stycket innan berörande byggfukt i väggar, skulle 

samtlig dokumentation såsom egenkontroller, byggvarudeklarationer och bygghandlingar 

med flera kunna underlätta felsökning av det aktuella felet. Om dokumentationen är 

lättillgänglig kan således byggfelet åtgärdas snabbare. Det skulle kunna resultera till att 

beställaren sparar in pengar genom att fastställa och utesluta särskilda utföranden under 

byggskedet som inte har genomförts på ett korrekt sätt.  

Majoriteten av intervjurespondenterna svarade att de ansåg KMA-arbetet som tidskrävande. 

Mer specifikt så var det dokumentationen av KMA-arbetet som betraktades något av en 

tidstjuv. Om detta arbetsmoment, det vill säga dokumentering, förbättras med exempelvis 

någon typ av applikation där möjligheten finns att ladda upp dokument till en molntjänst så 

skulle det troligen bidra till att dokumenten hålls mer levande, uppdaterade och tillgängliga 

innan-, under och efter byggskedet. Som beställare innebär detta en trygghet under hela 

projektets gång då det skulle vara möjligt att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna 

kontrollera att KMA-aktiviteter är utförda, vem som har utfört vad och hur det uppföljs. 

Genom att dokumentera i ett tidigt skede, medan utförandet fortfarande är färskt, säkerställs 

och förhindras att vissa viktiga detaljer utesluts under sammanställningen av dokumentet. 

Att dokumentera löpande och strukturerat under ett projekt är viktigt vilket är baserat på den 

litteraturstudie samt intervjustudie som har genomförts. Intervjurespondenterna anser att 
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KMA-arbetet ute i produktion och det administrativa arbetet kan effektiviseras och förbättras. 

Fast en utav de intervjuade brinner för ett väl utfört KMA-arbete så räcker inte det till för att 

resterande parter under ett projekt ska känna detsamma. 

5.3 Digitalisering av administrativt KMA-arbete 

Samtliga respondenter från intervjustudien välkomnade digitaliserade hjälpmedel gällande 

KMA. Främst önskades en applikation till smarttelefoner då detta ansågs skulle effektivisera 

det dagliga arbetet. En KMA-samordnare uttalade sig så här:  

”Jobbar man i flera olika system så blir man mindre effektiv” - (personlig kommunikation, 

2018-04-03) 

Uttalandet är förståeligt då det skapas en viss grad av slöseri av tid att hoppa fram och tillbaka 

mellan olika programvaror, filstrukturer och andra hjälpmedel. En integrering av samtliga 

ledningssystem skulle därmed leda till att allting som berör KMA är samlat i ett och samma 

system. Om systemet dessutom är utformat med ett tilltalande och pedagogiskt 

användargränssnitt finns en möjlighet att KMA-arbetet blir effektiviserat främst i form av tid. 

Ytterligare en aspekt är att KMA-arbete ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg under 

byggprojektet. Problematiken som har utvecklats under tidens gång är att det blir allt fler krav 

på entreprenören vilket leder till ett mer omfattande KMA-arbete. Detta faktum innebär en 

ekvation som inte går ihop. Med en digitaliserad plattform kan KMA, som det helhetsverktyget 

det är, uppnå sin fulla potential. 

Intervjurespondent två gav ett förslag på hur arbetsberedningen kan underlätta och 

tidseffektivisera KMA-arbetet. Genom att använda sig utav ett digitalt program där 

arbetsberedningen enkelt kan fyllas i, ungefär som ett kryssdokument för respektive moment. 

Det skulle till exempel kunna vara takarbete, hur många ska delta under momentet, för att 

sedan få upp alternativ på material, verktyg och säkerhetsanordningar som rekommenderas 

till att användas under momentet. När rekommendationerna presenteras kan ansvarig kryssa 

i respektive ruta för vilket material, verktyg eller säkerhetsanordning som krävs vid utförandet.  

Samma typ av förslag och önskemål ges av intervjurespondent 4 som också välkomnar en 

mjukvara som underlättar och effektiviserar KMA-arbetet. Intervjurespondent 4 anser även 

att en applikation till telefonen skulle vara till stor hjälp. Detta är en synpunkt som under 

intervjustudiernas gång regelbundet har uppmärksammats. Respondent 4 ser även 

kommunikation som ett utvecklingsområde med stor potential då exempelvis en app skulle 

möjliggöra att alla som behöver en viss sorts information får just den informationen som 

behövs. Som ett exempel skulle yrkesarbetare också kunna dra nytta av en sådan app vid 

händelser såsom tillbudsrapportering. På så sätt kan tillbudet rapporteras direkt när det 

händer på plats istället för att skriva ner det på en lapp som kanske glöms bort i fickan. Detta 

går även i linje med respondent 1 och dennes önskan om att kunna göra alla på 

byggarbetsplatsen delaktiga och involverade i kvalitetsarbetet.  



39 

5.3.1 Potentiella tids- och kostnadseffekter 

Med hjälp av lönesammanställningen som gjordes i kapitel 3.4.1 – Lönesammanställning 

tjänstemän, kan en enklare härledning göras kring potentiella ekonomiska effekter vid 

tidseffektivisering med hjälp av ett digitalt verktyg. Detta görs med hjälp av antaganden som 

antas vara realistiska.  

Nedan redovisas ett beräkningsexempel av en skyddsrond där det framgår ur tids- och 

kostnadsaspekt hur mycket av respektive moment som kan besparas.  

Antag att det i dagsläget tar 2,5 timmar (medelvärde utifrån intervjustudie) att utföra en 

skyddsrond. Detta inkluderar att ta fram dokumentet, utföra den fysiska skyddsronden samt 

att rapportera in den i aktuellt system. I detta antagande tar det 0,5 timmar att utföra den 

faktiska skyddsronden, för ett medelstort projekt, samt att skyddsronden utförs var 14:e dag. 

Exemplet utgår ifrån vad en arbetsledare och en yrkesarbetare kostar då det oftast är denne 

som utför skyddsronden tillsammans med arbetsplatsens skyddsombud. Om skyddsronden 

istället skulle utföras med alla dess ingående moment med hjälp av exempelvis en applikation 

på en smarttelefon eller surfplatta antas detta ta 0,75 timmar att genomföra. Skillnaden kan 

uppfattas som liten men med hänsyn till ett projekt som sträcker sig över till exempel ett år (47 

byggveckor) blir skillnaden tydligare. I tabell 2 summeras en sammanfattning av det utförliga 

beräkningsexemplet av en skyddsrond. Beräkningarna för exemplet finns under bilaga 1. 

Tabell 2. Beräkning tidsåtgång – skyddsrond. 

Tidsåtgång skyddsrond 1 person 2 personer 
Befintlig arbetsmetod 60 h 120 h 

Digitaliserad arbetsmetod 18 h 36 h 

Differens i tid 42 h 84 h 

Differens i pengar 9135* kr 19 677 kr 
 

*medelvärde lön arbetsledare samt yrkesarbetare 

Den sammanställda beräkningen i tabell 2 visar att det finns en potentiell möjlighet att tjäna 

in såväl tid som pengar om organisationen övergår till en digitaliserad arbetsmetod. Exemplet 

visar utifrån de antaganden som är gjorda att det skulle vara möjligt att tjäna 84 timmars 

arbete gällande skyddsronder. Dessa 84 timmar blir rent ekonomiskt 19 677 kr och utgörs av 

vad det kostar för arbetsgivaren. Om företaget dessutom har flera projekt igång samtidigt, 

vilket är vanligt förekommande, så kan dessa erhållna resultat multipliceras med antalet 

byggprojekt. I tabell 3 nedan redovisas hur mycket tid respektive pengar som kan besparas 

med hänsyn till antalet pågående projekt företaget bedriver. 

Tabell 3. Besparingspotential med hänsyn till antal projekt – skyddsrond. 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 84 h 19 677 kr 

2 168 h 39 354 kr 

3 252 h 59 031 kr 

4 336 h 78 708 kr 

5 420 h 98 385 kr 



40 

  

Sammanställningen av beräkningarna visar alltså att det är möjligt att spara upp till 98 385 kr 

med ett digitaliserat arbetssätt om företaget har fem byggprojekt som löper parallellt. Denna 

vinst avser endast skyddsronder. 

Liknande beräkningar kan göras på de flesta moment som ingår i kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljöarbetet. För att exemplifiera vidare görs beräkningar även på egenkontroller och 

fuktronder i detta examensarbete. 

I beräkningsexemplet nedan, tabell 4, analyseras egenkontroller för ett medelstort byggprojekt 

bestående av 100 kontrollpunkter av normal komplexitet under ett projekt som sträcker sig 

över ett års tid. Dessa 100 kontrollpunkter ska under byggprojektets gång kontrolleras och 

vidimeras. Egenkontroller i byggnadsproduktion utförs oftast av en tjänsteman, i 

beräkningarna en arbetsledare, där en kontrollpunkt antas ta en timme (personlig 

kommunikation, 2018-05-16). Uppskattningar av tidsåtgång har gjorts i samråd med extern 

handledare. Beräkningarna för exemplet finns under bilaga 2. 

Tabell 4. Beräkning tidsåtgång – egenkontroll. 

Tidsåtgång egenkontroll 1 person 
Befintlig arbetsmetod 100 h 

Digitaliserad arbetsmetod 33 h 

Differens i tid 67 h 

Differens i pengar 17 175 kr 

 

Tids- och kostnadsbesparingen som kan uppnås med en digitaliserad arbetsmetod kan 

multipliceras med antal byggprojekt som företag har. Nedan i tabell 5 redovisas hur stor tids- 

och kostnadsbesparing som kan uppnås om företaget har fem projekt som löper parallellt med 

varandra. 

 

Tabell 5. Besparingspotential med hänsyn till antal projekt – egenkontroll. 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 67 h 17 175 kr 

2 134 h 34 350 kr 

3 201 h 51 525 kr 

4 268 h 68 700 kr 

5 335 h 85 875 kr 

 

 

Som ett sista exempel beräknas tids och kostnadsbesparingar som kan uppnås vid utförande 

av fuktronder. Fuktronder utförs vanligtvis av en till två personer och för att simplifiera 

beräkningen kring fuktronder är ett rimligt antagande att dessa utförs en gång i månaden 
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(personlig kommunikation, 2018-05-16). Beräkningen i tabell 6 nedan utförs med hänsyn till 

att en arbetsledare utför fuktronden. Beräkningarna för exemplet finns under bilaga 3. 

Tabell 6. Beräkning tidsåtgång – fuktrond. 

Tidsåtgång fuktrond 1 person 
Befintlig arbetsmetod 30 h 

Digitaliserad arbetsmetod 18 h 

Differens i tid 12 h 

Differens i pengar 3077 kr 

 

I tabell 7 nedan redovisas tids- och kostnadsbesparingen avseende fuktronder om företaget har 

fem byggprojekt som löper parallellt. 

Tabell 7. Besparingspotential med hänsyn till antal projekt – fuktrond. 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 12 h 3077 kr 

2 24 h 6154 kr 

3 36 h 9231 kr 

4 48 h 12 308 kr 

5 60 h 15 385 kr 

 

I tabell 8 nedan sammanställs potentiell tids och kostnadsbesparing med en digitaliserad 

arbetsmetod avseende skyddsronder, egenkontroller samt fuktronder. 

Tabell 8. Besparingspotential med hänsyn till antal projekt – skyddsrond, egenkontroll & 
fuktrond. 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 163 h 39 929 kr 

2 326 h 79 858 kr 

3 489 h 119 787 kr 

4 652 h 159 716 kr 

5 815 h 199 645 kr 
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5.4 Resultat från intervjuundersökning 

Under detta kapitel sammanställs samtliga intervjuer som genomförts med tillhörande 

enkätsvar. 

5.4.1 Hur KMA-arbetet fungerar i produktion 

Intervjurespondent 1 upplever att vissa saker ignoreras av yrkesarbetarna. Med det menas att 

ingen vill ta ansvar för de brister som finns. Vidare menar personen i fråga att den ignorans 

som förekommer skulle kunna reduceras genom att öka medvetenheten om vilket ansvar varje 

individ har. Detta gäller både arbetsmiljö och miljöfrågor. Respondent 1 anger att det är lätt 

att bli ”hemmablind”, och att brister kan bli svåra att se. Därför tycker hen att det är viktigt att 

stanna upp ibland och kolla på saker med nya ögon. Hur KMA-arbetet fungerar i stort finns 

det dessvärre delade uppfattningar om. Vissa intervjurespondenter anser att det fungerar bra 

medan andra anser motsatsen. Det samtliga intervjurespondenter samtycker om är att det blir 

en hel del pappersarbeten som även ska säkerställas att de succesivt uppdateras under 

projektets gång. 

Ett sätt att kunna öka engagemanget, enligt respondent 1, är att införa KMA-relaterade 

parametrar i ackordet. Detta skulle innebära mer pengar i plånboken för individen och det 

brukar motivera de flesta. Resultatet av mer pengar i plånboken kan bli att fler personer på 

arbetsplatsen tar ansvarar för dess omgivningen. 

Rent praktiskt så är det tjänstemän i överlag som säkerställer att KMA-arbetet sköts på ett 

korrekt sätt. Intervjurespondent 2 anser att allt inte kan övervakas utan att förtroendet till 

yrkesarbetarna och underentreprenörerna är viktigt i detta sammanhang. Det tjänstemän kan 

göra för att säkerställa att arbetet sköts är bland annat genom egenkontroller och 

skyddsronder. Ytterligare kan tjänstemän säkerställa att rätt material finns på rätt ställe vid 

rätt tidpunkt under ett moment. Vad gäller intervjurespondent 3, tillika platschefens åsikt 

kring arbetsledarens påverkan gällande KMA-arbetet, anser personen att de kan påverka 

arbetet i produktion genom att följa upp arbetet och att tjata på yrkesarbetare och 

underentreprenörer. Figur 1 nedan visar resultat utifrån enkätundersökningen som gjordes. 

 

25%

75%

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 1. I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det 
är idag? 
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5.4.2 Det administrativa KMA-arbetet 

KMA-arbetet är ett tidskrävande löpande moment som pågår under hela byggskedet. Det som 

tar överlägset mest tid som även går att tidseffektivisera, är all den dokumentation som måste 

genomföras. Det anser respondent 1 tillika arbetsledare. För att kunna förbättra KMA-arbetet 

i sin helhet anses möjligheten att genomföra erfarenhetsåterföring mellan projekten som ett 

steg i rätt riktning. Intervjurespondent 2 resonerar likvärdigt. Personen anser även att 

återkoppling och uppföljning kan tilläggas som en möjlighet att dela mellan projekten. 

Intervjurespondent 4 arbetar mycket med miljöcertifieringen Sundahus, vilket personen 

önskar, precis som respondent 1 och 2, att kunna återkoppla erfarenheter och tidigare 

dokumentation från och mellan projekt. Det skulle vara fördelaktigt vid inköp av bland annat 

material. Att ha tillgång till föregående dokumentation som underlag skulle förbättra den 

personliga kompetensen. Möjligheten att jämföra resultat och materialinköp mellan projekten 

skulle vara fördelaktigt anser respondent 4. 

I dagsläget finns välutvecklade och fungerade digitala verktyg för registrering av olyckor och 

tillbud anser respondent 1. Från de digitala verktyg som används vid tillbud och olyckor så kan 

statistik och vanligt förekommande orsaker till olyckor enkelt tas fram. Vad gäller kvalitet och 

miljö inom KMA så är likvärdiga digitala program en bristvara. Liknande system som används 

inom arbetsmiljöarbetet anses vara önskvärt inom kvalitet och miljö, där registrering av 

avvikelser kan genomföras och statistik enkelt kan tas fram. Genom att kunna registrera brister 

och fel under ett byggprojekt, så skulle det enkelt kunna följas upp i ett senare skede där 

slutsatser kan dras och samband kan knytas samman. 

Under analysen av intervjuerna belystes tydligt skillnaderna på svaren mellan arbetsledare och 

platschefer. Arbetsledarna ansåg generellt att återkoppling skulle generera till en förbättring 

medan den intervjuade platschefen enbart såg det administrativa. Det framgick tydligt under 

fråga fyra och fem besvarad av intervjurespondent 3, där personen ansåg att det var alldeles 

för mycket blanketter och att KMA-arbetet är alldeles för tidskrävande. Samtliga 

intervjurespondenter samtyckte att KMA-arbetet är för tidskrävande i allmänhet, speciellt 

dokumentationen. Figur 2 nedan visar hur respondenterna tyckte att det administrativa KMA-

arbetet fungerade. 

50% 50%

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 2. Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 
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5.4.3 Arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet 

Samtliga intervjurespondenter upplever att arbetet kring miljöplanen fungerar generellt bra. 

Arbetsmiljöplanen uppdateras vid behov, ofta i samband med nya större arbetsmoment där 

riskhanteringar läggs till eller uppdateras. Intervjurespondent 3 tillägger att mycket energi 

läggs på planen under början på byggskedet för att med projektets gång succesivt minska. 

En tydlig röd tråd framgår mellan respektive intervjurespondent gällande uppdateringen av 

arbetsmiljöplanen. Oavsett vilket företag respektive person befinner sig på, anser samtliga 

respondenter att arbetsmiljöplanen inte uppdateras så ofta som den skulle behövas. Någon 

hävdar att planen uppdateras vid behov, en annan nämner fyra gånger per år och den sista att 

den inte uppdateras så ofta som den egentligen behöver. Intervjurespondent 2 tillägger dock 

att arbetsmiljöplanen används dagligen i personens arbete. 

Det systematiska miljöarbetet uppges främst bestå av skyddsronder i sin omfattning. Enstaka 

intervjurespondent utförde även miljöronder. De flesta utför skyddsronderna en gång per 

vecka alternativt var fjortonde dag. Det som styr hur frekvent skyddsronder ska genomföras är 

projektets storlek. 

Arbetsberedningar genomförs inför större moment, främst där arbetsmiljöfrågor står i fokus 

tillägger intervjurespondent 3 som även det ingår i det systematiska miljöarbetet. Personer 

som medverkar under en arbetsberedning är berörda parter som platschef, arbetsledare, 

yrkesarbetare och eventuellt underentreprenörer. Det som vill belysas är om det föreligger en 

risk för personskador vid momentets utförande samt förtydligar eventuella frågor och 

funderingar. De flesta arbetar idag enligt någon form utav mall i pappersformat. I vissa fall 

sätts den färdigställda dokumentationen in i en pärm alternativt överförs och laddas upp 

digitalt. 

Intervjurespondent 2 gav ett förslag på hur arbetsberedningen kan underlätta och 

tidseffektivisera det hela. Genom att använda sig utav ett digitalt program där 

arbetsberedningen enkelt kan fyllas i, ungefär som ett kryssdokument för respektive moment. 

Det skulle till exempel kunna vara takarbete, hur många ska delta under momentet, för att 

sedan få upp alternativ på material, verktyg och säkerhetsanordningar som rekommenderas 

till att användas under momentet. När rekommendationerna presenteras kan ansvarig kryssa 

i respektive ruta för vilket material, verktyg eller säkerhetsanordning som krävs vid utförandet. 

Respondenternas syn på arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet visade att det generellt 

fungerar bra, se Figur 3. 

100%

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 3. Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet 
fungerar? 
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5.4.4 Utförandet av skyddsronder 

Storleken på ett projekt är en faktor som avgör hur lång tid en skyddsrond tar att genomföra 

från utförandets start tills det är färdigt och dokumenterat. För ett medelstort projekt tar en 

skyddsrond cirka 2 – 3 timmar att genomföra där det administrativa arbetet omfattar cirka två 

timmar av det totala utförandet. Intervjurespondenterna samtycker att arbetet med 

skyddsronder kan underlättas med digitala verktyg i form utav en app. Intervjurespondent 1 

anser att det skulle underlätta om ett digitalt formulär samanställdes med förklarande text och 

tillhörande bilder samt ytterligare kompletterande dokumentation. Samtliga 

intervjurespondenter samtycker även till idén att ett digitalt verktyg kan underlätta vid 

skyddsronder. Det digitala verktyget fungerande som en app där fotografering, text och 

geografisk placering kan sammanfattas på plats för att vid skyddsrondens slut kunna laddas 

upp till en molntjänst. Detta ansåg samtliga intervjurespondenter vara en bra lösning som 

skulle tidseffektivisera och strukturera upp skyddsronder och det administrativa arbetet kring 

det. Intervjurespondent 3 valde att tillägga att detta verktyg skulle vara bra för vissa, detta 

baserat på ålder och vanan av digitala hjälpmedel. Figur 4 nedan visar hur respondenterna 

tyckte att arbetsmetoden vid utförande av skyddsronder fungerar i dagsläget. 

5.4.5 Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapportering sker idag i företagets egna system, Olycks- och tillbudsrapportering 

(OTR) som är webbaserat. Respondent 1 ansåg att det vore önskvärt att systemet även var app-

baserat. På så sätt skulle det alltid vara möjligt att kunna tillbudsrapportera direkt på plats, 

när minnet av incidenten fortfarande är relativt färskt. Det skulle resultera till ett mer precist 

utförande av tillbudsrapporteringen vilket skulle gynna samtliga berörda parter i ett 

byggprojekt. Förbättringar och åtgärder för att förhindra och förebygga att liknande incidenter 

ska ske i framtiden kan utföras mer utförligt om bättre och tydligare underlag finns tillgodo. 
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Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 4. Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 
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Vad som skiljer de två företagen åt, är vilka som har behörighet till att självständigt fylla i 

tillbudsrapporten. Intervjurespondent 3 påpekar att det är alldeles för krångligt i dagsläget, 

vilket hantverkarna inte heller kan göra det själva då tillbudsrapporteringen sammanställs på 

ett centralt system. Det resulterar till att tjänstemännen dränks i ytterligare ett administrativt 

arbete. På intervjurespondent 4 arbetsplats utförs tillbudsrapporteringen i pappersform ifylld 

av respektive yrkesgrupp. Den nuvarande metoden anser respondent 4 skulle kunna 

effektiviseras om tillbudsrapportering kunde genomföras direkt på plats i någon form utav 

app. I Figur 5 nedan redovisas respondenternas enkätsvar kring hur de upplever 

arbetsmetoden vid tillbudsrapportering. 

5.4.6 Återkoppling och uppföljning 

Genom att succesivt arbeta med dokumentering av olika slag som till exempel 

tillbudsrapporteringar och skyddsronder så kan återkoppling och uppföljning genomföras. I 

detta fall anser respondent 1 att på dennes nuvarande arbetsplats kan enbart återkoppling och 

uppföljning fås från tillbudsrapporteringen. 

Den samlade åsikten samtliga intervjurespondenter tycks dela på är återkoppling och 

uppföljning. Det som verkar fungera bäst är arbetet kring skyddsronder, här kan viss 

återkoppling och uppföljning tillhandahållas. I övrigt så är uppföljning och återkoppling en 

bristvara som samtliga intervjurespondenter anser borde utvecklas till det bättre. 
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100%

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 5. Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur 
skulle du då uppleva att det fungerar? 

Figur 6. I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet 
och mellan olika projekt fungerar? 
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5.4.7 Dokumentation, förändringar, förbättringar och digitalisering 

I slutskedet på ett projekt är det alltid mycket jobb, det är en delad uppfattning mellan samtliga 

intervjurespondenter. Det största behovet i dagsläget är enligt respondent 1 att få ett 

webbaserat system för lagring och strukturering av filer, visserligen används Ärbas inom Peab 

men det respondenten menar i stort är att det behöver utvecklas. Intervjurespondent 3 anser 

att dokumentation bör ske löpande och framförallt digitalt i syfte till att effektivisera och 

strukturera det hela arbetet men i dagsläget fungerar det mindre bra. 

Det största behovet som tydligt markerades under intervjuerna var behovet av förändring och 

förbättring kring hur arbetet genomförs inom KMA-relaterade arbetsuppgifter. Medan 

intervjurespondent 3 hävdar att rätt bemanning för att möta och uppfylla krav som ställs idag 

är en bristvara. I övrigt är digitala verktyg en återkommande synpunkt på att förbättra det 

administrativa. En webbaserad molntjänst där arbetare kan använda mobila verktyg som till 

exempel surfplattor och smarttelefoner skulle vara till fördel för att slippa springa runt med 

papper. Det skulle även resultera till att många frågor och problem skulle kunna lösas direkt 

på plats. Genom att eliminera ineffektiva moment som att ta sig till arbetsplatskontoret för att 

samla in tillräcklig dokument för att sedan hitta personen som behövde hjälp är ett steg i rätt 

riktning för tidseffektivisering anser intervjurespondent 2. 

Intervjurespondenterna har olika metoder och hjälpmedel som berör det dagliga arbetet som 

omfattar KMA. Det är många som fortfarande kör i gamla hjulspår och använder sig utav 

pappersdokument, mallar och manualer. Det är en beprövad metod som fungerar men det 

behöver inte betyda att det är den mest strukturerade och mest tidseffektiva metoden. Inom 

Peab föredrar vissa att använda Ärbas, vilket är väldigt individuellt. Intervjurespondent 4 

hämtar sina dokument från företagets interna nät, dessvärre har det med tiden blivit rörigt på 

servern vilket resulterat till att onödig tid har lagts på att hitta rätt dokument. Även här belyses 

vikten av god struktur, både gällande dokumenthantering fysiskt men även digitalt. 

Samtliga intervjurespondenter välkomnar en ökad användning av digitala verktyg. De ser 

enbart fördelar med det och även hur det ska kunna underlätta arbetet både ur en tidsaspekt 

men även för personer som utför arbetet. Fördelar är att händelser kan lösas på plats, det vill 

säga blanketter och annan administrativ dokumentation kan fyllas i direkt. Enda nackdelen 

som yttrades var från respondent 3, vilket ansåg att det kan bli problematiskt att springa runt 

med ett digitalt verktyg övertid. Senast nämnda person hävdade även att allt som minskar 

administrativt arbete är positivt och välkomnande men att hitta en balans mellan det 

administrativa och se till att byggprojektet fungerar som det ska, kan bli problematiskt. 

Intervjurespondent 1 anser att ett digitalt program där samtliga tänkbara verktyg är samlade 

på en och samma plats vore för byggprojektet fördelaktigt. Personen anser även att ökad 
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effektivitet genererar till att mer tid kan läggas på produktionen som i sin tur ökar 

lönsamheten.  

 

  

25%

50%

25%

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt

Figur 7. I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse 
sammanställas och struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 
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6 DISKUSSION  

Att implementera ett ledningssystem enligt branschstandarder i ett företag är inte helt 

kostnadsfritt. Det tillkommer certifieringskostnader samt kostnader för att underhålla 

kvalitetsledningssystemet. Som tidigare nämnt i examensarbetet har det gjorts kartläggningar 

över dessa som har visat att kostnaden för att implementera ett kvalitetsledningssystem i ett 

medelstort företag är cirka 1,6 % av företagets omsättning. Kostnaden för att löpande 

underhålla kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem årligen har beräknats vara cirka 

1 % av företagets omsättning. Därmed är det inte helt säkert att ett företag som implementerar 

nya ledningssystem erhåller en ekonomisk vinst direkt vid implementeringsskedet. Det som å 

andra sidan kan hävdas är att implementering av kvalitetssystem som fungerar utgör en stadig 

grund för att uppnå en hög kvalitet på slutprodukten. En aspekt i detta är att ett integrerat 

ledningssystem som tillhandahåller kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöverktyg i ett och samma 

system skulle kunna vara kostsamt att utveckla och därför skulle det behöva göras analyser 

kring den aspekten. Kostnaden för vad det skulle kosta för ett företaget att använda ett 

eventuellt nytt digitalt KMA-verktyg har ej kunnat fastställas i detta examensarbete. Priset på 

själva mjukvaran och den licens som behöver betalas för att kunna nyttja programmet skulle 

troligen variera beroende på om programmet utvecklas i syfte att vara branschtäckande och 

oberoende, eller om programmet ska tas fram helt internt inom en organisation. Detta är ett 

område som bör undersökas djupare. 

Den exempelberäkning som genomfördes i examensarbetet behandlar endast tre av alla KMA-

moment som finns; skyddsronder, egenkontroller och fuktronder. Detta på grund av att belysa 

lönsamhetspotential inom KMA-arbete. Beräkningar på alla ingående moment som berör 

KMA hade varit intressant ändock allt för omfattande för detta examensarbete. Exempelvis 

kan resultatet även bli ännu mer omfattande om företaget är rikstäckande eller om det även 

finns i andra länder. Denna studie har dock avgränsats för att få fram konkreta resultat som 

bekräftar föreliggande hypotes. För att få mer omfattande resultat kring ämnet krävs fler 

intervjuer eller enkäter alternativt en kombination av båda, för att få en sammanställning över 

varje ingående KMA-moment inom produktion samt tidsuppskattning över dessa. För att få 

ett bredare och mer utförligare svar på de intervjufrågor som ställts skulle andra befattningar 

i branschen bidra till ett bättre intervjuresultat. Exempelberäkningarnas svaghet är att 

antaganden har gjorts vad gäller tidsåtgång med en digitaliserad arbetsmetod. Dock 

uppskattades dessa som rimliga värden i samråd med externa handledare. Utan dessa 

antaganden hade ingen beräkning kunnat göras och valdes därför att tas med som ett av 

examensarbetets resultat. 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras är huruvida byggbranschen är konservativ eller inte 

gentemot nya arbetssätt. Av någon oförklarlig anledning finns det en ”såhär har vi alltid gjort 

och såhär kommer vi alltid att göra”-aura över branschen, vilket dock inte kan stärkas av någon 

forskning eller studier. Självklart kan nya arbetsmetoder vara oroande och medföra kritik. 

Därför är det viktigt att fortsätta studera ämnet som examensarbetet behandlar för att kunna 

ta fram och kartlägga ytterligare fördelar och nackdelar. 

Majoriteten av intervjurespondenterna välkomnar en digitaliserad arbetsmetod och många 

önskade en app för att underlätta det dagliga arbetet. Här finns en stor utmaning då denna app 
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till att börja med måste utvecklas. I utvecklingen av appen och mjukvaran skulle det vara 

fördelaktigt med ett samarbete mellan myndigheter, organisationer och sakkunniga. Detta för 

att den mjukvara som tas fram ska kunna uppnå en branschpraxis, uppfylla myndighetskrav 

men även ha ett användarvänligt gränssnitt. Det ska vara enkelt att använda det nya digitala 

verktyget som implementeras och framförallt får det inte försvåra moment som redan 

fungerar. 

Om ett mer digitaliserat arbetssätt införs gällande KMA skulle detta kunna bidra till en typ av 

snöbollseffekt på längre sikt. Ett mer effektivt och utvecklat arbete under utförandeskedet i ett 

byggprojekt, angående KMA, kan på lång sikt bidra till att öka kvalitet och säkring av projektets 

ingående moment och processer. Om en högre kontroll av projektets processer kan erhållas så 

bör samtliga aspekter det vill säga kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöaspekter även påverkas till 

det positiva. Detta i sin tur kan mynna ut i exempelvis färre arbetsrelaterade olyckor, minskade 

kostnader för frånvaro etcetera. Således blir det en bidragande faktor till en friskare och 

starkare byggbransch och även ett bidrag till att kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöutförandet 

sker korrekt och mer effektivt enligt de föreskrifter som finns. 

Enligt erhållna resultat utifrån examensarbetet finns vissa indikationer på att aktörer inom 

byggbranschen har fått upp ögonen för ledningssystem där en integrering av kvalitet-, miljö- 

och arbetsmiljöaspekter görs. Ett exempel på detta är BF9K som är relativt mogna på 

marknaden. BF9K som system är ett gott föredöme för hur ledningssystemet bör anpassas. En 

utvecklad digitalisering av ledningssystemet BF9K skulle i framtiden kunna generera i en app 

av detta, som i dagsläget inte finns.  

Med hjälp av en utvecklad digital plattform kan ytterligare tjänster användas på ett smidigt 

sätt. Till exempel kan planering av olika moment förbättras genom att använda en tjänst där 

samtliga involverade får samma information samt att informationen kan uppdateras enkelt. 

Byggprojekt har ofta en pressad tidplan och för att undvika störningar och hinder under 

produktionen är det viktigt att projektets alla processer utförs enligt planering.  

Om ett nytt digitalt ledningssystem implementeras i en verksamhet finns olika aspekter att ta 

hänsyn till. Genom att använda ett ledningssystem som beaktar KMA-aspekter finns 

möjligheter att kunna effektivisera verksamheten och organisationen, men för att vinna så 

mycket som möjligt på att använda ett sådant system skulle det krävas att samtliga parter som 

är involverade i utförandeskedet har tillgång till den digitala plattformen. Med det menas att 

om exempelvis en underentreprenör ska kunna ta del av ny information som gäller på 

arbetsplatsen, måste även denne använda sig av den digitala KMA-plattformen som 

huvudentreprenören använder för att sprida informationen. Därför krävs ett stort engagemang 

för att förmedla varför verktyget bör användas. Detta bör i dagsläget ses som en av de framtida 

utmaningarna i samband med en eventuell utveckling av ett sådant verktyg.  

För att KMA-arbetet, precis som allt annat arbete på en byggarbetsplats ska fungera så effektivt 

som möjligt är det bra om det finns en engagerad personalstyrka som är involverade i KMA-

arbetet. På så sätt kan varje enskild individ känna delaktighet och att denne gör nytta. Kedjan 

är inte starkare än sin svagaste länk och detsamma gäller KMA. Om någon utav K-, M eller A 

aspekterna brister så kommer detta att äventyra byggprojektets kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljö.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att genomföra en analys av problemområden och 

utvecklingsmöjligheter inom KMA-arbetet i produktion och om dessa skulle resultera till tids- 

och kostnadseffektivisering. Med hjälp av litteratur- och fallstudien kunde tydliga slutsatser 

dras i examensarbetet vilket dessa slutsatser är: 

 ett digitaliserat verktyg med ett tillhörande digitalt program har potentialen till att 

tidseffektivisera arbetet ute i produktion samt det administrativa arbetet. Som ett 

resultat av det hela kommer lönsamheten att öka  

 ett utvecklat KMA-arbete gynnar projektets berörda parter. Entreprenören erhåller 

lönsamhet avseende tid, ekonomi och säkring. Beställaren påverkas genom en högre 

utsträckning av trygghet av projektets kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösäkring. Om 

projektets samtliga parter involveras och engagerar sig i KMA-arbetet skulle detta även 

på lång sikt kunna leda till att samtliga det vill säga; yrkesarbetare, 

underentreprenörer, platsledning etc. kan känna stoltheten i att lämna ifrån sig en 

högkvalitativ slutprodukt 

 kommunikationen inom projektet kan med hjälp av ett digitalt verktyg bli ännu bättre, 

vilket kan medföra förbättringar gällande kommunikation och att berörda parter inom 

projektet får den information de behöver 

 återkoppling och uppföljning skulle bli mer lättillgängligt med ett digitaliserat verktyg, 

vilket i sin tur kan bidra till en förbättrad erfarenhetsåterföring inom och mellan olika 

projekt. 

 Beräkningar som gjordes visade att det är möjligt att spara in 163 arbetstimmar med 

en digitaliserad arbetsmetod gällande KMA. Rent ekonomiskt motsvarar detta 39 929 

kr. Dessa siffror avser ett byggprojekt som sträcker sig över ett års tid. Om företaget 

har fem byggprojekt som löper parallellt med varandra över ett års tid finns en 

besparingspotential om 815 arbetstimmar vilket motsvarar 199 645 kr. Värt att notera 

är att dessa siffror endast avser skyddsronder, egenkontroller och fuktronder. 

 

Den slutgiltiga omfattande slutsatsen belyser vikten av hur utveckling av digitala verktyg och 

program kan resultera till en positiv inverkan vad gäller tids- och kostnadseffektivisering i 

produktion. Genom att utveckla och arbeta med digitala verktyg kommer berörda parter som 

dagligen arbetar med KMA fysiskt i produktion och administrativt att avlastas då främst det 

administrativa arbetet kan effektiviseras och pappersarbete minimeras. Examensarbetet 

exemplifierar hur utomstående personer som dagligen arbetar med KMA ser positivt till det 

ämne examensarbetet behandlar, vilket för författarna, är en positiv respons. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Författarna hoppas att examensarbetet kan användas som underlag för fortsatta studier inom 

ämnet samt av personer som är intresserade av att vidareutveckla och bruka digitala verktyg i 

syfte till att strukturera, samordna dokument samt tids- och kostnadseffektivisera 

byggbranschen i framtiden. 

Ämnet behöver analyseras ytterligare för att kunna ge en grund för framtida arbetsmetoder 

gällande KMA inom produktion. Utifrån examensarbetets resultat ges förslag på fortsatt arbete 

inom examensarbetets område till exempel att: 

 genomföra en fortsatt studie av det aktuella examensarbetet där störst fokus föreligger 

på digitala verktyg och program inom byggbranschen 

 utföra ytterligare beräkningar i syfte att få mer konkreta resultat på hur mycket tid som 

kan sparas in med hjälp utav digitala verktyg inom KMA-arbetet 

 vidareutveckla beräkningar och resultatsammanställning av dessa för små, medelstora 

samt stora företag. Stora företag är ofta rikstäckande och kan även finnas utanför 

Sverige 

 analysera och utvärdera befintliga ledningssystem med fler aktörer i fokus för ett 

bredare helhetsperspektiv 

 studera kostnader kring utveckling av digitala verktyg, samt vad som behövs för att 

kunna utveckla en mjukvara som kan integrera kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i ett 

och samma system. 
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BILAGA 1 BERÄKNINGSEXEMPEL SKYDDSROND 

Följande förutsättningar för beräkningsexemplet gäller: 

    
Antal skyddsronder per månad (A) 2 st.  

Arbetsledare kostnad (AL) 256,35 kr / h  

Skyddsombud kostnad (SO) 212,15 kr / h  

 

Totalt antal skyddsronder per år: 

𝐴𝑆𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑟𝑜𝑛𝑑 = 47 𝐴⁄ = 47 2⁄ ≈ 24 𝑠𝑡 

Uppskattad tidsåtgång med befintlig arbetsmetod: 

𝑡𝑏𝑒𝑓 = 2,5 ×  𝐴𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑟𝑜𝑛𝑑 = 2,5 × 24 = 60 ℎ 

Total arbetstid för en arbetsledare och skyddsombud: 

𝑇𝑏𝑒𝑓 = 2 × 𝑡𝑏𝑒𝑓 = 2 × 60 = 120 ℎ 

Uppskattad tidsåtgång med digitaliserad arbetsmetod:  

𝑡𝑑𝑖𝑔 = 0,75 × 𝐴𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑟𝑜𝑛𝑑 = 0,75 × 24 = 18 ℎ 

Total arbetstid för en arbetsledare och skyddsombud vid användning av digitalt verktyg:  

𝑇𝑑𝑖𝑔 = 2 ×  𝑡𝑑𝑖𝑔 = 2 × 18 = 36 ℎ 

Skillnaden i tid beräknas enligt:  

∆𝑇 =  𝑇𝑏𝑒𝑓 −  𝑇𝑑𝑖𝑔 = 120 − 36 = 84 ℎ 

Kostnad för arbetsledare och skyddsombud med befintlig arbetsmetod:  

𝐾𝑏𝑒𝑓 =  𝑡𝑏𝑒𝑓(𝐴𝐿 +  𝑆𝑂) = 60(256,35 + 212,15) = 15 381 + 12 729 = 28 110 𝑘𝑟 

Kostnad för arbetsledare och skyddsombud med en digitaliserad arbetsmetod:  

𝐾𝑑𝑖𝑔 = 𝑡𝑑𝑖𝑔(𝐴𝐿 + 𝑆𝑂) = 18(256,35 + 212,15) = 4 614 + 3 819 = 8 433 𝑘𝑟 

Skillnaden i kostnad beräknas enligt:  

∆𝐾 =  𝐾𝑏𝑒𝑓 − 𝐾𝑑𝑖𝑔 = 28 110 − 8 433 = 19 677 𝑘𝑟 

 

Summa för potentiell tids- och kostnadsbesparing per år och projekt: 

∑ =
𝑡𝑖𝑑

84 ℎ               𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒                 ∑ =
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

 19 677 𝑘𝑟 
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BILAGA 2  BERÄKNINGSEXEMPEL EGENKONTROLL 

Följande förutsättningar för beräkningsexemplet gäller: 

    
Antal egenkontroller  100 st. kontrollpunkter för 

ett medelstort byggprojekt 
 

Arbetsledare kostnad (AL) 256,35 kr / h  

Tidsåtgång bef. arbetsmetod 
för en arbetsledare 

(tbef) 100 h  

Tidsåtgång dig. arbetsmetod 
för en arbetsledare 

(tdig) 33 h  

 

Tid för egenkontroll med befintlig arbetsmetod tar 1 timme respektive digitaliserad metod 0,33 

timme (personlig kommunikation, 2018-05-16). 

Uppskattad kostnad med befintlig arbetsmetod motsvarande 1 h arbete: 

𝐾𝑏𝑒𝑓 = 𝐴𝐿  ×  𝑡𝑏𝑒𝑓 = 256,35 × 100 =  25 635 𝑘𝑟 

Uppskattad kostnad med digitaliserad arbetsmetod motsvarande 0,33 h arbete:  

𝐾𝑑𝑖𝑔 = 𝐴 𝐿 × 𝑡𝑑𝑖𝑔 = 256,35 × 33 = 8 460 𝑘𝑟 

Skillnaden i tid beräknas enligt:  

∆𝑇 =  𝑡𝑏𝑒𝑓 −  𝑡𝑑𝑖𝑔 = 100 − 33 = 67 ℎ 

Skillnaden i kostnad beräknas enligt:  

∆𝐾 =  𝐾𝑏𝑒𝑓 − 𝐾𝑑𝑖𝑔 = 25 635 − 8 460 = 17 175 𝑘𝑟 

 

Summa för potentiell tids- och kostnadsbesparing för ett medelstort byggprojekt: 

∑ =
𝑡𝑖𝑑

67 ℎ               𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒                 ∑ =
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

 17 175 𝑘𝑟 
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BILAGA 3  BERÄKNINGSEXEMPEL FUKTROND 

Följande förutsättningar för beräkningsexemplet gäller: 

    
Antal fuktronder per månad (A) 1 st.  

Arbetsledare kostnad (AL) 256,35 kr / h  

Tidsåtgång bef. arbetsmetod (tbef) 2,5 h  

Tidsåtgång dig. arbetsmetod (tdig) 1,5 h  

 

Totalt antal fuktronder per år: 

𝐴𝑓𝑢𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑑 = 12 × 𝐴 = 12 × 1 =  12 𝑠𝑡 

Uppskattad tidsåtgång med befintlig arbetsmetod för en arbetsledare: 

𝑇𝑏𝑒𝑓 = 𝑡𝑏𝑒𝑓  × 𝐴𝑓𝑢𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑑 = 2,5 × 12 = 30 ℎ 

Uppskattad tidsåtgång med digitaliserad arbetsmetod för en arbetsledare:  

𝑇𝑑𝑖𝑔 = 𝑡𝑑𝑖𝑔  × 𝐴𝑓𝑢𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑑 = 1,5 × 12 = 18 ℎ 

Skillnaden i tid beräknas enligt:  

∆𝑇 =  𝑇𝑏𝑒𝑓 −  𝑇𝑑𝑖𝑔 = 30 − 18 = 12 ℎ 

Kostnad för en arbetsledare med befintlig arbetsmetod: 

𝐾𝑏𝑒𝑓 = 𝐴𝐿  ×  𝑇𝑏𝑒𝑓 = 256,35 × 30 =  7 691 𝑘𝑟 

Kostnad för en arbetsledare med digitaliserad arbetsmetod:  

𝐾𝑑𝑖𝑔 = 𝐴𝐿  ×  𝑇𝑑𝑖𝑔 = 256,35 × 18 =  4 614 𝑘𝑟 

Skillnaden i kostnad beräknas enligt:  

∆𝐾 =  𝐾𝑏𝑒𝑓 − 𝐾𝑑𝑖𝑔 = 7 691 − 4 614 = 3 077 𝑘𝑟 

 

Summa för potentiell tids- och kostnadsbesparing per år och projekt: 

∑ =
𝑡𝑖𝑑

12 ℎ               𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒                 ∑ =
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

 3 077 𝑘𝑟 
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BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING AV TID OCH KOSTNAD FÖR 

BEFINTLIG- OCH DIGITALISERAD METOD 

Följande förutsättningar gäller för befintlig metod, för ett projekt: 

 tid kostnad  
Skyddsrond (A) 120 h 28 110 kr  

Egenkontroll (B) 100 h 25 635 kr  

Fuktrond (C) 30 h 7 691 kr  

Summa 250 h 61 706 kr  

 

Följande gäller för en digitaliserad metod, för ett projekt: 

 tid kostnad  
Skyddsrond (a) 36 h 8 433 kr  

Egenkontroll (b) 33 h 8 460 kr  

Fuktrond (c) 18 h 4 614 kr  

Summa 87 h 21 507 kr  

 

Besparingspotential med avseende från de tre analyserade momenten beräknas enligt: 

Besparingspotential avseende tid för de tre analyserade momenten: 

𝑇 = (𝐴 − 𝑎) + (𝐵 − 𝑏) + (𝐶 − 𝑐) = (120 − 36) + (100 − 33) + (30 − 18) = 84 + 67 + 12

=  163 ℎ 

Besparingspotential avseende kostnad för de tre analyserade momenten: 

𝐾 = (𝐴 − 𝑎) + (𝐵 − 𝑏) + (𝐶 − 𝑐) = (28 110 − 8 433) + (25 635 − 8460) + (7 691 − 4 614)

= 19 677 + 17 175 + 3 077 =  39 929 𝑘𝑟 

Följande besparingspotential är således möjligt för de tre beräknade momenten:  

Besparingspotential per projekt tid kostnad  
Skyddsrond 84 h 19 677 kr  

Egenkontroll 67 h 17 175 kr  

Fuktrond 12 h 3 077 kr  

Summa 163 h 39 929 kr  
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Nedan redovisas kostnaden för befintlig metod upp till 5 projekt: 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 250 h 61 706kr 

2 500 h 123 412 kr 

3 750 h 185 118 kr 

4 1 000 h 246 824 kr 

5 1 250 h 308 530 kr 

 

Nedan redovisas kostnaden för en digitaliserad metod upp till 5 projekt: 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 87 h 21 507 kr 

2 174 h 43 014 kr 

3 261 h 64 521 kr 

4 348 h 86 028 kr 

5 435 h 107 535 kr 

 

Nedan redovisas besparingspotentialen upp till 5 projekt: 

Antal byggprojekt Tid Pengar 
1 163 h 39 929 kr 

2 326 h 79 858 kr 

3 489 h 119 787 kr 

4 652 h 159 716 kr 

5 815 h 199 645 kr 
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BILAGA 5  INTERVJU- OCH ENKÄTFORMULÄR 

 

Företag: 

Befattning: 

Datum: 

 

 
1. Hur upplever du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion? 
 

  
2. Kan KMA-arbetet effektiviseras ute i produktion? 
 

  
3. Hur kan arbetsledare påverka KMA-arbetet ute i produktion?  
 

  
4. Finns det något moment i ditt administrativa KMA-arbete som du vill förbättra eller ändra 

på?  
 

 
5. Anser du att KMA-arbetet i sin helhet är tidskrävande? 
  

  
6. Hur upplever du att arbetet kring arbetsmiljöplanen fungerar? 
 
 
7. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? vilket verktyg används och hur dokumenteras 

planen?  
 

 
8. Hur ser ert systematiska arbetsmiljöarbete ut? 
  
 
9. Vid arbetsberedning, hur arbetar du då? vilka verktyg används samt hur dokumenteras 

arbetsberedningen? 
  

 
10. Hur lång tid uppskattar du att det tar att gå en skyddsrond till att den rapporteras in? 

Skulle det underlätta om ett digitalt verktyg användes där dokumentationen kunde 
sammanställas direkt med fotografering, text samt geografisk placering? 

  
 

11. Hur går tillbudsrapporteringen till? Hur skulle tillbudsarbetet kunna bli bättre?  
 

 
12. Hur för du dagbok? Skulle du kunna spara tid genom att göra det med andra hjälpmedel?  
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13. Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapportering, skyddsronder, 
arbetsberedningar, egenkontroller osv?  

 
 

14. Vid slutskedet av ett byggprojekt ska information av betydelse för byggnaden 
dokumenteras, hur ser arbetet kring det ut? Hur kan det bli bättre?  

 
 

15. Tycker du att det finns behov av förändringar och förbättringar angående hur ni jobbar 
med KMA relaterade arbetsuppgifter i dagsläget? 

 
 

16. Vilka hjälpmedel använder du i ditt dagliga arbete som berör Kvalitet-, Miljö- och 
Arbetsmiljö? (datorprogram, mjukvara etc.) 

  
 

17. Hur ser du på en digitalisering av dina dagliga verktyg som berör KMA-arbetet? Fördelar? 
Nackdelar?  

 
 

18. Tror du att det är möjligt att öka effektivitet och lönsamhet med ett digitalt verktyg som 
tillhandahåller allt som berör KMA i ett och samma system? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte?  

 

19. Övriga kommentarer och synpunkter. 
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ENKÄTFORMULÄR 

I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det är idag? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 
Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 

Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 
Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 
Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur skulle du då 

uppleva att det fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 
I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet och 

mellan olika projekt fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
     

 
I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse sammanställas och 

struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
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BILAGA 6  INTERVJURESPONDENT 1 

 

Företag: Peab Sverige AB 

Befattning: Arbetsledare 

Datum: 2018-04-11 

 

  
1. Hur upplever du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion?  
 

 Jag upplever att vissa saker ignoreras av yrkesarbetarna. Ingen vill direkt ta ansvar 
för de brister som finns. 
  

2. Kan KMA-arbetet effektiviseras ute i produktion?  
 

 Genom att öka medvetenheten om vilket ansvar respektive individ har. Både när det 
gäller arbetsmiljö men också kring miljöfrågor. Ett annat sätt att effektivisera är att 
yrkesarbetarnas KMA-arbete läggs in som en parameter i ackordet. Sköts det på ett 
bra sätt blir det pengar i plånboken och det brukar motivera de flesta.   

  
3. Hur kan arbetsledare påverka KMA-arbetet ute i produktion? 

 

 Framförallt genom att se brister. Det är lätt att bli ”hemmablind” så det gäller att 
man stannar upp ibland och försöker kolla på saker med nya ögon. De brister man 
upptäcker får man beroende på kategori, arbeta in i till exempel skyddsrond eller 
arbetsberedningar.  

  
4. Finns det något moment i ditt administrativa KMA-arbete som du vill förbättra eller ändra 

på?  
 

  Det största förbättringsområdet är erfarenhetsåterföring mellan projekt. Det finns 
ett fungerande system för registrering av olyckor och tillbud där man lätt kan ta fram 
statistik på vanligt förekommande orsaker till olyckor. När det gäller kvalité så 
önskar jag ett liknande system där registrering av avvikelser är möjligt samt att få 
fram statistik på orsaker och om samband kan knytas.    

 
5. Anser du att KMA-arbetet i sin helhet är tidskrävande?  

 

 Ja, det som tar mest tid är all dokumentation som skall göras. 
  

6. Hur upplever du att arbetet kring arbetsmiljöplanen fungerar? 
 

 Det fungerar generellt bra. 
 

7. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? vilket verktyg används och hur dokumenteras 
planen?  
 

 Den uppdateras vid behov, ofta i samband med nya större arbetsmoment då 
riskhanteringar läggs till eller uppdateras. 

 



67 

8. Hur ser ert systematiska arbetsmiljöarbete ut? 
 

 Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker främst genom skyddsronder som sker var 
14:e dag. 

 
9. Vid arbetsberedning, hur arbetar du då? vilka verktyg används samt hur dokumenteras 

arbetsberedningen?  
 

 Vid en arbetsberedning går man igenom ett arbetsmoment med berörd personal. Det 
man vill belysa är om det finns speciella risker med momentet samt förtydligar viktig 
information som finns på ritning.  

 
10. Hur lång tid uppskattar du att det tar att gå en skyddsrond till att den rapporteras in? 

Skulle det underlätta om ett digitalt verktyg användes där dokumentationen kunde 
sammanställas direkt med fotografering, text samt geografisk placering? 
 

 Helt beroende på projektets storlek. För ett medelstort projekt tar det cirka 2–3 
timmar. Tror absolut det kan förenklas genom ett digitalt formulär där man kan 
lägga in bilder med mera. 

 
11. Hur går tillbudsrapporteringen till? Hur skulle tillbudsarbetet kunna bli bättre? 

 

 Den sker genom Peabs egna system som är webbaserat. Det som kan förbättras där 
är om den kan bli app-baserad. 

 
12. Hur för du dagbok? Skulle du kunna spara tid genom att göra det med andra hjälpmedel? 

 

 Sker i ett webbaserat formulär via Peabs projektplats. Som det är nu fungerar den på 
ett bra sätt. 

 
13. Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapportering, skyddsronder, 

arbetsberedningar, egenkontroller osv? 
 

 Det enda man kan få återkoppling och uppföljning på i nuläget är enbart 
tillbudsrapportering.  

 
14. Vid slutskedet av ett byggprojekt ska information av betydelse för byggnaden 

dokumenteras, hur ser arbetet kring det ut? Hur kan det bli bättre? 
 

 För det mesta är det mycket jobb i slutet. En stor förbättring vore om det var 
webbaserat och att man arbetar efter någon slags checklista. Det största problemet 
nu är att alla dokument som ligger på servern inte har någon koppling till KMA-
pärmarna utan de är sorterade i vanliga mappstrukturer. Det vore bättre att det 
finns ett system för att ladda upp filer som har en koppling till varandra, som i sin 
tur kan generera till ett färdigt slutdokument utan att man själv behöver gå in och 
sortera filerna. 

 
15. Tycker du att det finns behov av förändringar och förbättringar angående hur ni jobbar 

med KMA relaterade arbetsuppgifter i dagsläget?  
 

 Som jag svarat tidigare tycker jag att det största behovet är att få ett webbaserat 
system för lagring av filer. 
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16. Vilka hjälpmedel använder du i ditt dagliga arbete som berör Kvalitet-, Miljö- och 
Arbetsmiljö? (datorprogram, mjukvara etc.)  
 

 Inga speciella datorprogram, endast Peabs mallar och manualer. 
 

17. Hur ser du på en digitalisering av dina dagliga verktyg som berör KMA-arbetet? Fördelar? 
Nackdelar?  
 

 Endast fördelar. 
 

18. Tror du att det är möjligt att öka effektivitet och lönsamhet med ett digitalt verktyg som 
tillhandahåller allt som berör KMA i ett och samma system? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte? 
 

  Jag är övertygad om att man kan arbeta på ett mer effektivt sätt med frågorna.  
Effektivt = mer tid till produktion = lönsamhet. 

 
19. Övriga kommentarer och synpunkter. 

 

  Inga övriga kommentarer, förutom att ett digitaliserat program där samtliga 
tänkbara verktyg är samlade på en och samma plats vore fördelaktigt. 
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ENKÄTFORMULÄR 

I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det är idag? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 

Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur skulle du då 

uppleva att det fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
   x  

 
I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet och 

mellan olika projekt fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse sammanställas och 

struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
    x 

 

  



70 

BILAGA 7  INTERVJURESPONDENT 2 

 

Företag: Peab Sverige AB 

Befattning: Arbetsledare 

Datum: 2018-04-20 

 

  
1. Hur upplever du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion?  

 

 Det fungerar bra men det blir mycket pappersarbete, alla har egna pärmar som ska 
fyllas i och som ska säkerställas att de uppdateras övertid. 
  

2. Kan KMA-arbetet effektiviseras ute i produktion?  
 

 Om all dokumentation och viktig information var organiserat och samlat på ett och 
samma ställe, som en databas till exempel så skulle det resultera till att det kunde 
effektiviseras. Ärendebas (Ärbas) är ett program där inköp och dokumentation kring 
arbetsplatsen ska lagras. Enbart Peab laddar upp dokumentation där, men 
underentreprenörer skulle även kunna använda detta program för återkoppling och 
uppföljning. 

  
3. Hur kan arbetsledare påverka KMA-arbetet ute i produktion? 

 

 Rent praktiskt så är det vi tjänstemän som säkerställer att allt sådant sköts på ett 
korrekt sätt. Sen kan inte allt övervakas, förtroende till yrkesarbetare och 
underentreprenörer är viktigt i detta sammanhang. Det vi kan genomföra för att 
säkerställa att KMA-arbetet sköts är genom egenkontroller, skyddsronder och att 
arbetsmiljöregler följs. 

  
4. Finns det något moment i ditt administrativa KMA-arbete som du vill förbättra eller ändra 

på?  
 

 Det jag ansvarar för berörs inte av så mycket administrativt KMA-arbete. Det som 
kan förbättras är återkoppling, uppföljning och att kunna dela erfarenheter mellan 
projekt på ett smidigt sätt.  

 
5. Anser du att KMA-arbetet i sin helhet är tidskrävande?  

 

 Ja, det är det verkligen. Dokumentationen är det moment som är mest tidskrävande 
när det gäller KMA-arbetet. Men i övrigt så brinner jag ordentligt för ett gediget 
KMA-arbetet. 

  
6. Hur upplever du att arbetet kring arbetsmiljöplanen fungerar? 

 

 Det fungerar relativt bra. 
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7. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? vilket verktyg används och hur dokumenteras 
planen?  
 

  Inte direkt ofta men uppdateringen av arbetsmiljöplanen är inte mitt arbetsområde 
dock använder jag den i mitt dagliga arbete som arbetsledare. 

 
8. Hur ser ert systematiska arbetsmiljöarbete ut? 

 

 Det utförs främst i form utav skydds- och miljöronder vilket genomförs en gång i 
veckan. Det är baserat på projektets storlek vilket i detta fall är väldigt omfattande. 
 

9. Vid arbetsberedning, hur arbetar du då? vilka verktyg används samt hur dokumenteras 
arbetsberedningen?  
 

 I dagsläget använder samtliga sina egna mallar som fylls i under beredningen, det 
är min uppfattning. Ett färdigt program där arbetsberedningen enkelt skulle kunna 
fyllas i vore bra. Det skulle ungefär kunna utformas som ett kryssdokument där man 
kan välja vilka redskap och skyddsanordningar med flera som måste användas 
under kommande arbetsmoment.   

 
10. Hur lång tid uppskattar du att det tar att gå en skyddsrond till att den rapporteras in? 

Skulle det underlätta om ett digitalt verktyg användes där dokumentationen kunde 
sammanställas direkt med fotografering, text samt geografisk placering? 

 

 Cirka 2 – 3 timmar totalt där det administrativa arbetet tar cirka 2 timmar. Peab har 
sina egna filer som ska rapporteras in i men det skulle absolut vara fördelaktigt att 
kunna dokumentera allt på plats som laddas upp direkt på en molntjänst. 

 
11. Hur går tillbudsrapporteringen till? Hur skulle tillbudsarbetet kunna bli bättre? 

 

 Tillbudsrapporteringen sker i dagsläget via ett webbaserat program, Olycks- och 
tillbudsrapportering (OTR) som tillhör Peab. Rapporteringssystemet fungerar i 
dagsläget bra där statistik förs över tillbud och olyckor. 

 
12. Hur för du dagbok? Skulle du kunna spara tid genom att göra det med andra hjälpmedel? 

 

 Dagboken ansvarar platschefen för men i vissa fall tar vi arbetsledare över och 
säkerställer att den genomförs. 

 
13. Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapportering, skyddsronder, 

arbetsberedningar, egenkontroller osv? 
 

 Ja, rikstäckande återkoppling av tillbudsrapporteringar genomförs en gång per år 
där statistik på vilka moment och liknande som är mest olycksamma. Vad gäller 
skyddsronder, arbetsberedningar och så vidare så fungerar det sämre, här finns 
utvecklingspotential. 

 
14. Vid slutskedet av ett byggprojekt ska information av betydelse för byggnaden 

dokumenteras, hur ser arbetet kring det ut? Hur kan det bli bättre? 
 

  Peab ansvarar för att samtlig dokumentation ska sparas, det görs via tidigare nämnt 
Ärbas. Att tillägga är att datorbaserade verktyg borde finnas för andra 
administrativa arbeten samt samling av dokumentation under ett projekt som är av 
värde. Även det går att förbättra till ett digitalt program. 
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15. Tycker du att det finns behov av förändringar och förbättringar angående hur ni jobbar 
med KMA relaterade arbetsuppgifter i dagsläget?  
 

 Det vore önskvärt att få in mer datoriserade verktyg som kan användas mobilt såsom 
surfplattor, smarttelefoner och dylikt för att tidseffektivisera vårt dagliga arbete. 

 
16. Vilka hjälpmedel använder du i ditt dagliga arbete som berör Kvalitet-, Miljö- och 

Arbetsmiljö? (datorprogram, mjukvara etc.)  
 

 Det skulle vara Ärbas i så fall, men det är ganska individuellt. Vissa personer föredrar 
att arbeta som de alltid gjort och efter sina egna metoder. 

 
17. Hur ser du på en digitalisering av dina dagliga verktyg som berör KMA-arbetet? Fördelar? 

Nackdelar?  
 

 Jag ser endast fördelar. Det skulle resultera till att tids- och kostnadseffektivisering 
då man slipper springa runt med papper och det mesta kan lösas på plats. Några 
konkreta nackdelar med digitalisering kan jag inte se i dagsläget. 

 
18. Tror du att det är möjligt att öka effektivitet och lönsamhet med ett digitalt verktyg som 

tillhandahåller allt som berör KMA i ett och samma system? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte? 
 

  Ja, säkerligen. Snabbare hantering med snabbare resultat vilket resulterar till att 
mer och noggrannare arbete kan utföras. 

 
19. Övriga kommentarer och synpunkter. 

 Vi på Peab arbetar i vårt egna intranät, planket. Det är ett hjälpmedel för 

medarbetarna där koncernrutiner, nyheter samt OTR kan hittas. 

 

”Jag välkomnar en digitaliserad värld” 

- Anonym arbetsledare, 2018 
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ENKÄTFORMULÄR 

I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det är idag? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 

Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
   x  

 
Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur skulle du då 

uppleva att det fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet och 

mellan olika projekt fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse sammanställas och 

struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    
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BILAGA 8  INTERVJURESPONDENT 3 

 

Företag: Peab Sverige AB 

Befattning: Platschef 

Datum: 2018-04-20 

 

  
1. Hur upplever du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion?  

 

 Det är helt under förväntan. 
  

2. Kan KMA-arbetet effektiviseras ute i produktion?  
 

 Det bästa vore om en fysisk person enbart arbetade med att gå runt och tjata på alla 
om KMA. Det skulle dessvärre inte resultera till en så trevlig arbetsmiljö och stämning 
på arbetsplatsen. 

 
3. Hur kan arbetsledare påverka KMA-arbetet ute i produktion? 

 

 Genom att arbeta med uppföljning och att tjata på involverade parter som 
yrkesarbetare samt underentreprenörer. 

 
4. Finns det något moment i ditt administrativa KMA-arbete som du vill förbättra eller ändra 

på?  
 

 Det är alldeles för mycket blanketter ... 
 
5. Anser du att KMA-arbetet i sin helhet är tidskrävande?  

 

 JA! 
  

6. Hur upplever du att arbetet kring arbetsmiljöplanen fungerar? 
 

 Vi lägger mycket energi på den i starten, men under byggets gång, så blir det inte lika 
mycket. 

 
7. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? vilket verktyg används och hur dokumenteras 

planen?  
 

  Vi har en mall som fylls i, vilket uppdateras kanske en fyra gånger per år. 
 

8. Hur ser ert systematiska arbetsmiljöarbete ut? 
 

 Skyddsronder sker varje vecka, baserat på projektets storlek och omfattning. 
Arbetsberedning genomförs inför alla större moment, specifikt där arbetsmiljöfrågor 
är en viktig del i utförandet. 
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9. Vid arbetsberedning, hur arbetar du då? vilka verktyg används samt hur dokumenteras 
arbetsberedningen?  
 

 Vi har en mall som vi går efter, den fylls i och lagras på en server. 
 

10. Hur lång tid uppskattar du att det tar att gå en skyddsrond till att den rapporteras in? 
Skulle det underlätta om ett digitalt verktyg användes där dokumentationen kunde 
sammanställas direkt med fotografering, text samt geografisk placering? 

 

 Det tar cirka en timme per tillfälle att genomföra den fysiska skyddsronden. Ovan 
nämnda verktyg skulle kunna vara ett hjälpmedel för vissa, beroende på ålder och 
datorvana. 

 
11. Hur går tillbudsrapporteringen till? Hur skulle tillbudsarbetet kunna bli bättre? 

 

 Det fylls i på ett centralt system. I dagsläget så är det för krångligt och hantverkarna 
kan inte göra det själva, vilket gör att vi dränks i administration. 

 
12. Hur för du dagbok? Skulle du kunna spara tid genom att göra det med andra hjälpmedel? 

 

 Görs dagligen i internt system, funkar relativt bra. 
 

13. Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapportering, skyddsronder, 
arbetsberedningar, egenkontroller osv? 
 

 Tillbud gås genom på månadsmöten, skyddsronder gås igenom på nästkommande 
rond. I övrigt så är uppföljningen dålig. 

 
14. Vid slutskedet av ett byggprojekt ska information av betydelse för byggnaden 

dokumenteras, hur ser arbetet kring det ut? Hur kan det bli bättre? 
 

  Det bör ske löpande och digitalt för att effektivisera och strukturera det hela men 
idag så är det lite si och så med det hela. 

 
15. Tycker du att det finns behov av förändringar och förbättringar angående hur ni jobbar 

med KMA relaterade arbetsuppgifter i dagsläget?  
 

 Ja, det finns starka behov av förändring. I dagsläget har vi inte rätt bemanning för 
att kunna uppfylla alla de krav som ställs på oss. 

 
16. Vilka hjälpmedel använder du i ditt dagliga arbete som berör Kvalitet-, Miljö- och 

Arbetsmiljö? (datorprogram, mjukvara etc.)  
 

 Peabs egna system och sen i pappersform. 
 

17. Hur ser du på en digitalisering av dina dagliga verktyg som berör KMA-arbetet? Fördelar? 
Nackdelar?  
 

 Fördelen är att blanketter och annat administrativt arbete blir ifyllt direkt, nackdelen 
är att det kan bli problematiskt med att springa runt med en surfplatta i händerna 
övertid. 
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18. Tror du att det är möjligt att öka effektivitet och lönsamhet med ett digitalt verktyg som 
tillhandahåller allt som berör KMA i ett och samma system? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte? 
 

  Ja, allt som minskar administration är bra. Men det är ändå någon som ska utföra 
dessa uppgifter och mellan att fylla i blanketter och se till att bygget rullar får tyvärr 
det första nästan alltid stryka på foten. 

 
19. Övriga kommentarer och synpunkter. 

 

 Inga övriga kommentarer eller synpunkter. 
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ENKÄTFORMULÄR 

I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det är idag? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
x     

 
Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 

Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur skulle du då 

uppleva att det fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet och 

mellan olika projekt fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse sammanställas och 

struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   
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BILAGA 9  INTERVJURESPONDENT 4 

 

Företag: Aros Bygg & Förvaltning 

Befattning: Arbetsledare 

Datum: 2018-04-23 

 

  
1. Hur upplever du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion?  

 

 Jag tycker att det fungerar bra även om det alltid finns saker att förbättra. 
  

2. Kan KMA-arbetet effektiviseras ute i produktion?  
 

 Ja, genom att alla på arbetsplatsen tar ett större ansvar för hur det ser ut runt 
omkring dom. 

 
3. Hur kan arbetsledare påverka KMA-arbetet ute i produktion? 

 

 Se till att man har rätt hjälpmedel till dom olika momenten sam att köpa in material 
som finns med i t.ex. Sundahus. 

 
4. Finns det något moment i ditt administrativa KMA-arbete som du vill förbättra eller ändra 

på?  
 

 Här använder vi Sundahus och man skulle kunnat kolla i ett tidigare skede vad och 
vilket material vi skulle köpa in till bygget. 

 
5. Anser du att KMA-arbetet i sin helhet är tidskrävande?  

 

 Ja tyvärr så är det lätt att flytta på en skyddsrond för att det kom något ”annat” i 
vägen. 

  
6. Hur upplever du att arbetet kring arbetsmiljöplanen fungerar? 

 

 Jag tycker att det fungerar bra även om det måste få vara ett levande dokument. 
 

7. Hur ofta uppdateras arbetsmiljöplanen? vilket verktyg används och hur dokumenteras 
planen?  
 

 Tyvärr så uppdateras den inte så ofta som den skulle behövas, jag kan tycka att man 
kanske skulle ha en specifik dag som man har med skyddsrond då man uppdaterar 
den. 

 
8. Hur ser ert systematiska arbetsmiljöarbete ut? 

 

 Skyddsrond varje vecka eller oftare vid behov. 
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9. Vid arbetsberedning, hur arbetar du då? vilka verktyg används samt hur dokumenteras 
arbetsberedningen?  
 

 Pappersformulär. Tyvärr så uppfinner vi hjulet på nytt till varje bygge. 
 

10. Hur lång tid uppskattar du att det tar att gå en skyddsrond till att den rapporteras in? 
Skulle det underlätta om ett digitalt verktyg användes där dokumentationen kunde 
sammanställas direkt med fotografering, text samt geografisk placering? 

 

 Ca 2 timmar. Absolut en app. Skulle underlätta. 
 

11. Hur går tillbudsrapporteringen till? Hur skulle tillbudsarbetet kunna bli bättre? 
 

 Hantverkarna fyller i en rapport i pappersformat. Även det skulle vara bättre med en 
app. 

 
12. Hur för du dagbok? Skulle du kunna spara tid genom att göra det med andra hjälpmedel? 

 

 Jag fyller i den dagligen på datorn. 
 

13. Finns det någon återkoppling och uppföljning av tillbudsrapportering, skyddsronder, 
arbetsberedningar, egenkontroller osv? 
 

 Nej tyvärr så fungerar det dåligt. Det enda som fungerar är punkterna på 
skyddsronden. 

 
14. Vid slutskedet av ett byggprojekt ska information av betydelse för byggnaden 

dokumenteras, hur ser arbetet kring det ut? Hur kan det bli bättre? 
 

 Jag är ej delaktig i det arbetet. 
 

15. Tycker du att det finns behov av förändringar och förbättringar angående hur ni jobbar 
med KMA relaterade arbetsuppgifter i dagsläget?  
 

 Jag skulle gärna se att det fanns en film istället för att läsa i en pärm vilka regler som 
gäller på arbetsplatsen. 

 
16. Vilka hjälpmedel använder du i ditt dagliga arbete som berör Kvalitet-, Miljö- och 

Arbetsmiljö? (datorprogram, mjukvara etc.)  
 

 Jag hämtar dokumenten i det interna nätet. Ibland kan det vara svårt att hitta det 
man ska ha. Det har med tiden blivit lite rörigt på servern och det kan göra att man 
sitter och letar efter det man ska ha lite för länge ibland. 

 
17. Hur ser du på en digitalisering av dina dagliga verktyg som berör KMA-arbetet? Fördelar? 

Nackdelar?  
 

 Bara fördelar, det skulle underlätta arbetet både i tid och att få ut det till berörda 
personer. 
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18. Tror du att det är möjligt att öka effektivitet och lönsamhet med ett digitalt verktyg som 
tillhandahåller allt som berör KMA i ett och samma system? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte? 

 

  Ja, om det kommer en app. Där hantverkare exempelvis kan fylla i sitt tillbud så blir 
den mera tillgänglig än att skriva ner den på en lapp som kanske sedan glöms bort i 
fickan. 

 
19. Övriga kommentarer och synpunkter. 

 Inga övriga kommentarer eller synpunkter. 
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ENKÄTFORMULÄR 

I vilken utsträckning anser du att KMA-arbetet fungerar ute i produktion som det är idag? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Hur tycker du att det administrativa KMA-arbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 

Hur anser du att arbetet kring arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Den befintliga arbetsmetoden vid skyddsronder fungerar generellt …? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
Om du skulle betygsätta din befintliga arbetsmetod vid tillbudsrapportering, hur skulle du då 

uppleva att det fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   

 
I vilken utsträckning anser du att återkoppling och uppföljning inom KMA-arbetet och 

mellan olika projekt fungerar? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
 x    

 
I slutskedet ska dokument och annan nödvändig information av betydelse sammanställas och 

struktureras, hur anser du att det fungerar i dagsläget? 

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Utmärkt 

1 2 3 4 5 
  x   
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


