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Sammanfattning 
 
Att bygga betongkonstruktioner innebär många moment och många tillfällen för problem att 
uppstå. Det finns risker vid utförandet som måste beaktas och planeras för att kunna förhindra 
långtgående problem och ekonomiska konsekvenser. Företag har krav på sig att både uppfylla 
kvalitetskarven och dessutom bevisa att arbetet är utfört korrekt. Ett företag kan bemöta dessa 
krav och arbeta med kvalitetssäkring på olika sätt. De flesta företag har ett kvalitetslednings-
system som visar beställare hur kvalitetsarbete bedrivs samtidigt som det är ett hjälpmedel för 
företagets personal. Tanken med ett kvalitetssystem är inte att skapa ett stelt och likformigt 
system, utan att anpassa systemet till det arbete som utförs och hur organisationen är 
uppbyggd. Det är inte organisationen som ska anpassas till ett kvalitetssystem utan ett 
kvalitetssystem som ska anpassas till organisationen. Dessutom är ett kvalitetsledningssystem 
ett utmärkt verktyg för företag att behålla en viss kontroll på det arbete som personalen utför 
samt få ett jämnare kvalitetsresultat. 
 
I detta examensarbete undersöks hur kvalitetsarbete bedrivs av produktionspersonalen på 
Veidekke Anläggning Öst. Examensarbetet behandlar även hur personalen upplever kvalitets-
arbetet samt om och hur det skulle kunna förbättras. 
 
För att undersöka hur kvalitetsarbetet fungerar på Veidekke Anläggning Öst och vilket behov 
produktionspersonalen på företaget har, är en serie intervjuer utförda. Det är sex tjänstemän 
och sex yrkesarbetare som har intervjuats och en mängd intressanta upptäckter har gjorts. 
Svaren och synpunkterna har varierat kraftigt och någon gemensam riktlinje har varit svår att 
urskilja. Många gånger är svaren tvetydiga, både inom en och samma intervju men även 
mellan de olika intervjuerna. 
 
I intervjuerna kan urskiljas två olika synsätt på kvalitetsarbete, vilket förklarar en del av den 
tvetydighet som har framkommit. Att se kvalitetsarbete som det praktiska arbetet med 
betongkonstruktioner, den kompetens som personalen har och det sätt som ett arbete planeras 
för att det ska ske organiserat och genomtänkt är det ena sättet att uppfatta kvalitetsarbete. Det 
andra är de kontroller och rutiner som tillämpas för att tillstyrka att konstruktioner har rätt 
kvalitet. Det första av dessa uppfattas positivt och många gånger självklart medan det finns en 
stor oförståelse och ovilja för kvalitetsarbete ur det senare synsättet. 
 
Några saker är de flesta av de intervjuade eniga om. De menar bland annat att det är 
personalens kunskap och erfarenhet som försäkrar att de betongkonstruktioner som byggs, 
håller och lever upp till ställda krav. Alla verkar vara överens om att kvalitetsarbetet inte ska 
vara pappersarbete och vill minska ner dokumentationen. Dessutom har flera belyst att ett av 
de viktigaste hjälpmedlen i kvalitetsarbetet är planering. Det är viktigt att upptäcka problem 
och brister i tid så att det finns tid att rätta till dem. Att ta sig tid att planera och tänka igenom 
moment i förväg kan vinna mycket tid och pengar, samt bespara personal att arbeta under 
tidspress. I stort sett alla upplever planering som något positivt och någonting som ur 
kvalitetssynpunkt ger mervärde. 
 
Under intervjuerna framkom det att de flesta ute i projekten tycker att kvalitet är viktigt och 
att personalen vill leverera felfria betongkonstruktioner med god beständighet. Problemet är 
många gånger att personalen inte vet hur de ska uppnå god kvalitet. 





Abstract 
 
Building concrete constructions means dealing with many factors and there are a lot of 
opportunities for problems to occur. There are risks at the execution to consider and that must 
be planed so long-lasting problems and economical consequences can be avoided. Companies 
have to live up to the qualitative demands and also prove that the work is done correctly. 
There are many ways in which a company can meet these demands and work with securing 
quality. Most companies have a quality management system to show customers how the work 
with quality is conducted and at the same time is the system also used as an aid for its 
personnel. A qualitative management system is not meant to be stiff and uniform. It is 
preferable to adjust the system after the work that is conducted and how the company is 
organised. It is the qualitative system that is supposed to adjust to the organisation rather than 
the organisation adjusting to the qualitative system. Furthermore, a qualitative system is an 
excellent tool for the company to keep some control on their personnel’s work and at the same 
time get a more even qualitative result. 
 
In this thesis it is examined how the personnel that works in production at Veidekke 
Anläggning Öst deals with quality matters. This thesis also discusses how quality work is 
experienced, plus if and how the work with quality can be improved. 
 
To examine how the work with quality function at Veidekke Anläggning Öst and what needs 
the production personnel have, a series of interviews have been conducted. A total of six 
salaried employees and six skilled workers have been interviewed and quantities of interesting 
discoveries have been made. The answers and views varied considerably and a common 
direction has been hard to make out. The answers are often ambiguous both within and in 
between the interviews.  
 
In the interviews two different points of views can be distinguished, which could explain 
some of the ambiguous answers that occurred. To see quality work as the practical work with 
concrete constructions, the personnel’s competence and the planning of the work is one of the 
views. The other is the controls and routines that are conducted in order to prove that the 
constructions have the correct quality. The first view is apprehended in a positive way and is 
many times self-evident, but there is a grand animosity for and little understanding of the 
second view of quality work. 
 
Some things most of the interviewed can agree on. One is that the personnel’s knowledge and 
experience is the real insurance for a god quality result. Quality work is not suppose to be 
paper work, is another thing they can agree on. Several also pointed out that the most 
important aid in quality work is planning. It is important to notice problems and deficiencies 
in time so they can be put right. To take time for planning can pay back a lot of time and 
money and furthermore it saves the personnel from working under time pressure. Almost 
everyone sees planning as a positive aid and believes that it adds value to quality work. 
 
During the interviews it came out that most of the personnel in production experience quality 
as important and wants to deliver flawless and lasting concrete constructions. Many times the 
problem is that the personnel don’t know how to achieve god quality. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att bygga konstruktioner i betong ställer stora krav på kunskap och planeringsförmåga hos 
personalen som arbetar med dem. Det finns en mängd faktorer som påverkar slutprodukten 
och som gör att arbetet med varje konstruktion är unikt. Det är inte bara olikheter mellan 
konstruktionerna som ska gjutas utan yttre faktorer, så som väder och tidsbrist som gör att 
arbetet med betongkonstruktioner alltid varierar. Det sker dessutom en ständig utveckling av 
metoder och produkter för att effektivisera byggandet och skapa bättre produkter.  
 
För att säkerställa att de konstruktioner som byggs håller en god kvalitet finns det ofta krav på 
rutiner, kontroller och dokumentation från beställare. Det handlar om intyg att arbetet är 
korrekt utfört, att de anvisningar och instruktioner som finns har följts, att arbetet har tänkts 
igenom och planerats och att hänsyn tagits till riskmoment. Det är av intresse att undersöka 
hur Veidekke Anläggning Öst tillmötesgår dessa krav, om arbetet som bedrivs idag kan 
förbättras och hur personalen upplever att företagets kvalitetsarbete fungerar i praktiken. 
 
För att vara med som en aktör i byggbranschen är det av yttersta vikt att företaget bygger med 
rätt kvalitet och kan visa hur det uppnås. Det är kostsamt att både bygga och reparera och 
därför är det viktigt att det blir rätt från början. Dessutom tappar beställare förtroende för 
företag som inte levererar produkter med rätt kvalitet.  
 
Kvalitetsarbete är viktigt och det här arbetet undersöker och analyserar hur detta genomförs 
hos Veidekke Anläggning Öst. 
 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med arbetet är att undersöka hur Veidekke Anläggning Öst bedriver kvalitetsarbete vid 
byggnation av betongkonstruktioner, hur personalen upplever det samt hur kvalitetsarbetet 
kan förbättras.  
 
Arbetet har avgränsats till att endast undersöka hur produktionspersonalen ser på 
kvalitetsarbete och potentiella förbättringar. Dessutom har arbetet med projektering 
utelämnats och inriktningen koncentrerats på uppförandet av betongkonstruktioner inom 
anläggningsbyggnad. 
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2 Metod 

 
För att undersöka hur kvalitetsarbetet fungerar på Veidekke Anläggning Öst och vilket behov 
produktionspersonalen på företaget har, är en utredningsmetod med kvalitativa intervjuer av 
olika grupper av produktionspersonal vald. Följande kapitel är baserat på fakta hämtat från 
[2], [3], [4], [11]. 
 
Valet av kvalitativa intervjuer är baserat på det rika material de ofta resulterar i. Intervjuerna 
ska anpassas efter personen som intervjuas och öppna upp för oväntade och varierande 
resultat. Genom att ha öppna och enkla frågor, vilket är utmärkande för kvalitativa intervjuer, 
fås nyanserade och komplexa svar. Genom svaren väcks nya frågor vilket gör att den ena 
intervjun inte är den andra lik.  
 
Den stora mängd material dessa intervjuer resulterar i, innebär ett svårt och tidskrävande 
arbete när det ska analyseras. Vinsterna med kvalitativa intervjuer har dock ansetts 
övervägande då öppna intervjuer minskar risken att missa synpunkter och idéer. Detta är 
viktigare än att kunna presentera statistik över inrutade svar. De mönster som eventuellt 
framstår kan ges en större tyngd, då det inte framkommit genom en direkt fråga utan genom 
att den intervjuade framfört att det är av vikt. 
 
Från första början när tillvägagångssätt och upplägg för arbetet växte fram fanns redan en tes 
om hur kvalitetsarbetet vid byggandet av betongkonstruktioner bedrevs på Veidekke 
Anläggning Öst. Det är utifrån denna tes som arbetet byggts upp för att se om tesen stämmer. 
Den ursprungliga tesen var: 
 

- Det slarvas med kvalitetsarbetet på Veidekke Anläggning Öst. 
- Slarvet beror på okunskap och brist på förståelse för vikten av olika moment. 
- Pappersarbetet i och med kvalitetsarbetet anses onödiga och tidskrävande. 
- Ett system med kontaktnät, kunskapsåterföring och mallar eftersöks av 

produktionspersonalen. 
 
Tesen är en utgångspunkt för de frågor som skapas till intervjuerna. Frågorna är en bas och 
vägledning för intervjuaren, men det är den intervjuade som styr vilka områden som 
prioriteras och utvecklas. Frågorna formuleras i stunden och rättar sig efter den intervjuades 
språkbruk och intresse samt hur intervjun utvecklas. Valet har fallit på denna låga grad av 
standardisering för att öka variationsmöjligheten och öppna upp intervjun. 
 
Veidekke Anläggning Öst har en begränsad andel personal som jobbar med betong, vilket har 
lett till ett begränsat urval för intervjuerna. Bland yrkesarbetarna eftersträvades en indelning i 
två grupper efter antalet yrkesverksamma år inom branschen. Detta för att se skillnader hos 
yrkesarbetare med mer respektive mindre erfarenhet. På grund av att det inte fanns någon 
dokumentation på antalet yrkesverksamma år i företaget så har valet fallit på att göra 
indelning efter ålder, eftersom det kan ses som en indikation på antalet yrkesverksamma år. 
På Veidekke Anläggning Öst är dessutom medelålder bland yrkesarbetare relativt hög, då få 
unga idag vill ge sig in i den tunga anläggningsbranschen. För att få en indelning som 
resulterar i två grupper med fler respektive färre antal yrkesverksamma år har valet fallit på att 
intervjua tre yrkesarbetare som är 35 år eller äldre och tre yrkesarbetare som är 34 år eller 
yngre. Hade gränsen dragits vid 30 år eller 25 år hade det inte funnits en referensgrupp, även 
om det skulle ha givit ett större spann av antalet yrkesverksamma år mellan de två grupperna. 
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Eftersom gränsen och arbetsuppgifter mellan arbetsledare och platschefer varierar från projekt 
till projekt, ses dessa som en grupp, tjänstemän, med olika erfarenhet och kompetens. I stället 
har gruppen indelats efter betongklass- kompetens eftersom det ger en indikation på vilken 
förståelse och kunskap personen har för betongkonstruktioner. Tjänstemännen är indelade i 
tre grupper; de som har betongklass I, de som har betongklass II och de utan betongklass- 
behörighet. Två personer intervjuas i varje kompetensgrupp. 
 
Tabell 2.1: Intervjugruppindelning för tjänstemän 
Tjänstemän Antal 
Betongklass I- behörighet 2 
Betongklass II- behörighet 2 
Utan betongklassbehörighet 2 

 
Tabell 2.2: Intervjugruppindelning för yrkesabetare 
Yrkesarbetare Antal 
34 år och yngre 3 
35 år och äldre 3 

 
Beroende på vilken utförandeklass en gjutning ska utföras i rekommenderar BBK 04 att den 
person som leder och övervakar arbetet har motsvarande betongklass- behörighet. För att få 
denna behörighet måste personen genomgå en praktisk och teoretisk utbildning samt uppfylla 
vissa kriterier för att få godkänd praktik och tentamen. Behörigheten ger intyg om kompetens 
och ”ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktions-
metoder”. [11] 
 
De intervjuade blev först tillfrågade att delta via e-post och senare via telefon. Alla har själva 
valt att låta sig intervjuas och de har fått bestämma var och när intervjun ska ske. Innan 
intervjun har syftet med intervjun och vad examensarbetet ska innehålla förklarats samt att 
svaren redovisas anonymt.  
 
Under intervjuerna har endast stödord antecknats och i direkt anslutning till intervjuerna 
skrevs en sammanfattning av det som framkommit. Denna metod är vald, istället för att t.ex. 
banda intervjuerna, för att avdramatisera själva intervjumomentet och skapa en öppen och 
trygg miljö för de intervjuade. Målet har varit att de intervjuade ska kunna vara öppna med 
sina funderingar och synpunkter, och inte känna att de är under en lupp och måste välja sina 
ord. Antalet intervjuer är också så pass många att det dels skulle ta för mycket tid att renskriva 
intervjuerna och dels inte ge något mervärde åt resultatet. Alla intervjuade har blivit erbjudna 
att läsa igenom och godkänna sammanfattningen, men endast ett fåtal har velat göra det. 
 
De internet-baserade källor som använts har ansets vara tillförlitliga och relevanta.  Viss del 
av bakgrundsinformationen är baserad på kontinuerliga observationer under ca ett halvt år ute 
som projektanställd i företaget. Dessutom har en muntlig källa inom företaget använts, vilket 
finns dokumenterat i bilaga, och företagets eget intranät och kursmaterial. Intranätet har varit 
och är fortfarande i skrivande stund under upparbetning.  
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3 Kvalitetsarbete och betongkonstruktioner 

3.1 Arbetsutförande av betongkonstruktioner  
Arbetet med en betonggjutning startar långt innan betongen anländer till arbetsplatsen, ibland 
flera månader. Bortsett från själva konstruktionsförfarandet, som vid start av produktions-
arbetet antas vara i stort sett färdigt, så kan planeringsarbetet för en gjutning starta långt innan 
det fysiska och praktiska arbetet inleds. Hur mycket planering som krävs varierar beroende på 
vad som ska gjutas och omständigheter runt omkring, t.ex. plats, väder, storlek m.m. Följande 
kapitel är baserat på fakta hämtat från [5] och [24]. 
 
Några av de praktiska momenten som bör beaktas vid planering visas i Figur 3.1. Dessa 
moment kommer nedan att beskrivas kortfattat för att ge en inblick i vad arbetet innebär och 
var svårigheten med att säkra kvaliteten ligger. För att ytterliggare poängtera omfattningen, så 
är detta en allmän och generell redogörelse för huvuddragen i respektive moment. Någon mer 
ingående och detaljerad beskrivning av de många specialfall och omständigheter som kan 
spela in är ej genomförd. 
 

                                     
Figur 3.1: Schematisk figur av de olika momenten vid betongbyggnad 
 
 
Av de praktiska momenten är formsättning och armering det som utförs först. Beroende på 
vilken typ av konstruktion som ska konstrueras sker det ena momentet före det andra och 
ibland sker momenten omlott. Ett exempel är väggar som ”enklas”, armeras och slutligen 
”dubblas”. 1 Ett exempel visas i Figur 3.2. 

                                                
1 Först ”enklas” en form, ena sidan konstrueras sedan när armeringen är på plats konstrueras motstående 
formsida, den ”dubblas”. 

Armering 

Mottagning 
och transport 

Formsättning 

Gjutning och 
bearbetning 

Härdning och 
efterarbete 

Formrivning 
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Figur 3.2: ”Enklad” och armerad sula 

3.1.1 Formsättning 

 
Vilken typ av form som används varierar från tillfälle till tillfälle. Det finns olika typer av 
material, grader av egenbyggnation, specifika företeelser för respektive konstruktion m.m. 
Egentligen finns det lika många formar som konstruktioner, den ena är inte den andra lik. Det 
finns dock två stora grupper som är fundamentalt olika; stödjande form och bärande form. 
 
Med stödjande form menas att formen tar upp den färska betongens belastning mot formen, 
till exempel som för fundamentformen i Figur 3.3. Formen ska klara att motstå det formtryck 
som uppstår av betongmassan, gjuthastighet samt hur betongen arbetas, exempelvis vägg- och 
pelarform. Den bärande formen i sin tur ska bära konstruktionen tills betongen har uppnått 
hållfasthet att bära sig själv. Den ska se till att det vid gjutning inte uppstår sättningar och 
deformationer i den färdiga konstruktionen. Den bärande formen ska bära upp betongmassan 
tills betongen kan bära upp sig själv. Exempel på detta är brofarbana. Eftersom dessa två 
grupper är fundamentalt olika, ställer de olika krav på utförande, kontroll m.m. men de har 
också en huvuduppgift som förenar, och det är att hålla betongen på plats och skapa och 
forma en konstruktion. 
 
”En betongkonstruktions utseende och form är i hög grad beroende av konstruktion och 
utförande av formen. Formens huvuduppgift är att fixera betongen i dess rätta läge tills den 
uppnått tillräcklig hållfasthet för att vara självbärande.” [5] Valet av form bör planeras och 
tänkas igenom noga så att korrekta formbyggnadshandlingar tas fram och så att metoder 
anpassade efter situationen tillämpas. Innan formbyggnationen inleds bör handlingar, 
godkända av konstruktör, finnas tillgängliga för att säkerställa att de krav som ställs dels på 
den färdiga konstruktionen och dels på formen tillmötesgås. Ansvaret för att form-
byggnationen är utförd på ett korrekt sätt och uppfyller de ställda kraven är den ansvarige 
arbetsledaren som därför bör ha ett tillämpbart system för kontroll av utfört arbete, 
kvalitetssystem.  
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Figur 3.3: Systemform för fundament 
  
Valet av form och de olika metoder som tillämpas bör inte bara anpassas till själva 
byggskedet utan hänsyn bör tas till hela processen, från byggnation till rivning. Redan innan 
byggnationen inleds är det lämpligt att ha handlingar för formen framtagna. Exempel på 
information att ta hänsyn till i sådana handlingar är: tillåtna formtryck vid stödjande form, 
dimensionerande laster vid bärande form, specifika krav, dimension och kvalitet på material, 
hur och när formrivning ska utföras och andra specifika företeelser. Återigen är det viktigt att 
tänka igenom hela processen och motivera sina val för att säkerställa ett gott slutresultat. 
 

3.1.2 Armering 

 
Armeringens funktion är att ta upp de dragkrafter som uppkommer i en betongkonstruktion 
eftersom betongen har en väldigt låg draghållfasthet. Det finns olika typer av armering, olika 
form, olika hållfasthet, olika kemiska sammansättningar men oftast är armeringen av stål. 
Lika stora variationer som det finns i typ av armering, finns det variationer i armeringens 
egenskaper. [6] När armering levereras till en arbetsplats kan det ske med olika grader av 
förtillverkning. Här följer indelningen enligt [5]: 
 

• Armering i lagerlängder innebär att armeringsstänger levereras i längder på 12 m, 
varefter klippning, bockning och sortering sker på byggplatsen. 
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• Inläggningsfärdig armering innebär att armeringsstängerna levereras klippta och 
bockade i bestämda längder och former samt sorterade efter konstruktionsdel, för 
direkt montering på monteringsstöd eller distanshållare. 

 
 
• Monteringsfärdiga armeringsenheter är färdiga att direkt placeras i form. Armeringen 

har klippts, bockats och sammanfogats i en armeringsverkstad hos armerings-
leverantören eller på byggplatsen.  

 
Arbetet med armering sker efter armeringsritningar dimensionerade av konstruktör. Det är 
viktigt att armeringen får rätt placering i konstruktionen för att den inte ska få nedsatt funktion 
och beständighet. Detta gäller inte bara i fallet att armeringen placeras för glest, vilket kan ge 
problem med bärigheten och beständigheten utan även då armeringen placeras för tätt och det 
blir problem i gjutmomentet med betongseparation eller ej omsluten armering. Dessutom är 
det täckande betongskiktet en viktig parameter för att säkerställa armeringens förankring och 
korrosionsskydd. Att täckskiktet blir korrekt är egentligen något som kontrolleras och tas i 
beaktande vid gjutningen eller iläggandet av betong i form, men för att det ska kunna ske 
korrekt är det viktigt att armeringens placering är rätt från början. En anan parameter som 
också är av betydelse, är att armeringen är ren såväl när gjutningen eller iläggandet av betong 
i form startar som under förfarandet. 
 

 
Figur 3.4: Armerad platta [25] 
 
För att återgå till själva monteringen av armering, så ses det som en självklarhet att 
armeringen kontrolleras innan den läggs i och monteras i konstruktionen så att den inte har 
några skador eller defekter. Detta kan vara ett omfattande arbete, vilket här illustreras med 
Figur 3.4. I detta avseende är mottagningskontroll samt kontroll av att montering, så som 
svetsning, najning2, bockning3, av stor betydelse och bör tillämpas.  
 
Det är viktigt att hänsyn tas till att armeringen ska fungera och ha dimensionerad funktion 
även om personalen behöver gå på den eller på något annat sett manipulera den under arbetets 
gång. Därför ligger ansvaret på montörer att om det krävs, lägga in ytterligare armering för att 
säkerställa konstruktionens bärighet och funktion. 
 

                                                
2 När man najar, fäster man ihop armering med ståltråd/najtråd. 
3 När man bockar armeringen, böjer man armeringen. 
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3.1.3 Mottagning och transport 

 
Fabriksbetong, som är det vanligast förekommande i Sverige, är betong tillverkad på fabrik 
och levererad till arbetsplatsen.  Att använda fabriksbetong är ur kvalitetssynpunkt det 
säkraste sättet att ordna betongförsörjningen. De flesta betongfabriker är certifierade eller 
tillverkningskontrollerade enligt Boverkets allmänna råd 1996:3, vilket innebär att den 
levererade betongen är kvalitetsgaranterad. 
 
När betongen tas emot på arbetsplatsen passeras en ansvarsgräns4 mellan betongleverantör 
och byggarbetsplatsen. Då är det viktigt att en noggrann mottagningskontroll genomförs för 
att säkerställa rätt betongkvalitet. Det är inte tillräckligt att en noggrann kontroll och provning 
av betongen genomförs i fabriken, utan fabrikören måste även säkerställa att betongen har den 
beställda kvaliteten vid leverans genom tillbörliga kontroller. ”Enligt BBK 9.3.3 skall 
tillverkningskontrollerad fabriksbetong vid mottagning på byggplats kontrolleras enligt 
följande. 
 

• Kontroll av följsedelns uppgifter 
 
• Okulärkontroll av konsistensen 

 
• Provning av lufthalt” [5] 

 
Leveransen av betong bör planeras i samarbete mellan betongleverantören och 
byggentreprenören och i hänsynstagande av gjuthastighet, gjutmetod, stighöjd, var 
mottagandet ska ske, vilka prover som ska genomföras m.m. Varje gjutning är unik och ställer 
i och med det, unika krav. Transporten både till och på arbetsplatsen kan inverka på betongens 
kvalitet och det är därför viktigt att dessa moment blir så korta och planerade och 
genomtänkta som möjligt. 
 
  

3.1.4 Gjutning och bearbetning 

 
”En betongkonstruktions kvalitet är till betydande del beroende av den skicklighet som iakttas 
vid betongmassans gjutning och bearbetning.” [5] 
 
Vid gjutning gäller det först och främst att rätt betong används, som tillgodoser bygg-
handlingarnas krav. Det är kraven på miljöklass, hållfasthetsklass, vattentäthet, vatten-
cementtal, frostbeständighet m.m. som ligger till grund för vilken betongsammansättning som 
väljs. Dessutom måste svåra partier i gjutningen beaktas som kan komma att kräva mindre 
stenstorlek, lösare konsistens på betongen eller speciella tekniker vid gjutandet. Även 
väderförhållandet, temperaturförhållandet och betongens tillstyvnande måste tas hänsyn till 
och lämpliga tillsatsmedel bör användas.  
 
För att placera betongen i formen kan olika metoder användas så som kran och betongbask, 
betongpump, bandtransport mm. Vilken metod som används beror på vilka förutsättningar 
som finns på arbetsplatsen, vad som ska gjutas, hur stor mängd betong det är, hur pass känslig 

                                                
4Leverantören ansvarar för att betongen uppnår beställd kvalitet hela transporten till arbetsplatsen men där tar 
personalen på byggplatsen över ansvaret. 
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betongen är m.m. Återigen är det viktigt att planera och söka de mest lönsamma och säkra 
lösningarna.  
 
Innan gjutningen påbörjas bör gjutområdet kontrolleras så att inga vattenläckage eller 
vattensamlingar förekommer och så att området är rent. Det bör även, i förväg, göras en 
kontroll och avsyning av form, armering, gjutmaterial i förväg för att minska risken för fel i 
slutkonstruktionen.  
 
När man placerar och fördelar betongen i formen gäller principen att betongen placeras på sin 
slutliga plats med liten risk för utflytning i sidled och låg fri störthöjd. Detta är först och 
främst för att förhindra betongseparation som lätt uppkommer då finmaterial transporteras 
lättare än stenmaterial. Dessutom är det viktigt att placera ut betongen mot den tidigare 
utlagda, för att minska separationsrisken. Tjockleken på de skikt som läggs ut bör anpassas så 
det kan vibreras effektivt, och utbredningen bör anpassas så att det underliggande lagret kan 
vibreras tillsammans med det överliggande. Det är viktigt att även anpassa gjuthastigheten så 
att ordentlig bearbetning av betongen kan ske för att förhindra partier med ofullständig 
utfyllnad och ej kringgjuten armering. Dessutom måste gjuthastigheten anpassas så att inte 
stighöjden blir för stor, vilket kan medföra att formtrycket blir för stort eller att 
vattensamlingar uppkommer i betongen. 
 
”Betongmassans bearbetning har en avgörande inverkan på den färdiga konstruktionens 
kvalitet. För att betongen skall kunna uppnå sin potentiella kvalitet måste den i formen 
placerade, mer eller mindre porösa betongmassan bearbetas, så att luften i möjligaste mån 
avlägsnas och massan uppnår ett välpackat, tätt tillstånd. Endast en homogen, väl packad 
betong kan ge en stark, tät och beständig konstruktion.” [5] 
 

 
Figur 3.5: Gjutning av broplatta [25] 
 
Den vanligaste och mest tillämpade bearbetningsmetoden är vibrering, vilket här illustreras 
med Figur 3.5. När betongen vibreras utsätts den för mycket snabba skakningar som gör att 
massan sätts i rörelse och den inre friktionen försvinner då nästan helt. Detta gör att 
betongmassan övergår till ett lättrörligt, flytande tillstånd som sjunker ihop och lätt packas av 
sin egen tyngd. I och med det, så pressas den inneslutna luften ut och betongmassan fyller ut 
trånga utrymmen och omsluter armeringen. Vilken typ av vibreringsmetod och mängden 
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vibrering måste bedömas från tillfälle till tillfälle, men det är av yttersta vikt att det utförs 
korrekt. 
 

3.1.5 Härdning och efterarbete 

 
Direkt efter gjutningen måste en del åtgärder vidtas. Dels måste tillses att hydrationen i 
betongen fortlöper tillfredställande och dessutom bör hållfasthetsutvecklingen påskyndas så 
att t.ex. formrivning kan påbörjas eller att material kan placeras på området. Dessa åtgärder 
kallas härdning.  
 
Det är en kemisk reaktion mellan cement och vatten som gör att den hårdnade betongens 
egenskaper utvecklas. Utrymmet mellan cementkornen är från början vattenfyllt men under 
denna reaktion, som kallas hydration, fylls detta utrymme istället med hydrationsprodukter. 
När hydrationsgraden ökar, minskar betongens porositet (permeabilitet) och förbättrar 
hållfastheten och andra mekaniska egenskaper. För att denna process ska kunna fortlöpa är det 
avgörande att det finns tillräckligt mycket vatten under tillräckligt lång tid.  
 
Härdningen är ett mycket viktigt moment som om det slarvas med kan leda till försämring en 
av betongens kvalitet oavsett hur väl de tidigare momenten utförts. Om betongen får torka ut 
efter gjutningen kan hydrationen upphöra helt vilket försämrar betongens slutliga egenskaper. 
För att få en bra härdning finns två egentliga metoder; fukthärdning då vatten tillförs under 
den tidiga härdningsperioden, och täckning eller försegling av ytan med lämpligt material för 
att förhindra och försvåra vattenavgången. Hänsyn bör tas till att avdunstningen av vatten sker 
från den fria betongytan och därför har större betydelse vid gjutning av plattor och valv än en 
vägg eller pelare. 
 
Ur kvalitetssynpunkt är det bättre ju längre tid härdningen kan pågå, särskilt vad gäller 
betongens täthet och beständighet. I vissa extrema fall bör det pågå så länge som det är 
praktiskt och ekonomiskt försvarbart, men minimikraven måste alltid uppfyllas. Det bör dock 
nämnas att konstruktioner som kan utsättas för frostpåverkningar måste ges tillfälle att torka 
ut innan frosten sätter in. 
 
Beroende på situationen kan olika typer av efterbehandling bli tänkbara. Den nygjutna 
betongen måste skyddas från eventuell nederbörd, vind, frysgrader och ovanligt varm 
väderlek. Risken för temperaturförändringar i betongen måste ibland kontrolleras för att 
minska risken för sprickbildning.  
 
Det är viktigt att se till att betongen inte börjar torka i ett tidigt skede för att det då finns stor 
risk för att plastiska krympsprickor uppstår. Plastiska krympsprickor är den sprickbildning 
som kan uppstå när den plastiska betongmassan utsätts för uttorkning och då drar ihop sig, 
detta är av vikt upp till ungefär tre timmar efter gjutning. För att undvika plastiska 
krympsprickor finns det olika metoder så som vattenbegjutning, täckning med plastfolie och 
membranhärdning. Det finns nackdelar med alla tre metoderna, plastfolien och vattnet kan 
förstöra ytan på betongen, membranhärdningsvätskan kan inte påföras innan det fria vattnet är 
helt borta från ytan. Vilken metod som ska användas måste bestämmas utefter de 
förutsättningar som finns vid varje konstruktion. Andra efterbehandlingar som kan bli aktuella 
är olika typer av bearbetning av betongens yta.  
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3.1.6 Formrivning 

 
Vid vilken tidpunkt en form ska rivas, beror på ett antal olika faktorer. Grundregeln är att 
risken för brott i konstruktionen inte ska vara större vid rivningstillfället än vad som gäller för 
den färdiga konstruktionen. Det får inte uppkomma olämpliga deformationer vid rivningen 
eller senare och dessutom kan risken för förkortad beständighet ställa krav på hur tidigt 
formrivningen får ske. 
 
Det är lämpligt att anvisningar för formrivning ges på konstruktionshandlingarna så att de 
beräknas och dimensioneras för de belastningar och påverkningar konstruktionen utsätts för 
under hela byggprocessen. Detta arbete bör utföras av en ansvarig konstruktör. I de fall då 
inga anvisningar finns bör tryckhållfastheten vara minst 70 % av den slutligt krävda håll-
fastheten, vad gäller bärande formar, innan avformning. För att kunna riva tidigare krävs 
utredningar och beräkningar som visar att ingen skada åsamkas konstruktionen på grund av 
den tidigare rivningen.   
 
Form biter sig fast hårdare ju längre den sitter kvar och bör därför inte sitta längre än det 
behövs. Det är brukligt att sträva efter att ha så kort avformningstid som möjligt och det 
ställer då krav på att planera arbetet och utreda om speciella åtgärder behöver vidtas för att 
tillgodose alla krav och önskemål. 
 

3.2 Kvalitetsarbete 
 
För att förstå vikten av kvalitetsarbete och ge insikt i hur denna typ av arbete ofta bedrivs i 
branschen, beskrivs här nedan vad ett kvalitetsledningssystem är och hur internationella 
standarder påverkar dessa. Informationen som belyser dessa områden nedan är hämtad från 
material publicerat på [12] och [13] samt fakta i [7] 

3.2.1 Kvalitetsledningssystem 

 
I ett kvalitetsledningssystem ska ett företags policy, mål och medel för att uppfylla dessa 
definieras och beskrivas. Det är ett system för hur verksamheten ska bedrivas för att förbättra 
kvaliteten, öka kundtillfredställelsen och effektivisera de inre processerna. Ett kvalitets-
ledningssystem ska integreras i företagets arbetssätt och anpassas efter de behov som finns i 
verksamheten. Tanken med ett ledningssystem är inte att producera en mängd papper, att 
bygga upp ett fyrkantigt och trögt system eller att förkasta och omarbeta de delar som 
fungerar, utan tanken är att ledningssystemet ska vara ett hjälpmedel. 
 
”Ett kvalitetsledningssystem är det sätt som organisationen använder för att leda och styra 
aktiviteter med anknytning till kvalitet.” [7] 
 
Kvalitetsledningssystemet ska dels ge kunderna ett tydligt budskap om företagets ambitioner 
men den kanske viktigare delen är att systemet ska ge företaget underlag för vad kunden vill 
ha och hur sen företaget levererar produkter som uppfyller de ställda kraven. Genom att 
ständigt utvärdera och förbättra systemet ges mindre plats för upprepade misstag och det 
skapas effektivare processer.  
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3.2.2 ISO 

 
ISO (International Organisation for Standardization) är en internationell organisation som 
arbetar för att ta fram och implementera standarder. Namnet kommer från det grekiska ordet 
isos som betyder likvärdig och har samma namn världen över. Organisationen startades 1947, 
då hade organisationen 25 medlemmar, en siffra som idag har vuxit till 157 medlemmar. Ett 
land, oavsett storlek och ekonomisk makt, får ett medlemskap, en röst. 
 
Det är ISO:s tekniska kommittéer som arbetar fram förslag till nya standarder och i dessa har 
alla medlemmar rätt att medverka. När ett förslag godkänns av en kommitté, skickas den ut 
till medlemsländerna som antar förslaget genom 75 % majoritet. Det är nationella 
standardiseringsorgan som utgör medlemmarna, de kan både vara statligt bundna eller helt 
bygga på den privata sektorns initiativ.  
 
I och med att det inte är en statlig organisation och att den är utan juridiska påtrycksmedel, är 
implementeringen av standarderna helt frivillig. Det bör dock poängteras att standarderna tas 
fram endast när det finns en efterfrågan på marknaden, och att det därför ofta blir ett krav på 
företag att tillämpa standarderna. Ett av exemplen på en standard som i stor utsträckning blivit 
ett marknadskrav är ISO 9000. 

3.2.3 Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000 

 
ISO 9000 är en av de mest kända och använda standarderna. Det är en allmän standard, vilket 
betyder att den är applicerbar på alla företag, stort som litet, oberoende av om företaget 
producerar produkter eller tjänster och oavsett vilken bransch företaget är verksam i. 
ISO 9000 serien behandlar standarder för kvalitetsledningssystem, det sätt ett företag arbetar 
för att säkra kundtillfredställelsen, och ständigt förbättra sina processer. 
 
Den idag gällande versionen är en revision av ISO 9000- serien, ISO 9000:2000, som 
publicerades i december 2000. Den består av fyra standarder 
 

- ISO 9000 som anger grunden, terminologi och principer för kvalitetsledningssystem 
 
- ISO 9001 som anger kraven på ett kvalitetsledningssystem 

 
- ISO 9004 som anger hur man ständigt förbättrar en organisations verksamhet 
 
- ISO 19011 som anger hur kvalitetsledningssystem revideras 

 
ISO 9000:2000-serien är uppbyggd av åtta principer för att förbättra en organisations 
verksamhet 
 

- Kundfokusering 
 
- Ledarskap 

 
- Personalens engagemang 
 
- Processangreppssätt 
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- Systemangreppssätt för ledning 
 

- Ständig förbättring 
 

- Faktabaserade beslut 
 

- Ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer 
 
Följande förklaring av de åtta principerna ges på ISO:s hemsida.5 
 
Kundfokusering 
En organisation är beroende av sina kunder och bör därför ha förståelse för nuvarande och 
framtida kundbehov, uppfylla kundkraven samt sträva mot att överträffa kundens 
förväntningar. 
 
Ledarskap 
Ledare skapar enhetlighet kring organisationens syfte och inriktning. De bör skapa en intern 
miljö där personalen kan engageras fullt ut för att uppnå organisationens mål. 
 
Personalens engagemang  
Personal på alla nivåer är en organisations främsta tillgång, och deras engagemang möjliggör 
för organisationen att utnyttja deras förmåga fullt ut. 
 
Processangreppssätt 
Ett önskat resultat uppnås mer effektivt om aktiviteter och samhörande resurser handskas som 
en process. 
 
Systemangreppssätt för ledningen 
Att identifiera, förstå och hantera sammanhängande processer som ett system, leder till att en 
organisations effektivitet att uppfylla ett givet mål förbättras. 
 
Ständig förbättring 
Ständig förbättring av organisationens resultat bör vara ett varaktigt mål. 
 
Faktabaserade beslut 
Verkningsfulla beslut är baserade på analys av data och information. 
 
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
Förmågan att skapa värde ökas för både organisationen och dess leverantörer genom 
ömsesidigt fördelaktiga relationer.  
 
Ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden, ISO 9001:2000, 
”Ledningssystem för kvalitet- Krav”  har i huvudsak två syften; att kvalitetssäkra produkten 
och att öka kundtillfredställelsen. 
 
Det är meningen att ett kvalitetssystem ska vara en hjälp i arbetet inte ge upphov till en mängd 
papper och krånglig byråkrati. Det ska leda till en förbättring i produktivitet och kvalitet, 
verka som en säkring för organisationen, den enskilda individen såväl som för kunden. Man 

                                                
5 En översättning och kortfattad tolkning av principerna. 
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bör dock inse att ett kvalitetssystem i sig själv inte är en kvalitetssäkring utan att arbetet med 
systemet är säkringen. 
 
Andra viktiga delar i ett kvalitetssystem är engagemanget från personal och ledning i 
organisationen. Utan både stöd uppifrån i organisationen och aktivt deltagande från 
personalen kommer inte ett kvalitetssystem att fungera och ge resultat oavsett hur bra och 
genomtänkt utformningen är. 
 
Tanken med ett kvalitetssystem är inte att skapa ett stelt och likformigt system utan att 
anpassa systemet till det arbete som utförs och hur organisationen är uppbyggd. Det är inte 
organisationen som ska anpassas till ett kvalitetssystem utan ett kvalitetssystem som ska 
anpassas till organisationen. 
 
I ISO 9001 förordas processinriktning som modell när ett kvalitetssystem byggs upp och 
förbättras. Det är en process som lägger stor vikt vid att tillvarata kundernas krav och 
kommentarer. Kvalitetssystemet är ett levande dokument som inte kan bli färdigutvecklat 
eftersom det finns ett krav på ständig förbättring. 

3.3 Kvalitetskrav 
 
Det finns en uppsjö av krav på kvalitet och regler för entreprenören att följa. Det är inte lätt att 
veta vilka krav som gäller i ett projekt och var de kommer ifrån. För att kunna uppfylla kraven 
är det viktigt att förstå hur systemet fungerar och var kraven finns att finna. I följande avsnitt 
reds begreppen och systemet ut med hjälp av material publicerat på [14],[15],[16] och [17] 
samt fakta från [1], [8] och [9]. Figur 3.6 ger en översikt. 
 
Författningar är bindande regler som alla i Sverige måste följa. Författningar är lagar som 
riksdagen beslutar om, förordningar som regeringen fastställer och föreskrifter som 
myndigheter tar fram. De viktigaste lagarna när det gäller byggnation är ”Plan- och bygg-
lagen” (PBL) och ”Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera” (BVL). 
Till dessa två lagar hör föreskrifterna ” Boverkets byggregler” (BBR) och ”Boverkets 
konstruktionsregler” (BKR).  
 
Det är en myndighet som tar fram föreskrifter inom sitt verksamhetsområde, på uppdrag av 
eller genom ett givet förtroende från riksdag och regering. Föreskrifterna tillhörande PBL och 
BVL är framtagna av och registrerade hos Boverket, den myndighet som har hand om 
samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.  
 
Boverket ger inta bara ut föreskrifter, vilka är bindande, utan de ger även ut allmänna råd som 
är direkt kopplade till en föreskrift. De allmänna råden ger rekommendationer om hur kraven i 
författningarna ska uppfyllas. De är inte bindande men genom att följa dem säkras att kraven 
uppfylls. Dessa allmänna råd ska reglera tekniska och juridiska frågor och tillgodose krav på 
kvalitet och ekonomi. En av handböckerna som Boverket har givit ut är ”Boverkets handbok 
om betongkonstruktioner” (BBK) vilken är allmänna råd till BKR. I BBK finns kommentarer 
och förslag på lösningar enligt BKR och annan författning. 
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Figur 3.6: Struktur över byggrelevanta författningar 
 
Enligt PBL är det byggherren som ansvarar för att byggnadsåtgärder utförs enligt 
bestämmelserna och därigenom ansvarar för att kvalitetskraven i enlighet med gällande 
författningar uppfylls. Det är sedan kommunens byggnadsnämnd som övervakar att 
lagstiftelsen efterlevs. 
 
För att kunna bygga en konstruktion krävs ritningar med kompletterande text som beskriver 
hur konstruktionen är utformad. Dessutom är det nödvändigt med utförliga tekniska 
beskrivningar, där kraven som byggherren har ställt på konstruktionen är beskrivna. När en 
entreprenad upphandlas behövs administrativa föreskrifter som klargör vilka villkor som 
gäller för upphandling och entreprenad. För att underlätta upprättandet av dessa beskrivningar 
och göra dem likformiga och enhetliga har ett system arbetats fram (”Allmän Material – och 
Arbetsbeskrivning”), AMA-systemet. Det är inget tvång att använda AMA-systemet, men 
branschen har ställt sig bakom systemet och använder det i de flesta fall. För att AMA– 
systemets regler ska gälla krävs det att systemet finns föreskrivet i projektets administrativa 
föreskrifter. 
 
Anläggnings AMA 98 är den nu gällande AMA som beskriver anläggningsarbeten. I den har 
relevanta delar från Vägverkets ABT samt Banverkets och Luftfartsverkets behov arbetats in. 
Vägverkets ABT, ”Allmänna Tekniska Beskrivningar” som är beaktade, är främst ”Väg 94”, 
”Bro 94” och ”Tunnel 95”. Idag finns det dessutom nya revideringar av dessa ABT. De 
kvalitetskrav som beskrivs i AMA-texterna är allmänt vedertagna och prövade i branschen. 

 
Författningar –  

bindande regler för alla i 
Sverige 

 
Lagar -  

som riksdagen beslutar om 

 
Förordningar - 

 som regeringen fastställer 

 

 
Föreskrifter - 

som myndigheter tar fram 

 
PBL & BVL 

De viktigaste lagarna för 
byggnation 

 

 
BBR & BKR 

Föreskrifter tillhörande PBL 
och BVL 

BBK 
Allmänna råd tillhörande 

föreskrift, ej bindande men 
uppfyller kraven i 

föreskriften. 



 17 

Däremot kan en byggherre ställa ytterligare krav, inom författningarnas ramar, och göra 
ändringar och tillägg i texterna i AMA.  
 
I ett projekts kontrakt, det skriftliga avtalet mellan beställare och entreprenör, skrivs in vilka 
föreskrifter och beskrivningar som ska gälla för projektet. I kontraktet anges även i vilken 
ordning handlingarna gäller, vilket underlättar och klargör i händelse av motstridiga uppgifter. 
Dessa handlingar blir då kontraktshandlingar, direkt kopplade till kontraktet, och då även 
gällande i projektet. Kvalitetskraven finns därmed angivna i kontraktet . 
 
Det är byggherren eller beställaren som bestämmer vilka kvalitetskrav som ska gälla i ett 
projekt och dessa krav ska finnas angivna i kontraktet och kontraktshandlingar. Däremot har 
byggherren ett ansvar att följa gällande bestämmelser i författningar, som är utarbetade av 
sakkunniga myndigheter och baserade på den kunskap som finns i branschen. 
 

 

3.4 Veidekke Anläggning Öst  
 
För att ge en bild av Veidekke Anläggning Öst som företag och hur företaget vill arbeta med 
kvalitet följer nedan en kort beskrivning. Informationen i följande avsnitt är baserat på det 
material som är publicerat på [18],[20], samt fakta i[10] och [24] . 
 
Veidekke Anläggning Öst är ett dotterbolag till Veidekke Sverige som ingår i Veidekke 
koncernen. I Sverige finns 5 dotterbolag enligt organisationsschemat i Figur 3.7. Veidekke 
Anläggning Öst startade sin verksamhet i Sverige år 2000 och idag är det ca 200 anställda på 
företaget. Företaget verkar inom anläggningsbyggnad så som byggnation av vägar, tunnlar, 
broar, kajer, exploatering och industri.  
 
 

 
 
Figur 3.7: Organisationsplan för Veidekke Sverige 
  

Veidekke 
Sverige 

Veidekke 
Anläggning 

Öst AB 

Veidekke 
Bygg 

Stockholm 
AB 

Veidekke 
Bostad AB 

Veidekke 
Skåne AB 

Veidekke 
Region Väst 
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3.4.1 Kvalitetspolicy 

 
På Veidekke Anläggning Öst finns en kvalitetspolicy6 som i dagarna byts ut mot en allmän 
policy för hela Veidekke Sverige7, som båda anger generella kvalitetsmål. Den nya policyn 
ska även kompletteras med en handlingsplan för respektive bolag, samt ge exempel på mer 
förtydligade och specifika mål.  
 
Den policyn som idag gäller (den äldre) är väldigt generell och är en gemensam policy för 
kvalitet och miljö. Det nämns att Veidekke Anläggning Öst ska arbeta enligt ISO 9001, men 
det finns ingen handlingsplan för hur företaget ska bedriva sina processer eller uppfylla 
kvalitetsmålen. Den nya policyn beskriver mer detaljerat hur de angivna kvalitetsmålen ska 
uppnås. Eftersom den nya policyn inte har tagits i bruk vid skrivande tidpunkt, och att det har 
varit den äldre policyn som varit aktuell vid tidpunkterna för intervjuer bortses från den nya 
policyn i detta arbete. Den nya policyn omnämns för att påvisa det utvecklingsskede som 
företaget befinner sig i. 
 
I fortsättningen av detta avsnitt kommer Veidekke Anläggning Öst att benämnas Anläggning. 

3.4.2 Intranätet  

 
På Anläggnings intranät finns en del information, rutiner, mallar m.m. till förfogande för 
personalen. Intranätet är under utveckling och det uppdateras ständigt med nya dokument. Det 
finns bl.a. en handbok där personalen kan finna information och hjälp i arbetet. Där finns egna 
kapitel för miljö och arbetsmiljö men inte för kvalitet. Det finns en del mallar för checklistor 
eller s.k. kontrollplaner som de kallas i handboken. Dessa har ett genomtänkt upplägg som 
följer olika branschkrav så som AMA, Bro 94, Bro 2002. Det finns hänvisningar till kapitel i 
dessa tekniska beskrivningar och det är beskrivet vad som bör kontrolleras. Mallarna täcker 
dock inte alla aspekter inom anläggningskonstruktioner.  
 
Det finns en mall på en projektplan som kan fyllas i inför ett projekt. 
”Projektplanen ska fastlägga hur projektet ska organiseras och styras så att kundens och 
projektets mål överensstämmer med varandra och att projektet levereras med rätt kvalitet, 
med rätt innehåll och i rätt tid.” [20] 
Denna projektplan lämpar sig bäst för att visas för beställare och inte som handledning och 
vägledning i kvalitetsarbetet i ett verkligt projekt. Planen är dessutom bättre lämpad för ett 
stort projekt än ett mindre. 

3.4.3 ”Vi i Veidekke” 

 
I många av Anläggnings projekt tillämpas ett arbetssätt som kallas ”Vi i Veidekke” eller 
”Medarbetarinvolvering”. Grundpelarna i ”Vi i Veidekke” är kompetens, kommunikation, 
logistik och planering, motivation och involvering. Tanken är att ta hand om människorna i 
företaget, eftersom det är människorna som är företagets viktigaste tillgång. ”Vi i Veidekke”- 
arbetet är ett system av processer och rutiner skapade för att förbättra grundpelarna som 
nämnts ovan, däribland rutiner som veckomöte och startmöte. Det är inte ett system som 

                                                
6 Se bilaga 4 
7 Se bilaga 5 
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vänder sig specifikt mot att förbättra kvalitetsarbetet och det är fortfarande i försöksstadiet 
och tillämpas varken konsekvent eller överallt.  

3.4.4 Rutiner  

 
Nedan följer korta beskrivningar av vad två rutiner, som beställare ofta ställer krav på, 
innebär och hur det är tänkt att de ska fungera. 
 
Att planera ett arbetsmoment och gå igenom det tillsammans med personalen som är 
involverad i momentet, kallas arbetsberedning. Det är något som många beställare ställer krav 
på, och som arbetsmiljöverket kan kräva ur säkerhetssynpunkt för att kartlägga riskerna vid 
ett moment. I Anläggnings handbok står det att syftet med arbetsberedningen är av 
förebyggande natur, för att förhindra uppkomsten av brister och fel. Det är ett arbete som ska 
påbörjas i god tid och det finns en mall för detta, mallen är dock väldigt allmän. Tanken är 
inte att denna mall bara ska fyllas i för att visa en beställare, utan tanken är att arbetet ska 
beredas ordentligt med all berörd personal. 
 
Egenkontroll är en metod eller rutin som används för att säkra att inte något moment har 
missats. Beställare ställer ofta krav på att egenkontroller utförs. Det är en slags försäkring att 
arbetet är korrekt utfört. Grundtanken är att egenkontrollen och ifyllandet av en checklista ska 
utföras av den som utför ett moment i direkt anslutning till utförandet. Under arbetets gång 
ska alltså en checklista, följas, en checklista som är anpassad till den konstruktion som arbetet 
pågår med. Vartefter ett moment blir färdigt, kontrolleras att det är korrekt utfört och det 
skrivs därefter under att momentet är säkrat inom angivna toleranser. 
 

3.5 BF9K och Veidekke Bygg Stockholm 
 
Under intervjuarbetet framkom synpunkter på ett kvalitetssystem som heter BF9K och det 
uppstod oklarheter angående arbetet med en styrpärm. För att reda ut dessa oklarheter finns en 
beskrivning av dessa nedan. Avsnittet är baserat på den information som framkom i [21], samt 
den information som publicerats på [19] och [20]. 
 
I fortsättningen kommer Veidekke Anläggning Öst att benämnas Anläggning och Veidekke 
Bygg Stockholm att benämnas Bygg. 

3.5.1 BF9K 

 
BF9K är ett produktcertifieringssystem för byggföretag. Det är ett kvalitetssystem som 
framarbetats efter en beställning av Stockholms Byggmästarförening. Orsaken var att 
Byggmästarföreningen inte såg någon produktförbättring som följd av att företagen arbetade 
efter ISO:s ledningssystem.  
 
Systemet är baserat på produktkrav, som certifieras av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, och det ställer inga krav på utvecklade processer likt ISO. Dessa 
produktkrav är framtagna för bostadsbyggande, och det finns ingen tillämpning för 
anläggningsbyggnad. Bygg arbetar helt efter BF9K och är mycket nöjda. Bygg har valt att 
tillämpa detta system för att själva säkerställa att kunden är nöjd med den levererade 
produkten, det är inget som Bygg använder som marknadsföring. 
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När Bygg införde detta system funderade även Anläggning på om det var ett bra system för 
deras organisation, men de valde att avstå. Enligt verksamhetsutvecklingschefen på Bygg 
hade Anläggning två skäl till beslutet. Det första var att det inte fanns eller finns några 
produktkrav och kontroller framtagna för anläggningsbyggnad, och att Anläggning då skulle 
ha fungerat som ett pilotprojekt. Det andra skälet var att Anläggnings största kunder, 
Vägverket och Banverket, ställer krav på att ett företag arbetar efter ISO:s ledningssystem. 

3.5.2 Byggs styrpärm  

 
Bygg har arbetat fram en styrpärm som används i alla projekt. Den ska användas som ett 
hjälpmedel i arbetet och har en given struktur som projektanpassas efter en mallbeskrivning. I 
denna pärm finns kontrollplanen enligt BF9K och något som kallas arbetsplatsrutiner. I 
dokumentet arbetsplatsrutiner finns det beskrivet hur arbetet bedrivs på Bygg och vilka rutiner 
och regler som följs. För att understryka vikten av dessa måste all personal och alla 
underentreprenörer skriva under att de accepterar villkoren. Bygg är mycket nöjda med 
arbetsplatsrutinerna och tycker att det är ett utmärkt hjälpmedel. 
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4 Intervjuresultat 
 
I följande avsnitt ges en bild av hur kvalitetsarbetet idag bedrivs ute i produktionen och hur 
produktionspersonalen på Veidekke Anläggning Öst vill arbeta för att kvalitetssäkra 
betongkonstruktioner. Materialet utgår från de intervjuer som är gjorda med 
produktionspersonalen på Veidekke Anläggning Öst, se bilaga 1 och bilaga 2, och kan ses 
som en sammanfattning av de resultat som framkommit och mönster som kunnat urskiljas. 
 
Veidekke Anläggning Öst kommer i detta avsnitt att benämnas endast Veidekke. 
 
Det är väldigt svårt att tolka vilka rutiner som finns, eftersom det under intervjuerna 
framkommit väldigt skilda meningar och åsikter. Det som framkommit är att det på Veidekke 
inte finns några generella rutiner som alla jobbar efter. Vissa går till och med så långt som att 
säga att det inte finns något kvalitetsarbete på Veidekke. 
 
Hur personalen väljer att kvalitetssäkra betongkonstruktioner skiljer sig mellan projekten, ofta 
beroende på vilka krav på rutiner och system som beställaren har. Arbetssätten anpassas efter 
kundkrav eller beställarkrav, och som ett skrämmande exempel kan nämnas att Veidekke 
Bygg Stockholm och Veidekke Bostad ofta har låga krav, när Veidekke har dem som 
beställare.  
 
Det allmänna svaret på vad Veidekke bedriver för kvalitetsarbete är att ritningar, normer, 
AMA följs, att checklistor (egenkontroll) fylls i och att det ibland görs arbetsberedningar. 
Men det framkommer sedan att många tar egna beslut vid utförandet utan att konsultera 
konstruktör, att checklistorna bara är ett spel för galleriet och att det är väldigt sällan som en 
arbetsberedning genomförs. Många gånger motsäger de intervjuade sig själva. 
 
Däremot framkommer det tydligt att det finns en vilja att bygga betongkonstruktioner som 
håller, och att det finns en viss yrkesheder i att bygga med rätt kvalitet. De flesta har förståelse 
för att kvalitet är viktigt, men har inte alltid förståelse för det kvalitetsarbete som det ställs 
krav på. ”Kvalitet är ingen pappersprodukt” (Tjänsteman 4), det är många som har uttryckt 
detta på ett eller annat sätt. En (Yrkesarbetare 6) har gått så långt som att säga att det inte 
finns något kvalitetsarbete på Veidekke, medan andra nöjer sig med att uttrycka att 
kvalitetsarbetet är ett spel för galleriet eller att det finns brister i det. Det är 
betongkonstruktioner och inte papper som ska produceras. Den verkliga kvalitetssäkringen är 
den erfarenhet och kunskap som företagets personal har. 
 
Här kan urskiljas två olika synsätt på kvalitetsarbete, som skulle kunna förklara de motstridiga 
uppgifter som framkommit under intervjuerna, inte bara i jämförelse mellan olika intervjuer 
utan även motstridigheter i svar under en och samma intervju. 
 
Att se kvalitetsarbete som det praktiska arbetet med betongkonstruktioner, den kompetens 
som personalen har och det sätt som ett arbete planeras för att det ska ske organiserat och 
genomtänkt är det ena sättet att uppfatta kvalitetsarbete. Det andra är de kontroller och rutiner 
som tillämpas för att tillstyrka att konstruktioner har rätt kvalitet. Det första av dessa uppfattas 
positivt och många gånger självklart medan det finns en stor oförståelse och ovilja för 
kvalitetsarbete ur det senare synsättet. 
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4.1 Praktiskt kvalitetsarbete 

4.1.1 Kompetens  

 
Det är personalens kunskap och erfarenhet som försäkrar att de betongkonstruktioner som 
byggs, håller och lever upp till ställda krav. Många av yrkesarbetarna uttrycker att de genom 
sin erfarenhet vet vad som inte fungerar och vad som fungerar samt att det handlar om en 
känsla och stolthet för det arbete som utförs. Det är en gemensam uppfattning att personalen i 
branschen vill bygga konstruktioner som håller och har rätt kvalitet. Däremot upplever många 
att de inte har rätt förutsättningar för att göra det. 
 
Bland vissa finns en viss oförståelse för de krav och olika moment som ska utföras. De 
upplevs i vissa fall som byråkratiska och irrelevanta för den verkliga konstruktionen. Det 
finns en upplevelse av en väldig inkonsekvens bland kraven som många gånger gör att de 
känns onödiga och i vissa fall orimliga. 
 
Vissa av yrkesarbetarna upplever att de inte kan avgöra om en konstruktion har 
kvalitetsproblem eller brister. De tycker att de sällan får någon erfarenhetsåterföring vilket gör 
det svårt att förstå vikten av olika moment eller förstå när fel metoder används.   
  
Tjänstemännen menar att det finns stor kunskapsmängd i förtaget men att det inte alltid är så 
lätt att veta var kunskapen finns. De flesta förordar en kunskapsbank, där personalen hittar 
sakkunniga inom olika områden för att lättare få tillgång till erfarenhetsåterföring mellan 
olika projekt och mellan personal med olika bakgrund. Tjänstemännen upplever däremot att 
det finns en attityd bland personalen att var och en ska klara sig själv, att personalen inte vill 
verka dum och ställa en massa frågor. Detta gör att vissa tror att det är svårt att få en 
kunskapsbank att fungera som önskat. 
 
En av de äldre yrkesarbetarna8 menade att han gärna vill dela med sig av sin kunskap, men att 
det inte är några av de yngre som är intresserade av att arbeta med och lära av honom Han 
menar att företaget är dåligt på att skapa förutsättningar för att ta tillvara den kunskap som 
finns ute på arbetsplatserna och främja blandningen av personal med olika kunskap och 
erfarenhet. Det finns dock en tvetydighet då han sedan många år arbetar parallellt med en 
kollega. Han anser att i det samarbetet finns en stor mängd erfarenhet och en inbyggd 
kvalitetssäkring. Detta samarbete känns tryggt och det framkommer en viss ovilja att ändra på 
den konstellationen. 
 
En av de andra yrkesarbetarna menade att det, bland både yrkesarbetarna och tjänstemännen, 
finns alldeles för lite kunskap om betong och att läsa ritningar. Han tycker att företaget skulle 
satsa på att utbilda personalen och visa eller certifiera denna kunskap inför beställare, dels för 
att få bättre slutprodukter men samtidigt menar han att det skapar möjlighet att slippa stora 
delar av pappersarbetet.9 
 
Tjänstemännen eftersöker samordning för utbildning, att företaget systematiskt ökar 
kunskapen bland personalen och inför någon form av allmän utbildningsplan. Den kunskap 
och erfarenhet som personalen i företaget har behöver dessutom kartläggas och inventeras, 
och sedan beaktas när personal placeras i olika projekt. 

                                                
8 En av yrkesarbetarna med fler yrkesverksamma år 
9 Se 4.2.1 
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4.1.2 Planering 

 
I stort sett alla upplever planering som något positivt och någonting som ur kvalitetssynpunkt 
ger mervärde. Yrkesarbetarna lyfter fram det som det främsta hjälpmedlet. Tidsbrist och stress 
i arbetet är enligt dem aldrig bra ur kvalitetssynpunkt.  
 
Under intervjuerna har det framkommit att de på vissa arbetsplatser har en typ av 
planeringsrutiner så kallade veckomöten, startmöte där arbete bedrivs med 
medarbetarinvolvering. Detta är en del av en satsning som Veidekke gör, som kallas ”Vi i 
Veidekke”. Det är ett sätt att informera personalen om ett projekt och samtidigt kan 
personalen aktivt tycka till och påverka hur arbetet ska bedrivas. Detta upplever de flesta som 
positivt. 
 
Många av tjänstemännen har poängterat att det är viktigt att alla vet vad som byggs, och har 
förståelse för projektet. Det är först när personalen inser vikten av det arbete som läggs ned, 
och får möjlighet att tycka till och påverka som personalen känner sig delaktig i resultatet, och 
därigenom gör sitt yttersta för produkten. Detta är något som även många av yrkesarbetarna 
instämmer i. 
 
Flera betonar vikten av att informera om ett projekt redan från projektstart, samt att 
kontinuerligt göra arbetsberedningar för att stärka engagemanget och viljan att bygga med rätt 
kvalitet. Många menar att det är viktigt att alla vet vad som byggs och är informerade om 
problematik och riskmoment. Det ger större chans att påverka och mindre utrymme för att 
klaga. Görs arbetsberedningar tidigt finns större chans att upptäcka fel och brister, samt att 
komma med bättre lösningar innan det är för sent.  
 
De flesta menar att det är sällan som arbetsberedningar utförs på Veidekke. Det sker ibland 
vid större gjutningar men när det uppstår tidspress rationaliseras det ofta bort. När en 
arbetsberedning utförs är det för att beställare ställer krav på det eller att det är en väldigt stor 
och komplicerad konstruktion. Det som ibland sker rent praktiskt enligt yrkesarbetarna är att 
lagbasen går igenom arbetet inför ett moment och att yrkesarbetarna snackar ihop sig, de har 
en dialog ute på plats. Det är sällan som arbetsledningen blandas in eftersom uppfattningen är 
att det inte finns någon direkt anledning. Den här typen av arbetsberedning dokumenteras inte 
utan kan mer ses som en genomgång av arbetet. Detta är ett typiskt exempel på praktiskt 
kvalitetsarbete. 
 
Vissa av tjänstemännen lyfter fram arbetsberedningar som ett viktigt hjälpmedel, medan andra 
menar att de inte ser någon direkt effekt av dem. De som ställer sig positiva till 
arbetsberedningar menar att det inte bara är ett bra sätt att belysa risker och upptäcka problem 
och brister, utan att det är ett utmärkt tillfälle för arbetsledningen att inventera en grupps 
kunskap och samarbetsförmåga. 
 
När det gäller nyttan och vikten av arbetsberedningar skiljer sig åsikterna åt mellan de 
tjänstemän som har mer erfarenhet och de med mindre erfarenhet. De som har mer erfarenhet 
lyfter fram arbetsberedningar som ett bra redskap och hjälpmedel, medan de med mindre 
erfarenhet är mer negativa. Dock bör poängteras att ingen tycker att det finns behov att alltid 
tillämpa metoden. 
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Några menar att det ofta finns en viss ovilja och oförståelse för vikten av arbetsberedningar 
bland yrkesarbetarna. Detta uttrycker både delar av tjänstemännen och yrkesarbetarna. 
Enligt en av yrkesarbetarna kan detta bero på att det finns brister i hur arbetsberedningarna 
utförs. De vänder sig inte mot yrkesarbetarna utan är ofta krångliga, byråkratiska och många 
gånger inte heltäckande. En av tjänstemännen menade att yrkesarbetarna inte har förståelse 
för vikten av genomgång. De lyssnar eller bryr sig inte för de har aldrig sett att de haft någon 
inverkan. 

4.1.3 Kommunikation och förmedling av förståelse 

 
Många har uttryckt att det förekommer att egna beslut tas vid utförandet utan att konsultera 
ansvariga konstruktörer. Det är ett sätt att snabbt och enkelt rätta till de brister som ofta finns i 
handlingarna. Det finns inte tid att konsultera konstruktörer varje gång armeringen är så tät att 
det är omöjligt att få ner slangen, eller när utformningen av en form inte är praktiskt möjlig. 
Beslut tas baserat på den erfarenhet personalen har sedan tidigare när de sett vad som fungerar 
eller inte fungerar. Det är ett sätt för personalen på plats att säkra konstruktionen. De menar 
att ändringar aldrig görs utan att de vet att det fungerar. Det framkommer även, vid vissa 
projekt, att ritningar kan vara av väldigt dålig kvalitet och att utförandet ofta är ogenomtänkt.  
 
Det är främst tjänstemännen som tar upp förslag på andra lösningar med konstruktörer. De 
flesta upplever att de har en bra dialog med konstruktörerna, att de lyssnar på synpunkter, är 
bra på att förklara och villiga att lösa problem. Bland yrkesarbetarna kontaktas och 
konsulteras arbetsledningen när man upptäcker problem eller ser möjligheter till bättre 
lösningar. Yrkesarbetarna vänder sig även till arbetsledningen vid frågor eller oförståelse för 
vissa moment. 
 
Många av yrkesarbetarna uttrycker dock att det finns stora brister i kommunikationen mellan 
yrkesarbetarna och tjänstemännen. Yrkesarbetarna upplever ofta att de inte får svar på sina 
frågor och att tjänstemännen är dåliga på att förklara vikten av olika moment och varför ett 
moment ska utföras på ett visst vis. Yrkesarbetarna uttrycker en oro över och ser problem med 
att tjänstemännen ofta har lite erfarenhet av produktionsarbete, och i och med det, dålig 
förståelse för praktiska problem.  
 
Många av tjänstemännen ses som teoretiker och yrkesarbetarna upplever att vissa tjänstemän 
anser sig för fina för att lyssna på dem, detta trots att de många gånger har mycket mer 
erfarenhet. Yrkesarbetarna tycker att det ibland finns en attityd bland tjänstemännen att de vet 
bättre och att de då inte lyssnar på och tar tillvara den kunskap och erfarenhet som 
yrkesarbetarna besitter. De uttrycker att tjänstemän som har börjat som yrkesarbetare ofta har 
en bättre dialog med och förståelse för yrkesarbetarna.  
 
Yrkesarbetarna uttrycker också att arbetsledningen inte är ute på arbetsplatsen tillräckligt 
mycket för att vara införstådda med problemen. Många tjänstemän, särskilt de yngre, är också 
rädda för att ta beslut enligt yrkesarbetarna.  
 
Tjänstemännen tycker att de lyssnar på yrkesarbetarna och att de förklarar vid frågor. Ingen 
tjänsteman har tagit upp att det finns kommunikationsproblem mellan tjänstemän och 
yrkesarbetare.  
 
Vissa av tjänstemännen uttrycker att det ibland kan vara svårt för dem att veta till vem de ska 
vända sig vid olika frågor. De som har mer erfarenhet har ofta ett utvecklat kontaktnät och 
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dessutom mer kunskap själva. Denna grupp vet hur de får tag på information. De med mindre 
erfarenhet däremot, vänder sig till närmaste chef eller väljer att inte fråga för att slippa medge 
att de inte kan. De flesta tjänstemännen upplever att de inte får tillräcklig hjälp från företaget. 
 
En av tjänstemännen tog upp att det är viktigt att personalen trivs på arbetsplatsen, att se till 
att alla arbetar mot samma mål och fungerar tillsammans som grupp. 
 
 

4.2 Kontroller och rutiner 

4.2.1 Pappersarbete 

 
Hur rutinen med egenkontroll, eller ifyllandet av checklistor, fungerar och bedrivs på 
Veidekke råder det mycket skilda meningar om. Både vem som fyller i checklistan och när 
den fylls i varierar. Både tjänstemän och yrkesarbetare påtalar att det ibland är lagbasen, i 
vissa fall är det den yrkesarbetare som arbetar med ett moment men oftast är det någon från 
arbetsledningen som fyller i checklistan. När checklistorna fylls i varierar även det, vissa 
menar att det ibland kan det dröja upp till en månad efter att en konstruktionsdel är färdig 
innan någon skriver sin signatur på ett papper. Andra hävdar att de alltid ifylls i direkt 
anslutning till utförandet av ett moment. Det förekommer även att arbetsplatser inte arbetar 
med checklistor. 
 
Det finns en påtalad ovilja och oförståelse för all dokumentation bland yrkesarbetarna. De 
upplever ofta dokumentationen som krånglig och tidskrävande. Det är meningen att 
yrkesarbetarna ska ta ansvar för egenkontrollen, att fylla i checklistor, men många tycker inte 
att det är deras sak. Yrkesarbetarna vill inte ha merarbetet med dokumentationen, utan tycker 
att arbetsledningen ska ta ansvar för att kvalitetskraven uppfylls och dokumenteras.  
Tjänstemännen är medvetna om att det egentligen är yrkesarbetarnas uppgift att fylla i 
checklistorna, men upplever yrkesarbetarnas ovilja som ett stort hinder. Tjänstemännen anser 
att det är lättare att göra arbetet själv, och få det korrekt från början, än att behöva tjata på 
yrkesarbetarna. Det bör poängteras att både vissa av yrkesarbetarna och tjänstemännen inser 
att det finns fördelar med att yrkesarbetarna utför egenkontrollen. 
 
Vissa av yrkesarbetarna anser att ifyllandet av checklistor är bra och att arbetet utförs mer 
ordentligt om en checklista ska signeras för att intyga att arbetet är korrekt utfört. Det ses 
också som ett bra sätt för de yngre yrkesarbetarna, med mindre erfarenhet, att inte missa 
något. 
 
Även bland tjänstemännen finns en oförståelse för arbetet med checklistorna. De upplever att 
checklistorna inte har något mervärde i sig och att de inte skapar konstruktioner med bättre 
kvalitet. Ifyllandet av checklistorna, pappersarbetet, ses som merarbete inte kvalitetsarbete. 
De menar att den verkliga egenkontrollen sker kontinuerligt i arbetet och inte genom 
ifyllandet av en checklista. De uppfattar checklistorna som ett beställarkrav som inte 
förbättrar kvaliteten i verkligheten. 
 
Eftersom checklistorna måste anpassas efter pågående projekt är det ofta ute i projekten som 
checklistorna skapas. Många har sina egna checklistor som de alltid använt eller så använder 
de checklistor som de fått av en kollega. Några av tjänstemännen menade att det innebär att 
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det är svårt att upptäcka att fel metoder används och att någon viktig punkt systematiskt 
missas.  
 
Framförallt yrkesarbetarna menar att checklistorna måste vara mycket specifika för att få 
någon verkan. En checklista måste göras till varje specifik del av en konstruktion för att den 
ska ha avsedd effekt. Dessutom måste den yrkesarbetare som utför egenkontrollen ha 
tillräcklig kunskap för att fylla i checklistan. Allt detta är mycket tidskrävande och ingen 
tycker att det är en rimlig arbetsinsats. Ett annat hinder enligt yrkesarbetarna är att 
checklistorna ofta finns på kontoret. Checklistorna finns då inte på plats när yrkesarbetarna 
behöver dem, och det är då lättare att ”glömma” eller ”strunta i” dem. 
 
De flesta tycker att det finns stora brister och problem i arbetet med egenkontrollen. Däremot 
är det ingen som verkar ha någon direkt lösning på problemet. En av yrkesarbetarna tycker att 
egenkontrollen ska utföras av den yrkesarbetare som utfört momentet tillsammans med en 
tjänsteman. På det sättet får arbetsledningen statuskontroll, och yrkesarbetarna får chans till 
direkt erfarenhetsåterföring. Ett annat förslag från en yrkesarbetare var att ta bort 
egenkontrollen helt. Att istället satsa på utbildning och låta arbetsledningen sköta 
dokumentationen genom att intyga att arbetet är gjort enligt ritning.  
 
Arbetsberedningar är en annan typ av dokumentation. Det finns en orsak till, och tanke bakom 
själva rutinen men liksom egenkontrollen blir det ibland rent pappersarbete. Enligt 
tjänstemännen händer det att arbetsledningen gör en arbetsberedning, endast dokumentet, för 
att beställaren kräver det. Arbetsledningen presenterar och diskuterar den sedan inte med 
yrkesarbetarna, vilket gör det lätt att förstå att personalen inte ser något mervärde i 
arbetsberedningar utan de ses som meningslöst pappersarbete.  
 
Alla verkar dock vara överens om att kvalitetsarbetet inte ska vara pappersarbete. 

4.2.2 Kvalitetsledningssystem  

 
Många av tjänstemännen anser att företaget skulle behöva ett kvalitetsledningssystem som 
grund för kvalitetsarbetet ute i projekten. Ett gemensamt system där det är lätt att hitta 
användbara mallar som sedan kan projektanpassas. Det behövs rutiner för hur kvalitetskraven 
ska uppfyllas och hur Veidekke ska bedriva kvalitetsarbete. 
 
Tjänstemännen vill att företaget ska utveckla och ta fram hjälpmedel som kan användas i 
projekten. Däremot är den allmänna uppfattningen att företaget inte ska styra alla projekt 
centralt och tvinga alla att arbeta exakt på samma sätt. Vissa förordar dock mer kontroll från 
företagets sida, så att personalen ute i projekten vet att de arbetar på ett korrekt och effektivt 
sätt.  
 
I en av intervjuerna framkom att det fanns en kvalitetspärm10 på arbetsplatsen som innehöll 
information och användbara hjälpmedel. Denna pärm utgjorde det hjälpmedel som företaget 
tillhandahöll, bortsett från personalens kompetens. Enligt honom var det ett bra system. 
 
En av yrkesarbetarna varnar för att införa ett system likt BF9K. Han anser att systemet flyttar 
ansvaret längre ner i organisationen medan återkopplingen flyttas uppåt. Han anser att hela 
idén med ett så inrutat system är förkastlig. 

                                                
10 Den kvalitetspärm han pratar om är Veidekke Bygg Stockholms styrpärm, se 3.5.2 
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Några av tjänstemännen belyser vikten av att ta hänsyn till kvalitetsarbetet redan i 
kalkylskedet. Att företaget redan vid anbudslämnandet har grepp om omfattningen av 
kvalitetsarbetet, och vilka resurser och vilken kompetens som krävs. Att även kvalitetsfrågor 
tas upp i kalkylgenomgången inför ett projekt. 
 
En av tjänstemännen efterlyser även ett system för inköp och förfrågningar ur 
kvalitetssynpunkt, någon slags kvalitetschecklista för inköp. Han menar att det finns ett glapp 
mellan de som centralt sköter inköp11och de som ute i projekten ”ropar av”12 material och 
tjänster. 
 
Några av tjänstemännen menar att det i större projekt förmodligen skulle underlätta om det 
fanns en person som är tillgänglig på företaget, vilken enbart arbetar med kvalitet. Det behövs 
en person som dels är insatt i och som följer projektet och som samtidigt har gedigen kunskap 
och erfarenhet av vad kvalitet och kvalitetsarbete är. Den personen ska ha kontroll över 
projektets kvalitetsarbete, vara bra på att förklara och kunna utbilda personal. 
 
Det framkommer även att det förekommer slarv med kvalitetsarbetet på grund av tidsbrist och 
otydlig fördelning av arbetsuppgifter. Det måste vara tydligt för alla vem som är ansvarig för 
olika arbetsuppgifter. Dessutom behöver företaget ge personalen tid och skapa utrymme i 
projekten för att arbeta med kvalitet. 
 
 
 

                                                
11 Kan hända att han menar de förfrågningar som kalkyl gör innan anbud lämnas. 
12 Ett inköpsavtal kan skrivas långt innan varan/tjänsten ska användas. När behovet för varan/tjänsten 
uppkommer meddelar den ansvarige i projektet att varan/tjänsten önskas för leverans.  Den ansvarige ”ropar av” 
varan 
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5 Diskussion 
 
Veidekke Anläggning Öst kommer i detta avsnitt att benämnas endast Veidekke 
 
I och med att det är 12 kvalitativa intervjuer gjorda, alla med olika infallsvinklar och 
uppfattningar, har det varit oerhört svårt att tolka resultatet och se någon gemensam riktlinje 
eller gemensamma önskemål. Alla verkar arbeta på sitt eget sätt, använda sig av olika metoder 
eller inga metoder alls, för att säkra betongkonstruktioner med rätt kvalitet. Vissa menar att 
kvalitetsarbetet fungerar bra, men kan inte förklara hur arbetar bedrivs, medan andra tycker att 
kvalitetsarbetet inte fungerar alls och att de inte ser några konkreta lösningar på problemen. 
Det framgår tydligt, att Veidekke har brister i kvalitetsarbetet och att det krävs mer struktur 
från företaget för att få igång ett effektivt kvalitetsarbete. 
 

5.1 Praktiskt kvalitetsarbete 

5.1.1 Kompetens, kommunikation och förmedling av förståelse 

 
Något som skapar säkerhet och trygghet är kunskap. Personalen ska veta och förstår hur 
arbetet bedrivs och hur betongkonstruktioner påverkas av olika saker. Personalen måste ha 
medlen att tolka och förstå var kraven kommer från och förstå vikten av arbetet med kvalitet. 
 
I intervjuerna framkom att yrkesarbetarna inte alltid vet varför de utför vissa moment, att de 
inte har förståelse för alla krav. Vissa tycker att de inte har tillräcklig kunskap för att avgöra 
om en konstruktion har kvalitetsproblem. De känner att arbetsledningen inte förklarar varför 
vissa moment utförs och varför det är viktigt att göra på ett visst vis. Detta är ett stort 
problem.  
 
Att veta varför och hur en betongkonstruktion byggs och hur arbetet påverkar 
slutkonstruktionen är oerhört viktigt. Många menar att den yrkesheder som finns i branschen 
och det engagemang som personalen känner för slutprodukten är det som säkrar kvaliteten. 
Detta kan dock inte tillämpas om personalen inte vet hur deras arbete påverkar konstruktionen 
eller om de inte har förståelse för olika moment. Yrkesarbetarna vill ha och behöver mer 
kunskap. 
 
Utbildning behöver inte vara en tvådagars kurs, sittande på en stol för att lyssna på någon som 
föreläser om vikten av kvalitetsarbete och om hur betong fungerar. Utbildning kan vara tio 
minuter ute på arbetsplatsen då det förklaras varför en metod är vald och hur det påverkar 
slutprodukten. Det kan vara att arbetsledningen då problem och fel uppstår visar vad som hänt 
och förklarar varför de uppstod. Att personalen för vidare kunskap om hur liknande 
situationer kan förhindras i framtiden. Utbildning är också den information och kunskap som 
yrkesarbetarna för vidare till sina kollegor eller då en arbetsberedning gås igenom och frågor 
tas upp och besvaras. 
 
För att arbetsledningen ska kunna förmedla kunskap och förståelse till yrkesarbetare, krävs att 
de har kunskapen eller kan ta reda på den och att de har förmågan och viljan att förklara. 
Många av tjänstemännen tycker att företaget borde utarbeta ett system för utbildning så att det 
kan ske löpande, att det ska tas fram en utbildningsplan som verkar för kontinuerlig 
utveckling.  
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Dessutom påtalar många att kunskap finns i företaget och den bör utnyttjas. Det kan ställas 
krav på personalen att dela med sig av sin kunskap, inte bara genom att svara när någon frågar 
eller genom att skriva ner tips på ett intranät. Kunskapsförmedlingen kan ske genom att 
berätta om ett problem eller ett lyckat projekt för sina kollegor, att kalla till ett möte där de 
delar med sig av sin kunskap till de kollegor som inte har lika mycket erfarenhet. Mötena och 
samtalen kan vara korta och informella syftet är att få mer kunskap och ett större kontaktnät.  
 
Det är även viktigt att skapa förutsättningar för en god dialog och ge personalen verktyg för 
att kunna kommunicera med varandra. Yrkesarbetarna påtalar både en överlägsen attityd och 
en okunskap om praktik bland tjänstemännen, främst bland de yngre och de som kommer från 
högskolan. Attityden uppkommer förmodligen på grund av oförståelse och okunskap, inte 
bara från tjänstemännens sida utan även från yrkesarbetarna. Tjänstemännen har dålig 
kunskap om det praktiska arbetet när de kommer från högskolan där inriktningen fokuserar 
mer på teoretisk kunskap, förmåga att lösa problem och tänka logiskt.13  Förmodligen inser 
inte yrkesarbetarna och har dålig förståelse för vilken kunskap tjänstemännen innehar. De ser 
heller inte någon användning av den teoretiska kunskapen.  
 
Denna oförståelse för varandras kunskap bildar en mur mellan yrkesarbetare och de yngre 
tjänstemän som försvårar dialogen. Förmodligen känner sig båda parter lite osäkra och då är 
det lätt at ta till sin egen expertis, tjänstemännen teorin och yrkesarbetarna praktiken, de pratar 
olika språk och då är det svårt att kommunicera.  
 
För att komma runt detta problem måste företaget bli bättre på att stödja de yngre 
tjänstemännen och skapar ett klimat i företaget där det är okej att inte kunna och veta allt, att 
det är okej att fråga. Det underlättar dessutom om man har någon att vända sig till. Det är 
viktigt att en ny tjänsteman inte lämnas ensam i ett projekt. Genom att mixa personal med 
olika erfarenheter kan dessa lära av varandra samtidigt som företaget kan vara säker på att det 
i projektet finns tillräcklig kunskap för att bygga rätt.  
 
Att personalen vet vart de ska vända sig vid problem eller för att ta del av andras erfarenhet 
från liknande projekt och arbeten, är viktigt för att ständigt utvecklas och för att inte misstag 
och dåliga metoder ska upprepas. Idag upplever många att de inte är bra att fråga, att de ska 
veta allt själv. Personalen vill inte verka dum eller belysa sina svagheter. Det bör istället ses 
som en styrka att kunna erkänna sina svagheter och företaget borde uppmuntra personalen att 
våga fråga. Personalen kan inte få hjälp eller kunskap om de inte frågar. Mycket av den 
kunskap som behövs i praktiken kan inte hittas i en bok. Personalen måste våga fråga. 
 
Företaget kan i allra högsta grad verka för att förändra denna attityd. Bara genom att belysa 
och prata om vikten av att fråga, kan leda långt. Att dessutom inventera vilken kunskap som 
finns i ett projekt, och därefter skapa ett kontaktnät av kunskap som ett komplement till den 
som finns i projektet, är ett mycket användbart hjälpmedel. Att informera om vem personalen 
bör ta kontakt med och vart de ska vända sig vid olika typer av frågor. Detta ställer krav på 
information till de personer som anges i kontaktnätet. Tanken är att de ska besvara frågor och 
dela med sig av sin kunskap med entusiasm, inte se det som ett besvär. Det underlättar då om 
kontaktpersonerna är informerade och beredda på att någon kan komma att ta kontakt. 
 

                                                
13 Författerns egen kommentar. 
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Alla som fick frågan under intervjuerna menar att de mer än gärna delar med sig av sin 
kunskap. Det gäller för företaget att få personalen att våga fråga. 
 
För att lätt skapa dessa kontaktnät inför ett projekt vore det lämpligt att bygga upp en 
kunskapsbank, där personalen delas in i olika kompetensområden och visar vilken personal 
som varit med i olika referensprojekt. På det sättet är det enkelt att veta vilka som är lämpliga 
att verka i ett kontaktnät för olika projekt. Det ger även en överblick av företagets kunskap 
och kompetens och det påvisar i vilka områden det finns brister.  
 
En viktig del i kvalitetsarbetet är att ständigt revidera, utveckla och förbättra de rutiner, 
metoder och mallar som används. Detta är en av grundpelarna i ISO:s ledningssystem som 
många andra företag arbetar efter. För att leva upp till detta är det viktigt att hitta metoder för 
att enkelt utvärdera hur kvalitetsarbetet har fungerat i ett projekt eller under ett moment, och 
sedan arbeta in resultatet i nya rutiner och mallar. Det kan vara enkla saker som att 
komplettera en arbetsberedning med ett tips eller mer komplicerade saker som att en rutin 
behöver omarbetas från grunden. 
 
Personal i företaget bör uppmuntras att underlätta för kommande projekt genom att dela med 
sig av sina erfarenheter från olika projekt. Det kan handla om att skriva ner lite tips och 
handledning som kan vara bra att ta del av innan och under ett projekt. All information 
behöver inte arbetas in i företagets mallar utan det kan skapas en slags erfarenhetsbank eller 
tipsbank med användbar information. 
 
Någon nämnde i en intervju att personalen gör ett bättre arbete, och därigenom skapas 
produkter med bättre kvalitet, om de trivs på jobbet. Därför är företagets satsning på ”Vi i 
Veidekke” mycket viktig och ett bra verktyg även i kvalitetsarbetet. Genom satsningen skapas 
bättre förutsättningar för personalen att påverka sitt arbete och att få mer inblick i projektet. 
Dessutom ger det mer utrymme för att utveckla samarbetet och trivseln i en grupp. Det är 
flera som har påtalat vikten av att all personal är informerad om projektet som de arbetar med 
för att känna engagemang och delaktighet i slutprodukten. Personalen vill veta vad som ska 
byggas och de vill känna till risker och förutsättningar. Personalen känner ett större ansvar om 
de får mer information och det gör att det blir viktigare att arbetet är korrekt och väl utfört. 
Genom att informera om projektet i ett tidigt skede ges även personalen större möjlighet att 
påverka och uppmärksamma problem.  
 
Yrkesarbetarna har uttalat att det finns en ovilja hos tjänstemännen att lyssna på förslag, att 
förklara och svara på frågor. Detta kan uppstå inte bara på grund av okunskap utan även på 
grund av tidspress och för att frågorna och alternativa lösningar kommer för sent. Problem 
kan undvikas genom att det tidigt finns en plan för projektet, med hänsyn tagen till kritiska 
moment och kvalitetskrav, samt att omgående informera all personal. Är förutsättningarna 
kända långt innan kan inte personal komma dagen innan en gjutning och meddela att det inte 
går att gjuta som det är tänkt, det skulle ha påtalats tidigare. Information är ett sätt att minska 
oförutsedda händelser och ”sista minuten problem”. 
 

5.1.2 Planering 

 
I intervjuerna har flera belyst att ett av de viktigaste hjälpmedlen i kvalitetsarbetet, är 
planering. Det är viktigt att upptäcka problem och brister i tid så att det finns tid att rätta till 
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dem. Att ta sig tid att planera och tänka igenom moment i förväg kan vinna mycket tid och 
pengar, samt bespara personal att arbeta under tidspress.  
 
För att ge utrymme för mer planering i projekten kan flera rutiner komma att användas. En 
metod som redan tillämpas på många arbetsplatser är veckomöten. Denna rutin ger utrymme 
för information och diskussion om projektet. Den ger personalen tillfälle att ventilera tankar 
och att påvisa brister och problem. För att denna metod ska ha möjlighet att bli så effektiv 
som möjligt, krävs att det även finns en långsiktig planering. Många problem kräver mer än 
en veckas eller ett par dagars förvarning, vilket gör att framhållning i planering och 
information till personalen behöver vara mer långsiktig än från vecka till vecka. Det behövs 
en plan för hela projektet som tydliggörs för all personal. 
 
En annan metod som bör användas, mer än det görs idag, är att göra arbetsberedningar. 
Metoden ger inte bara ett ypperligt tillfälle att planera, gå igenom, diskutera problem, 
upptäcka bättre lösningar eller belysa brister, det är även ett utmärkt tillfälle att ”känna av” 
kunskap och förmåga i en grupp. Arbetsberedningar kan dessutom fungera som en 
kontinuerlig utbildning av personal.  
 
Vissa menar att de inte ser någon nytta med att göra arbetsberedningar och vissa gör dem 
endast som ett dokument för att visa beställare vid efterfrågan. Arbetsberedningar skapar inte 
automatiskt mervärde utan det är arbetet med dem som gör att personalen känner sig 
involverade och trygga i arbetet. Företaget måste hitta arbetsmetoder som gör 
arbetsberedningar meningsfulla för den grupp som arbetar med dem. Det handlar lika mycket 
om att ge tjänstemännen kunskap att göra en beredning, som att ge yrkesarbetarna insikt om 
vikten att tycka till och ifrågasätta vid genomgång.  
 
Företaget kan underlätta och förbättra projektens lägsta nivå när det gäller kvalitetsarbete, 
genom att utarbeta bra och genomtänkta mallar för arbetsberedningar. Dessutom bör dessa 
mallar kompletteras med handledning och instruktioner. Olika moments utförande bör 
beskrivas och tips om vad som ofta ger upphov till problem ges. Det kan även finnas förslag 
på olika arbetssätt och olika kravbilder som bör tas i beaktande i ett tidigt skede. Dessutom 
bör personalen ges hjälp och utrymme att utveckla arbetssätt kring arbetsberedningen som gör 
den meningsfull och accepterad i gruppen. 
 

5.2 Kontroller och rutiner 

5.2.1 Pappersarbete 

 
Alla har synpunkter på egenkontrollen. De flesta skulle helst se att checklistorna togs bort 
helt. Den allmänna uppfattningen verkar vara att de är ett onödigt pappersarbete utan någon 
verklig inverkan på konstruktionernas kvalitet, skulle beställaren inte ställa krav på dem 
skulle de inte användas överhuvudtaget. 
  
Enligt en del av de intervjuade är metoden egenkontroll, så som den är tänkt ganska smart och 
rent teoretiskt kan den ses som ett fantastiskt hjälpmedel. Problemet är att metoden är svår att 
tillämpa, så som den är tänkt. Veidekke kan hantera detta problem på två sätt. Ett alternativ är 
att arbetar fram ett annat sätt att visa beställare att slutprodukten levereras med rätt kvalitet, 
ett sätt som de kan godta istället för checklistorna. Det andra alternativet är att förbättra 
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rutinerna kring egenkontrollen och få personalen att se vinster och mening med dem. Däremot 
är det inte helt enkelt för företaget att åstadkomma mer meningsfulla rutiner.  
 
Ett förslag som kom upp i en intervju var att egenkontrollen och checklistan utförs i 
samarbete mellan yrkesarbetare och arbetsledning. Den yrkesarbetare som utför ett moment 
tillsammans med en ansvarig från arbetsledningen, ska gemensamt kontrollera produkten och 
fylla i checklistan. Vinsterna med detta förslag är stora. Först och främst visar rutinen på ett 
delat ansvar, den som utför momentet får stå för sitt arbete och arbetsledningen har 
fortfarande kontroll och ansvar för kvaliteten. Dessutom får både yrkesarbetarna och 
arbetsledningen omedelbar erfarenhetsåterföring och ett ypperligt tillfälle för enkel 
kompetensutveckling. En annan vinst är att checklistan förmodligen blir mer korrekt ifylld 
och tydlig för en beställare.  
 
Självklart finns det även vissa nackdelar med detta system. Det ställer krav på att båda 
parterna är tillgängliga samtidigt, och dessutom i direkt anslutning till ett moments 
färdigställande. Ett annat problem är att checklistan sällan är specifik för varje 
konstruktionsdel.  Däremot kan detta system lättare ställa krav på arbetsledningen, att alltid 
inför en kontroll anpassa checklistan efter den del som ska kontrolleras och att ta reda på 
gällande toleranser och krav. Det är en tidskrävande metod, men samtidigt kanske vinsten av 
att slippa rätta till fel eller diskutera eventuella defekter med beställare kompenserar denna 
tidsförlust . Förmodligen skulle detta dock öka arbetsledningens pappersarbete och minska 
den tid de har att engagera sig i praktiska problem. Ett annat sätt när det gäller att göra 
checklistorna specifika är att arbetsuppgiften läggs över på en person på företaget som är 
kvalitetsansvarig. Personen bör vara expert på kvalitet både rent administrativt och i praktiken 
och ses som en extra resurs tillgänglig för produktionspersonalen. 
 
Ett annat sätt att förbättra rutinen med egenkontroll, skulle kunna vara att göra den precis så 
som det är tänkt. Att den som utför momentet fyller i checklistan under arbetets gång och att 
detta ansvar helt läggs på yrkesarbetarna. Det bör dock observeras att det ställer oerhört höga 
krav på checklistans utformning. Den måste vara framtagen speciellt för en specifik del, med 
angivna toleranser och krav, och den måste vara lätt och tydlig att både fylla i och förstå. 
Företaget måste också se till att yrkesarbetarna har tillräcklig kunskap för att avgöra om 
kraven är uppfyllda innan de fyller i listorna. Listorna måste dessutom bli mer lättillgängliga. 
De ska finnas där arbetet utförs och de bör ha en annan form än de A4 ark som används idag.  
 
Om systemet med checklistor ska behållas är det en god idé att låta företaget ta fram bra 
mallar som projekten kan använda för vägledning och hjälp. Det tar onödig tid att göra egna 
checklistor och dessutom är det lätt att missa något eller systematiskt göra samma fel. 
Dessutom ställer det krav på att det finns personal på företaget som är experter på kvalitet, 
som personalen kan vända sig till med frågor och för vägledning. 
 
Veidekke bör noga tänka igenom en ny rutin för att inte återigen skapa nya pappersalstrande 
rutiner utan verklig inverkan på kvaliteten. 

5.2.2 Kvalitetsledningssystem  

 
Eftersom företaget inte har några gemensamma rutiner och metoder att använda sig av, flyttas 
ansvaret för kvaliteten över på projekten. Det finns både fördelar och nackdelar med detta, 
men det visar definitivt att företaget släpper kontrollen och förlitar sig på att personalen har 
tillräcklig kompetens för att säkra kvaliteten. 
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Fördelarna med att projekten har hela kvalitetsansvaret är framförallt att arbetet automatiskt 
blir projektanpassat och att det i vissa fall kan leda till mindre pappersarbete. Om personalen 
bara gör det som beställaren efterfrågar/kräver, leder det till att kvalitetsarbetet, och många 
gånger även pappersarbetet, minimeras. Projektansvar leder även till att arbetssätten kan 
anpassas efter gruppen, och på det viset kan det merarbete som krävs då man introducerar nya 
rutiner för personal undvikas. 
 
Däremot kan nackdelarna med detta projektansvar för kvaliteten ses som avsevärt större. Utan 
hjälp och rätt hjälpmedel för personalen ute i projekten, bäddar företaget för ineffektivitet, 
ökning av systematiska fel och oförmåga hos personal att utvecklas. Under intervjuerna 
framkom det att de flesta ute i projekten tycker att kvalitet är viktigt och att personalen vill 
leverera felfria betongkonstruktioner med god beständighet. Problemet är många gånger, att 
personalen inte vet hur de ska uppnå god kvalitet. 
 
Om företaget tar fram rutiner och metoder för att förbättra kvaliteten, får personalen en grund 
att stå på. Det gör det lättare att handskas med de krav och problem som de ställs inför ute i 
projekten. Personalen kan luta sig mot de rutiner och metoder som finns, även om dessa 
behöver projektanpassas. Om företaget tar fram bra rutiner och mallar för arbetet, samt 
instruktioner och handledning i hur de anpassar dem, sparas inte bara massor av tid, utan även 
pengar på att kvaliteten blir bättre. Företaget kan vänta sig ett jämnare kvalitetsresultat och 
förhoppningsvis även en förbättring av resultatet. 
 
Många vill inte bli intvingade i ett system där alla ska göra lika men gemensamma rutiner och 
metoder behöver inte innebära det. Projektanpassning leder till att endast projektrelevanta 
metoder används, och tanken med dessa är att de inte ska ses som ett tvång utan ses som ett 
hjälpmedel. I flera av intervjuerna har det påpekats att det inte är styrning utan mer hjälp som 
efterfrågas. Om företaget har mer kontroll, ett sorts skyddsnät med en lägsta nivå för 
kvaliteten, kan det uppfattas mer som ett hjälpmedel än som ett styrmedel. 
 
Det är oerhört riskabelt för ett företag att släppa kontrollen så som Veidekke har gjort idag. 
Någon av de intervjuade menade att företaget säkrar kvaliteten och har kontroll genom att 
känna till vilken kompetens personal har och genom att titta på de projekt de tidigare arbetat 
med. Kvalitetsarbete är, i allra högsta grad, att ha välutbildad duktig personal på rätt plats och 
att ta lärdom av tidigare erfarenheter. Företaget visar dock inte detta tillräckligt tydligt för att 
helt kunna förlita sig på det. Det är inte ett fyrkantigt och styrande system som förordas men 
att släppa kontrollen gynnar varken företaget eller personalen.  
 
Flera har påpekat att kvalitetsarbetet bör påbörjas tidigt. Några menar att en plan och insikt 
för kvalitetsarbetets omfattning bör finnas redan i anbudsskedet. Det bör ges en genomgång 
av projektets kvalitetskrav och de risker som finns för produktionspersonalen redan vid 
överlämnandet av ett projekt. Detta bör även gagna kalkylavdelningen. Genom större 
förståelse för kvalitetsarbetet och vilka krav som ställs på produkter, skapas noggrannare 
kalkyler och minskad osäkerheten kan dessutom resultera i konkurrenskraftigare anbud.  
 
I en intervju framkom önskemål om bättre rutiner kring inköp. Redan vid inköpet bör det 
säkras att produkter och underentreprenörer lever upp till ställda kvalitetskrav. Det bör införas 
rutiner och bra inköps- och avtalsmallar som förklarar och påminner om kvalitetsaspekter. 
Detta är en utmärkt idé som ger bättre kontroll samtidigt som personalen får ett användbart 
hjälpmedel. Det är viktigt att både leverantörer och personal tydligt vet vilka krav företaget 
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ställer på material och tjänster så att inte utrymme ges för diskussion och ifrågasättande vid 
leveranstillfället. För att kvaliteten ska bli bättre bör personalen ha mer kunskap om vilka 
befogenheter de har gentemot leverantörer och underentreprenörer. 
 
Under en av intervjuerna nämndes att Veidekke Bygg Stockholms styrpärm var ett bra 
hjälpmedel. Efter samtal med Byggs verksamhetsutvecklingschef kan instämmas i att det 
verkar vara ett utmärkt hjälpmedel. Verksamhetsutvecklingschefen menade att Veidekke 
Anläggning Öst hade en liknande pärm, och till viss del stämmer det. Det finns en 
projektpärm som liknar styrpärmen. Skillnaden är framförallt att projektpärmen vänder sig 
mer mot beställaren än mot personalen. Styrpärmen verkar dels som ett material att visa 
beställare men framförallt som ett hjälpmedel i produktionen. Ett förslag kan vara att 
projektpärmen omarbetas så att den liknar styrpärmen mer och blir ett hjälpmedel för 
personal.  
 
Det är inte många som har tagit upp ISO under intervjuerna och Veidekke vekar inte arbeta 
efter dess ledningssystem, ISO 9001. I företagets policy står att arbetet bedrivs efter ISO 
9001, men utifrån det som framkommit under intervjuerna och genom studier av vad ISO 
ställer för krav på ledningssystem verkar inte detta stämma i praktiken. 
 
ISO ställer höga krav på ett företags kvalitetsledningssystem och det kräver mycket arbete för 
att implementera ISO. Det krävs ständig utveckling och det ställer krav på 
dokumenthantering. Det poängteras att ISO-systemetet ska anpassas efter företagets arbetssätt 
och inte tvärt om. Det finns många fördelar och intressanta tankar och aspekter med ISO:s 
ledningssystem, samtidigt som det kan upplevas som krångligt och svårtolkat. 
 
Veidekke skulle kunna vinna ekonomiskt på att arbeta efter ISO eller bli ISO-certifierat. Vid 
upphandlingar räknas ofta mjuka parametrar in, såsom kvalitetsarbete, miljöarbete, erfarenhet 
av liknande projekt mm. Ett företag som arbetar efter ISO får fler poäng, flest poäng får 
företag som är certifierade. Att arbeta efter ISO eller att bli ISO-certifierad kan väga tungt när 
många företag lägger liknande anbud. Däremot är det tveksamt om ISO:s ledningssystem 
medför några vinster i produktionsarbetet. Det är bättre att arbeta fram metoder och rutiner 
som fungerar i företaget. Vill Veidekke sedan satsa på ISO kan det kvalitetsarbete som redan 
gjorts och ledningssystem som redan skapats förmodligen ”översättas” till ISO:s krav och 
system.  
 
I en intervju togs BF9K, det ledningssystem eller kontrollsystem som Veidekke Bygg 
Stockholm arbetar efter, upp. Det kan inte anses vara ett relevant system för Veidekke 
Anläggning Öst, framförallt därför att det är anpassat för bostadsbyggande men också för att 
det saknar många av de kvaliteter som efterfrågas i intervjuerna. Det handlar mer om kontroll 
än om kompetensförhöjning och smarta planeringsverktyg. Denna typ av system skulle inte ge 
något mervärde eller bättre kvalitet till Veidekke Anläggning Östs betongkonstruktioner. 
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6 Slutsatser 

6.1 Återkoppling till den ursprungliga tesen 
 
Från första början utgick arbetet från en tes. Den låg till grund för arbetet och de 
frågeställningar som togs med till intervjuerna. Under arbetets gång har sedan denna tes 
utvecklats och många fler intressanta teorier och observationer har vuxit fram. Slutsatsen 
återknyter till den första tesen för att sedan övergår till fler av de intressanta resultat som 
arbetet givit. 
 
Till viss del, stämmer det att det slarvas med kvalitetsarbetet i företaget. Personal fyller i 
dokument bara för att beställare ställer krav på det och många menar att de tar egna beslut vid 
utförandet utan att konsultera konstruktörer. Det saknas ett riktigt strukturerat kvalitetsarbete. 
Personalen vill och försöker bygga med rätt kvalitet. Ute i projekten är personalen mån om 
kvalitet och de gör sitt allra bästa för slutprodukten ska bli problemfri. Om problem, trots 
detta, uppstår beror det således inte på slarv, utan på brist på förutsättningar. Det skulle kunna 
påstås att företaget slarvar, mer än personalen, med kvaliteten. 
 
Slarvet beror ofta på okunskap och oförståelse. Personalen ser inte vikten eller mervärdet av 
de rutiner och arbetssätt som efterfrågas. Många förstår inte varför vissa moment utförs eller 
varför arbetssätt tillämpas. Men som poängteras ovan beror det dels på att personalen inte ges 
förutsättningar, rätt hjälpmedel och tilläckligt stöd, från företaget.  
 
Det är pappersarbetet, all dokumentation, som anses onödig och betungande i kvalitetsarbetet. 
Dokumentationen ger kvalitetsarbetet en negativ klang. Det behöver inte uppfattas på det viset 
om bättre, genomtänkta rutiner med fokus på den praktiska rutinen införs istället för att 
producera dokument. 
 
Personalen ute i produktionen är i stort behov av ett bättre system av rutiner och hjälpmedel. 
Ute i projekten vill personalen ha mer hjälp och struktur från företaget. 
 
I stort har intervjuresultaten överrenstämt med den ursprungliga tesen. Men som påtalats ovan 
har resultatet av arbetet blivit mer givande och mer djupgående än de uppfattningar och 
teorier som fanns från början. Ett exempel på detta är urvalet av personer till intervjuerna. 
Innan arbetet startade var tanken att en skillnad i både kunskap och tankar skulle iakttas inom 
de olika grupperna, men det har ej kunnat påvisas i resultaten. Dock bör påpekas att materialet 
från intervjuerna varit väldigt varierande och att det i alla intervjuer framkommit många olika 
uppfattningar och påpekanden. Däremot har tydliga skillnader kunnat urskiljas mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare när det gäller vissa uppfattningar. Detta är inte lika förvånande 
som det är oroande. Det mest oroande som framkommit är att yrkesarbetarna upplever att det 
finns stora brister i kommunikationen mellan dem och tjänstemännen, medan tjänstemännen 
upplever att det har en bra dialog utan kommunikationsproblem. Om personalen är medveten 
om att det finns brister och problem kan de tas i beaktande vid utförandet av arbetet, i rutiner 
och i beslutsfattande. Är personalen däremot omedveten om problemen kan de inte tas i 
beaktning och då kan det skapa stora problem. Det är därför ett större problem att 
tjänstemännen inte inser att det finns brister i kommunikationen än att det faktiskt 
förekommer.  
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Det framgår klart och tydligt att det finns problem med kvalitetsarbetet på Veidekke 
Anläggning Öst. Det finns brist på kontinuitet i arbetet och framförallt saknas en lägsta nivå 
för kvalitetsarbete. Viss personal har säkerligen mycket bra rutiner och bedriver ett utmärkt 
kvalitetsarbete, vilket företaget självklart ska ta tillvara och förädla. Problemet är att företaget 
inte har ett skyddsnät för dem som saknar kunskap och erfarenhet och för de som arbetar på 
ett felaktigt sätt. 
 
Företaget behöver ta tillvara den erfarenhet och de bra idéer som personalen har samtidigt 
som det förmedlas vidare ut i organisationen. Det finns brist på stöd och uppbackning från 
företaget till personalen ute i produktionen. Det saknas dessutom tillräckligt med resurser ute i 
projekten för att svara mot, de många gånger hårda kvalitetskraven och den stora mängd 
dokumentation som krävs. Kvalitetsarbetet blir således ett tidskrävande pappersarbete istället 
för ett givande hjälpmedel i den verkliga produktionen. 
 
Kvalitetsarbete är viktigt, både för personalen och för Veidekke Anläggning Öst som företag. 
Problemet är att kvalitetsarbete idag inte får tillräckligt utrymme för att bedrivas effektivt och 
lönsamt. 
 

6.2 Rekommendationer 
 

Belys problemet med kommunikation mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Om det 
saknas en dialog och förståelse mellan dessa grupper kan ett givande kvalitetsarbete inte 
överhuvudtaget bedrivas. Som första prioritet borde ses att skapa förutsättningar för en 
dialog genom att öka förståelsen mellan de olika yrkesgrupperna. 
  
Skapa ett öppnare och hjärtligare klimat i företaget genom att uppmana personal att våga 
fråga och be om hjälp när de inte kan själva. 
  
Skapa ett kvalitetsledningssystem med nya rutiner och bra hjälpmedel baserat på 
personalens kunskap, erfarenhet, idéer och synpunkter. 
  
Tillsätt sakkunniga inom kvalitet, i företaget, som personalen kan vända sig till. De 
sakkunniga kan både kontrollera arbetet gentemot företaget och fungera som extra resurs 
för produktionspersonalen. 

 
Satsa på erfarenhetsåterföring, mellan och inom projekt. Skapa tydliga länkar mellan 
personalen på olika projekt och visa på vikten av att dela med sig av sin kunskap och 
erfarenhet. Utvärdera projekt och redovisa resultatet i exempelvis seminarieform.  

 
Satsa på kompetensutveckling. Förorda ”mickroutbildning”14 och snabb erfarenhets- 
återföring, samt strukturera och kartlägg personalens kompetens. 

 
Planera mer. Starta planeringen av kvalitetsarbete redan i kalkylskedet. Se till att det finns 
tillräcklig kompetens och resurser i projektet för att snabbt få igång ett fungerande och 
effektivt kvalitetsarbete Planera kontinuerligt och följ upp arbetet i ett projekt för att 
säkerställa ett fungerande kvalitetsarbete med informerad och engagerad personal. 

                                                
14 Att ute på plats ta sig tid att förklara eller gå igenom moment, bestämmelser och dylikt. 
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Bilaga 1 Sammanfattningar av intervjuer med tjänstemän 
 

Tjänsteman 1  

 
Har arbetat 26 år i branschen, ett halvt år som tjänsteman. Har inte någon betongklass 
behörighet, men har börjat på kursen för betongklass II. 
 
På Veidekke följer man ritningar och fyller i checklistor det är kvalitetsarbetet som bedrivs i 
samband med uppförandet av en betongkonstruktion. Rutiner så som egenkontroll ska utföras 
men många slarvar med det och fyller i när ett projekt är slut.  
Vid större och svårare gjutningar görs arbetsberedningar ofta för säkerheten och då passar 
man på att göra allt. Det beror på vilka krav som finns från beställaren. Om Veidekke Bostad 
eller Bygg är beställare så är kraven oftast låga. Vid mindre gjutningar görs inte 
arbetsberedningar man tänker igenom av bara farten, undermedvetet, det sker automatiskt. 
 
Rutinerna fungerar inget vidare. 
Man skulle kunna ge yrkesarbetarna egna listor för eget arbete och så skulle det kunna 
fungera hela vägen upp. Man fördelar ut ansvaret tydligt och ger hela hierarkin bättre koll. 
 
Har inte förståelse för alla moment och allt som görs, en del känns som spel för galleriet. Det 
finns oftast naturliga lösningar och allt pappersarbete känns onödigt. Kvalitetskraven hittar 
man på K-ritning. Känner att han har koll och inte behöver hjälp med att tillgodose 
kvalitetskraven. 
Det man kan göra för att säkra kvaliteten är efterbesiktning så att man lär sig till nästa gång. 
En kunskapsbank skulle absolut hjälpa. Att man kan vända sig till någon med erfarenhet på 
det område man arbetar med vore jätte bra. Kan tänka sig att dela med sig av sin erfarenhet 
och kunskap. 
 
Företaget har en policy om hur man ska göra men det är upp till individen att utföra det i 
slutändan. Man har månadsmöten, veckomöten, checklistor från företaget för att se till att man 
inte missar något men på mötena märks mest det som redan blivit fel. Det är inte mycket 
förtaget kan göra utan att ge styrning.   
 
Har varit med om att en konstruktion har kvalitetsproblem. Det var sprickbildning som var 
problemet, och det berodde på för tidig avformning och fel betong. Det var inte genomtänkt 
och rätt planerat. 
 
Brukar ta egna beslut vid utförandet utan att konsultera ansvariga konstruktörer. Gör det 
baserat på kunskap och erfarenhet, man vet hur det fungerar, och tar egna beslut för att det ska 
bli bra. Det kan t.ex. vara gjuthastigheten eller formens hållfasthet, man gör det för att 
utförandet ska fungera. Man har varit med om det förut och vet vad som fungerar, vet man 
inte följer man anvisningarna och tar kontakt med konstruktör. 
Känner ingen press från yrkesarbetarna, kan ha att göra med att han arbetat som yrkesarbetare 
så länge och vet vad de menar. Vid funderingar och frågor vänder han sig till kollegorna.  
Ingen konstruktion som han gjort egna ändringar på har fått problem med kvaliteten, då skulle 
han inte våga göra det. 
 



Brukar föreslå egna lösningar till konstruktör och det brukar tas emot positivt. Man diskuterar 
och lyssnar på varandras synpunkter, det brukar inte vara några problem att förstå vad de 
menar och vice versa.  
Konstruktörerna har tänkt på utförandet vid dimensioneringen av konstruktionen. Det märks 
på utformningen och att det oftast fungerar. 
 
Brukar lyssna på yrkesarbetarnas synpunkter och förklarar varför moment är viktiga och ska 
utföras på ett visst sätt. Det känner han att han har kunskap till och skulle det uppstå frågor 
eller problem vänder han sig till uppåt, platschef, och de får ta beslut och förklara. 
 



 Tjänsteman 2 

 
Har arbetat 5 år i branschen och har betongklass I behörighet. 
 
På Veidekke jobbar man inte efter ett gemensamt system, visst har man generelle policys och 
ohyvlade rutiner men projekten gör egna checklistor och har unika projektplaner. Man borde 
ha ett gemensamt system med mallar för checklistor. Som det är nu har alla projekt olika, och 
då kan någon lätt missa en punkt som sedan hänger med den personen, utan att upptäcka att 
den behövs.  
De rutiner som finns är arbetsberedningar och checklistor, men man gör bara 
arbetsberedningar vid svårare konstruktioner, när det krävs, inte vid de enklare 
konstruktionerna.  
Man är mån om kvaliteten i projekten men det är oftast ostrukturerat och projektunikt. 
Ansvaret att säkerställa kvaliteten och ta fram kvalitetsplaner ligger på projektet, och man får 
ingen direkt hjälp uppifrån.  
Det skulle behövas mer struktur från företagets sida, som färdiga mallar för checklistor som 
man bara kan hämta från nätet. Däremot är det inte bra med centrala beslut t.ex. att nu ska alla 
sopsortera efter en speciell ordning/ checklista, det blir fel med den typen av styrning. 
Besluten att använda olika metoder och tillämpningar måste ligga på projekten så att de blir 
projektanpassade, men det behövs ett underlag med hjälp för att man inte ska vara helt 
utelämnad och så att inte alla behöver göra samma saker om och om igen utan att andra kan ta 
del av det.  
 
Har förståelse för kvalitetsarbetet men kan ibland tycka att vissa krav är onödiga och 
överdrivna (från beställare). Beställarna brukar lyssna och det är vanligen en bra dialog oss 
emellan, men det är inte så ofta det händer något.  
 
Har varit med om att en konstruktion haft kvalitetsproblem. Oftast eller har aldrig varit med 
om att det varit fel på stommen, bara detaljer.  
Vid byggnationen av uppfarten till bro lades det stor vikt vid att betongstommen blev bra, och 
det blev den, men sedan missade man vid iläggandet av värmeslingor. Det var 
underentreprenörer som man lämnade det arbetet till och de tog inte själv initiativ till 
kvalitetsarbete, planer, beredningar m.m. Vår organisation samordnade det inte särskilt bra 
och man missade helt enkelt vem som skulle göra vad.  
Det skulle vara bra om det fanns mallar för inköp så att man redan då får med kvalitetskrav, 
vad vi kräver att våra underentreprenörer ska ha för kvalitetsarbete, kvalitetsplaner. Så man 
vet vad man ska fråga efter och kontrollera att de har. Någon typ av checklista för inköp och 
standard avtal som är lätta att följa. Som det är nu ligger ofta inköpen på en person/ inköpare 
utanför projektet som struntar i kvalitetsbiten, och antar att den delen sköts av arbetsledare i 
projektet. Arbetsledarna å sin sida ropar bara av inköpet och tror att kvalitetsbiten är ordnad i 
och med inköpet. Kvaliteten hamnar mellan stolarna, igen ser det som sitt ansvar/ uppgift. 
 
Brukar inte ta egna beslut utan att konsultera konstruktörer men det har hänt att yrkesarbetare 
har gjort mindre ändringar och tagit egna beslut utan att fråga arbetsledning och 
konstruktörer. Det har varit småsaker som inte påverkat kvaliteten, har aldrig lett till 
kvalitetsproblem. 
 
Att det finns någon att vända sig till och fråga beror från fall till fall, vad man behöver hjälp 
med och så. Carina Andersson- Nordin (Tidigare KMA-samordnare på Veidekke Anläggning 



Öst AB) har varit en bra central resurs som har kunnat svara på många frågor om kvaliteten, 
men när man undrar över avancerade konstruktioner har hon kanske inte varit lämplig och det 
finns ingen annan som man vet att man ska vända sig till. Kompetensen finns i företaget men 
man vet inte var man ska hitta den. Vore kanske bra med en kunskapsbank där man hittar vem 
man ska kontakta vid frågor. 
 
Brukar ibland föreslå andra lösningar till konstruktörer och det är från fall till fall hur det tas 
emot. Ofta är det mycket fel på armeringsritningar, tror att de kör dataprogram som spottar ut 
ritningar för att vinna tid. De ser nog första ritningen som ett första utkast som sedan ändras 
när det kommer in synpunkter. Problemet är ett man ofta inser vad som är fel när det är nära 
en gjutning och tidsbrist, vilket leder till stress och problem. De yngre konstruktörerna är 
sämre på att lyssna och det är nog för att de inte vågar ta beslut, har inte tillräckligt med 
erfarenhet. 
Brukar lyssna på yrkesarbetarna när de kommer med synpunkter särskilt armerare. Har inga 
problem att förklara varför man ska göra på ett visst vis för yrkesarbetarna och gör det ofta. 
 
Det är lite si och så med att gå igenom olika moment i förväg. Görs aldrig vid enklare 
konstruktioner, bara vid komplicerade konstruktioner och när det finns arbetsmiljörisker. Man 
diskuterar igenom det, så här gör vi. Ger egentligen inte så mycket, men kan vara bra . 
 
Företaget borde satsa mer på kompetensutveckling, samordning av utbildningar, ett 
systematiskt grepp både vad gäller tjänstemän och yrkesarbetare. Som det är nu brukar man 
inse i ett projekt att man inte har en kompetens och påtala för arbetschef att man borde gå en 
kurs, som han fixar, men först efter ett halvår. Det är ofta man upptäcker att intyg gått ut och 
att de borde ha förnyats för ett tag sedan. Det faller i glömska och finns ingen samordning. 
 
Skulle gärna dela med sig av sina kunskaper och vara tillgänglig för frågor. Skulle vara bra 
med ett system där man lätt hittar vilka som har vilken kompetens och erfarenhet, så att man 
vet vem man ska fråga vid problem med olika konstruktioner.  
Det behövs mallar för checklistor centralt. Det finns förmodligen massor av checklistor och 
information i projekten som man skulle kunna samla in och gå igenom. Sedan kan man 
anpassa dem, och lägga ut så att alla har tillgång att använda dem i sina projekt och ändra eller 
lägga till för att de ska fungera i projektet. Det behövs ett samlat grepp. Det handlar inte om 
en heltidstjänst bara någon som gör ett system från början som sedan bara kan revideras och 
uppdateras efterhand.  
 
Ibland krävs det att vi ska jobba efter ISO men det kraven klarar vi troligen inte. ISO är för 
byråkratiskt, men ett bra kvalitetssystem kan ge oss projekt då det ofta räknas in i anbudet. 
Man bör däremot passa sig för att ha papper för pappers skull och lova saker man inte kan 
hålla. Vill inte ha ISO. 
 
 



Tjänsteman 3 

 
Har betongklass I behörighet och har jobbat i branschen sedan 1981, först som snickare. 
Efter några yrkesverksamma år och studier började jobbet med arbetsledning vid brobyggen 
1993. Har dock endast jobbat sedan 1 januari 2007 på Veidekke. 
 
Vet inte riktigt hur kvalitetsarbetet sköts här på Veidekke, se ovan, det han vet är hörsägen. 
Intrycket är dock att det finns problem med hela KMA biten (Kvalitet, miljö, arbetsmiljö), att 
det inte finns något fungerande system, inga färdiga mallar o.s.v. 
 
På andra ställen han arbetat på, då handlar det främst om totalentreprenader för en stycke 
betongkonstruktion/del, börjar kvalitetssäkringen i och med kalkylarbetet. I framtagningen av 
mängder säkrar man kvaliteten eller gör en optimering (då handlar det både om kvalitet och 
ekonomi) genom att ha flera firmor som tar fram konstruktionslösningar, eller att man har en 
dialog med en firma man känner väl. När man anlitar fler firmor får men en sorts 
säkerställning av mängderna, men det är fortfarande så att man vill ha så lite mängder som 
möjligt, och det kan leda till att man får konstruktioner som är svåra att utföra. Man kan ha 
incitament för att minska/optimera mängderna men då tar man inte hänsyn till utförandet.  
 
När man sedan bygger konstruktionerna har man krav dels från beställare, ofta tunga 
kvalitetskrav, och dels från det egna företaget. Detta sätts sedan ihop till en kontrollplan som 
man jobbar efter. Beställaren kräver ofta tilläggskontroller av olika delar och moment som är 
kritiska medan det egna företaget ställer krav på mottagningskontroller, för att säkerställa att 
man får rätt material.  
Man kan dela in kontrollerna i form- och armeringskontroller, kontroll av gjutning och 
efterkontroller. De två första är främst för det egna företagets säkerhet medan 
efterkontrollerna är för beställaren så att de vet att de får det de beställt. 
 
Rutiner med egenkontroll fungerar olika bra på olika ställen. Det är i grunden bra. Hur det 
fungerar beror mycket på vem som gör egenkontrollen och vilken kunskap och engagemang 
de har. Ofta är det arbetsledningen som fyller i listorna och de görs korrekt och ordentligt, 
men ibland är det så som det borde fungera, att yrkesarbetarna tar hand om egenkontrollen. 
Det är ändå de som utför jobbet och borde därför följa en egenkontroll för att säkerställa att 
arbetet är korrekt utfört. Ofta möts detta av ett visst motstånd, man vill inte skriva på sitt 
namn, det är ett ansvar och då vill man ha mer betalt. Man har lite fel inställning till arbetet, 
det är ändå så att arbetsledningen har ansvaret och man borde se egenkontrollen som ett 
verktyg, inte som ett krav. 
 
I stora företag försvinner lätt individen och man får inte den där känslan av delaktighet i 
arbetet. För att få personalen att bygga med rätt kvalitet är det viktigt att informera vad man 
håller på med och vad som gäller. 
 
Har förståelse för kvalitetsarbetet men inte i alla avseenden, det finns ingen gemensam linje i 
kraven utan de kan flyga ut rejält och avvika från projekt till projekt. 
Ibland kan beställare ha en hel delegation av medarbetare som ska jobba med kvalitetskraven, 
medan entreprenören har en person på plats i projektet. Det blir snedvridet och skriker att vi 
(beställaren) inte litar på er (entreprenören). Har man i företaget riktlinjer och policys som 
man jobbar efter spelar en sådan stor delegation inte så stor roll. Personen som arbetar med 



kvalitet i projektet vet vad det är som gäller och hur man arbetar i företaget, det finns en grund 
att luta sig tillbaka på och då spelar det ju inte så stor roll vilka krav beställaren kommer med.  
Har arbetat med konstruktioner som haft kvalitetsproblem. Det kan vara allt från att man valt 
en svår konstruktion som lett till kvalitetsproblem, till mänskliga faktorn eller väder och vind 
eftersom man bygger året om.  
Att konstruktionerna är för svåra kan ha att göra med att man letar efter konstruktioner med så 
lite mängder som möjligt och då blundar för utförandet. Det handlar inte om tidspress utan en 
ekonomisk press. Det är därför viktigt att hela tiden göra riskanalyser.  
När man tittar på den mänskliga faktorn är det viktigt att personalen trivs på jobbet för att de 
ska göra ett bra arbete. När personalen känner delaktighet i projektet och har förståelse för 
arbetet ser man resultat.  
Visst är det bra med utbildning men alla passar inte för att sätta sig i skolbänken ett par dagar, 
utan man måste hitta andra vägar. Det är därför viktigt med bra kommunikation och bra 
ledarskapsutbildningar så att arbetsledningen kan hantera dessa saker. 
Överlag så handlar det om ett system med kostnadssök/ optimering som är byggt på 
konkurrens och där det finns mycket okunskap bland alla parter. Det är ett problem i 
branschen med brist på personal, och det blir bara färre och färre med åren. De äldre 
försvinner med all den erfarenhet de sitter på, och de yngre är dels för få, och får dels inte 
chans att ta del av deras erfarenhet och kunskap. I och med det blir kvaliteten lidande. 
 
Det händer att man tar egna beslut men det beror på handlingarna. Ibland kan det vara väldigt 
mycket fel, och visst frågar man i början men man kan inte fråga om allt. Till slut ger man 
upp och följer bara ritningarna till punkt och pricka och så får det bli fel om det blir det.(Detta 
gäller när man har en utförandeentreprenad med färdiga ritningar.)  
När handlingarna har mycket fel beror det oftast på oerfarenhet från konstruktören, att det är 
fel typ av konstruktör (huskonstruktör på en bro exempelvis), det handlar inte om att man inte 
vill göra rätt eller inte orkar.  
Att man föreslår andra lösningar till en konstruktör beror från fall, till fall. Små firmor har 
man ofta ett tätt samarbete med, en dialog där man kommer fram till något tillsammans. 
Problemet med de små firmorna är att de inte alltid har den kompetens som man behöver. I 
större firmor finns oftast kompetensen men då är konstruktörerna ofta splittrade på flera 
projekt och måste prioritera, vilket gör det svårare att få gehör och småsaker kan missas. 
 
Att göra arbetsberedningar är ett jätte bra sätt att känna av medarbetarnas kompetens och att 
säkerställa att arbetet sker korrekt. Man stämmer av att alla är med och jobbar mot samma 
mål. Känner man personalen som ska utföra en stor gjutning, man vet att de har kunskap och 
man litar på dem behöver man inte göra någon arbetsberedning. Men så kan man ha en plint 
som ska gjutas av några man inte känner, eller litar på och då kanske man måste göra en 
arbetsberedning även fast det är en liten gjutning.  
Kommer det nya medarbetare rynkar de ofta på näsan och tycker det är onödigt, men 
arbetsberedningarna är en kvalitetssäkring som kan förhindra att det blir stora problem senare. 
 
Visst skulle det vara bra med en kunskapsbank, det strävar nog alla större företag efter, men 
det är nog svårt att få det att fungera. Man vill inte erkänna att det här kan jag inte, det är en 
ego grej. Man håller sig på sin kant och vågar inte fråga. Det är klart man svarar om någon 
frågar men frågorna kommer inte! Det handlar inte så mycket om att man inte vet vem som 
kan vad, utan att det finns en ovilja att inte klara det själv. 
Det behövs en stark ledning i organisationen som skapar ett tryggt klimat så att man vågar ta 
kontakt med någon som kan hjälpa en. Det skulle kanske vara bra med mentorskap, men då är 



det ju bara en person som är mentor till en person. I själva verket skulle denna person kunna 
vara mentor åt en hel grupp.  
Det är också mycket viktigt att man i tidigt skede när man placerar ut personal på projekt (ofta 
arbetschefens jobb) tänker över vilka kompetenser och kunskaper personen har. De områden 
som man är svagare i behöver man då få reda på vem man ska vända sig till vid frågor och 
problem. 
 
Vill poängtera vikten av trivsel på jobbet det är oerhört viktigt, inte bara för att bygga med rätt 
kvalitet. Man behöver öka platschefens roll, se till att personalen både ovanför och under har 
förståelse för platschefens jobb. Inte så att platschefen kan luta sig mot att han är 
överbelastad, men man måste skapa förutsättningar för platschefen att utföra ett bra jobb, 
fråga; vad vill du ha hjälp med? Som det är idag har man flyttat över en del av platschefens 
arbete till den centrala organisationen, men i och med det tog man bort styrmedlen och det har 
ofta mer stjälpt än hjälpt.  
Det är viktigt att alla vet vad de ska göra, att man har en tydlig ansvarsfördelning som gäller 
alla på företaget/projektet. Idag tjänar många gånger yrkesarbetarna mer än tjänstemännen 
men de tar inte på sig något ansvar för det. Alla borde inse att de har ett ansvar, del i det vi 
producerar. Vi är vuxna människor och borde vara okej med att faktiskt utföra vårt jobb.  
Genom att ha en plan över arbetet och involvera alla med olika ansvarsfördelning, ha 
veckomöten där man går igenom vad som sker och där man kan ventilera frågor ser man till 
att engagera personalen. Man ska inte behöva komma på att; oj, nu saknas det armering. Det 
ska ligga ett ansvar på personalen som jobbar med det, att inse det i tid.  
För att få detta att fungera måste man skapa en dialog mellan företagen och facket så att man 
kan avskeda de som inte tar sitt ansvar. 
 
I grund och botten handlar det om ödmjukhet, respekt, ansvar.  
  
 



Tjänsteman 4  

 
Har jobbat i branschen sedan 1996, 11 år och har betongklass II behörighet. 
 
På Veidekke är checklistor, kontrollplaner och arbetsberedningar de medel man använder i 
kvalitetsarbetet med betongkonstruktioner. Checklistor och kontrollplaner hittar man på 
intranätet, eller så får man dem från kollegor. Sedan arbetar man om dem, projektanpassar 
dem till varje projekt. 
Checklistorna fylls i när det passar, ibland i samband med momenten men när det är fullt upp 
brukar det bli i samband med, eller efter gjutning ibland upp till en månad i efterhand.  
Anser att kvalitetsarbetet sker fortlöpande i samband med själva arbetet. Man ser till att det 
man gör sker korrekt att man rättar till de avvikelser som uppstår, och för det krävs det inte att 
man fyller i en massa papper. 
Checklistorna känns till viss del onödiga, det känns viktigare med gjutdagbok, där man fyller i 
allt viktigt inklusive avvikelser. Checklistorna gör man för att det är ett krav från beställarna, 
det är inget som ger en bättre kvalitet på själva produkten. 
Det är för det mesta arbetsledningen eller lagbaserna som fyller i checklistor. Man har försökt 
föra över det på yrkesarbetarna men det blir ett evigt tjat från arbetsledningen att de ska skriva 
på och så måste man springa runt och lämna papper hela tiden. 
 
Andra rutiner är arbetsberedningar, som dock inte är så vanligt. Om det finns krav från 
beställaren på att det utförs så gör man det, man skriver en arbetsberedning men man går 
oftast inte igenom den med yrkesarbetarna. Det sker endast om man gör en ovanlig 
konstruktion eller om det finns kritiska moment. 
Det är bra med arbetsberedningar när det är stora gjutningar, när det finns risker eller om det 
är komplicerade konstruktioner som en brodel. Det kan då behövas mer eftertanke, men för en 
mindre gjutning går man inte ut och talar om för gubbarna att nu gör vi så här, de vet vad som 
ska göras. 
Om det uppstår frågor och om man inte har tillräcklig kompetens för vissa moment eller 
konstruktioner kan man vända sig till arbetschefen som då får hänvisa en till den person som 
har kompetensen. Ofta skickar man vidare frågor, problem till arbetschefen som sedan 
återkommer med ett svar. Det finns kompetens på företaget så det brukar inte vara några 
problem att få den information man behöver. 
 
Kvalitetsarbetet är ett spel för galleriet. Kvalitet är ingen pappersprodukt, och att skriva okej 
på en lista som hamnar i en pärm som ingen kollar i, ger ju inte bättre kvalitet. 
 
Har förståelse och kunskap om varför man utför de olika momenten och vet var man hittar 
kvalitetskraven. 
 
Har varit med om att en konstruktion har haft kvalitetsproblem. Sättningar i form och 
betongseparation dessutom har det förekommit att man skickar tillbaka betong som stått för 
länge på arbetsplatsen, men det är egentligen lyckat kvalitetsarbete. Problemen uppstod för att 
det var en uppstressad byggplats och för att man missade att det var motgjutning. Man hade 
inte insett problematiken med motgjutning. Det var förmodligen brist på erfarenhet. Man vill 
inte fråga om allt, inte göra sig dum. 
 



Brukar inte ta egna beslut om utförandet av konstruktionsdelar utan att konsultera ansvariga 
konstruktörer. Däremot vad gäller formens utförande så brukar man lösa problemen på plats 
utan konsulter. 
 
Vissa konsulter är jätte bra på att tänka igenom utförandet så att man kan bygga direkt efter 
ritning medan andra är mindre bra. Ofta föreslår man andra lösningar till konstruktörerna och 
då brukar man få bra respons och de är bra på att förklara varför, varför inte. 
 
Lyssnar på yrkesarbetarnas synpunkter och förklarar om det är något de undrar över eller om 
man behöver motivera varför man ska göra på ett visst vis. Vet man inte så får man ta reda på 
det. 
 
En kunskapsbank skulle förmodligen vara bra för arbetschefen, den person som man vänder 
sig till när man inte vet, eller behöver hjälp. Det kanske inte skulle vara så dumt. 
 
Hur företaget ser till att man inte missar något och att man lever upp till kvalitetskraven, 
handlar om tillit, att man litar på att personalen gör det som ska göras. De kan titta på det man 
gjort tidigare, lyckade projekt och den erfarenhet man har. De skickar en på utbildningar så att 
man har tillräcklig kompetens. 
 
Har hittills bara haft med enklare konstruktioner att gör som inte ställer så oerhört höga krav 
på kvalitetsarbetet. Det skulle nog vara bra att ha en person som bara höll på med kvalitet i 
större projekt. Inte en som bara höll på med pappersarbete, utan en som höll reda på krav och 
förstod vad de innebar med alla normer samt att den personen var mer inblandad i projektet 
och kunde kontrollera att det görs korrekt, löpande. 
 
Skulle kunna tänka sig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, i den mån man har 
någon. 
 
Återigen, checklistorna skrivs för att det krävs. Det finns en yrkesstolthet som säkrar att det 
man gör, görs korrekt. Ingen vill vara skyldig till att ha struntat i att lägga i några 
armeringsjärn så att en bro går sönder och någon skadas.  
 
Det skulle nog vara bra med mer säkerhetsarbete, som att håller formen och dylika saker. Det 
är något som kommer ju mer erfarenhet man får, en känsla. Det är därför viktigt att man inte 
sätts ensam på ett projekt när man inte har erfarenheten som krävs, utan får möjlighet att lära 
sig samtidigt som någon annan har ansvaret. 
 



Tjänsteman 5 

 
Har arbetat i branschen sedan 1967, 40 yrkesverksamma år, och har betongklass II 
behörighet. 
 
På Veidekke går kvalitetsarbetet i samband med framtagningen av en betongkonstruktion till 
så att man gör arbetsberedningar med tillhörande startmöte samt att man har checklistor före, i 
samband med och efter gjutning. Detta ska ske jämt men det gör det inte. Det är lagbaserna 
som gör och utför checklistorna i samråd med arbetsledningen. 
Rutinerna fungerar oftast bra men det är lättare nu när man är van vid dem och inser 
betydelsen av arbetet. 
Checklistorna är bra som dokumentation, men att det byggs rätt säkrar man genom att ha 
erfaren och duktig personal. 
Det är oftast krångligt i uppstarten, det tar lång tid och är besvärligt att komma igång och ta 
fram alla dokument. Man har ofta tidsbrist och det skulle underlätta om det fanns 
standardmallar för egenkontroll, och om det fanns en grund till arbetsberedningar som man 
bara kan komplettera i projektet. 
Det skulle nog vara bra om någon från företaget kom ut i projektet och kontrollerade att vi gör 
som vi ska.  
 
Har förståelse för kvalitetsarbetet och de moment som man utför vid framtagningen av en 
betongkonstruktion. Var man hittar kvalitetskraven är det lite sämre med, särskilt vad gäller 
bronormer. 
 
Har varit med om att konstruktioner haft kvalitetsproblem. Sprickbildning, gropar brister och 
problem med ytstrukturen. Det berodde på att betongkvaliteten var dålig, inte att man beställt 
fel kvalitet utan att den levererade betongen inte var den beställda. Betongleverantören borde 
klara att leverera rätt, de är ju certifierade, så man borde kunna ställa de kraven på dem. 
 
Brukar ta egna beslut i samråd med kollegor utan att konsultera konstruktör. Det gör man för 
att något oförutsett händer och man inte har tid att kontrollera det med konstruktören. Vid 
frågor vänder man sig till beställaren, betongleverantören eller kollegor och det har aldrig lett 
till kvalitetsproblem. 
 
Brukar ofta föreslå andra lösningar till konstruktören och det brukar tas emot väldigt bra. Det 
brukar inte vara några problem, och de är bra på att förklara och motivera sina beslut. 
 
Om utförandet inte är genomtänkt har vi en dialog med konstruktören och löser det 
tillsammans. Det brukar inte vara så mycket sådana problem. Ibland kan betongreceptet 
innehålla för stor stenstorlek för en för tätt armerad betongkonstruktion, då får man ha en 
dialog tills problemet är löst. Det har aldrig varit några problem att få konstruktörerna att 
lyssna på våra synpunkter.  
 
Lyssnar alltid på yrkesarbetarnas synpunkter och det är oftast de som får förklara för mig vad 
som sker och varför. Det har att göra med tidsbrist, man hinner inte sätta sig in i alla problem 
det har inte att göra med okunskap. 
 
Brukar se till att de flesta momenten gås igenom i förväg, men deltar inte själv aktivt. 
 



Tror att det skulle var väldigt bra med en kunskapsbank, så att man vet vem man ska vända 
sig till vid frågor och problem. Skulle inte ha något emot att dela med sig av sin erfarenhet 
och kunskap. 
 
Företaget borde agera mer aktivt för att se till att vi bygger med rätt kvalitet, komma ut och 
kontrollera vad vi gör och så vidare.  
Det är inte mycket hjälp man får från företaget. Man har en kalkylgenomgång, men den har 
ingen kvalitetskoppling, och det verkar inte som att de vet så mycket om kvalitet på 
kalkylavdelningen. 
Skulle nog vara bra med någon sakkunnig att vända sig till, och som nämnts tidigare 
kontrollerar att vi gör som vi ska. 
 
 



Tjänsteman 6 

 
Har arbetat 40 år i branschen och går just nu betongklass II kursen. Har jobbat ett knappt år 
på Veidekke. 
Bör observeras att många av de rutiner, arbetssätt och hjälpmedel som nämns i intervjun 
kommer från Veidekke Bygg Stockholm AB. Han har endast arbetat på en arbetsplats på 
Veidekke, på den arbetsplatsen tillämpar man Byggs system. 
 
För att säkra att man bygger konstruktioner med rätt kvalitet måste alla veta vad som ska 
göras, och det är arbetsledningens uppgift att tala om vad som gäller. Sen måste man se till att 
betongen har de efterfrågade egenskaperna, rätt lufthalt, rätt sättmått, rätt vct och att se till att 
inte gjuta for fort. 
Vet inte riktigt vilka rutiner man har på Veidekke. Har bara varit på ett ställe på Veidekke och 
där använder man sig inte av checklistor. Man har veckomöten där man går igenom vad som 
har hänt under den förgående veckan, och vad som kommer att ske den kommande veckan. 
Det blir en löpande och direkt erfarenhetsåterföring, och så tar man upp viktiga saker så att 
alla vet vad som pågår. Sen kan det alltid uppstå fel i alla fall.  
 
Enligt arbetsmiljöverket ska man göra arbetsberedningar inför alla moment men hur ska man 
då hinna bygga något. Vår huvudsyssla är att bygga, inte producera papper.   
Att man inte har checklistor som man fyller i fungerar bra, man har en egen checklista 
inbyggd som gör att man inte lämnar moment halvfärdiga eller att man slarvar. Självklart 
finns det alltid vissa som slarvar och inte bryr sig om det som man bygger men överlag så är 
det rejält folk i branschen och de flesta är teamspelare. 
När vi börjar med ett projekt har vi ett startmöte där man går igenom hela projektet och 
skriver ett medarbetaravtal. Det gör att alla är införstådda med vad man ska göra och går med 
på att jobba mot ett gemensamt mål. 
 
Har förståelse för momenten man utför och de kvalitetskrav som ställs på arbetet. Vet även 
var man hittar kvalitetskraven. 
 
Har varit med om att konstruktioner har haft kvalitetsproblem. När datorerna kom in i 
konstruktionsarbetet var det en del problem i början, och det kan alltid uppstå oförutsedda 
saker. När det är väldigt varmt och blåser kan det bli stora problem vid gjutning. 
 
Har alltid en dialog med konstruktörerna innan man gör ändringar och det brukar fungera bra. 
Ibland måste man föreslå ändringar och då är de bra på att förklara och lyssna. 
 
En konstruktörs uppgift är att se till att arkitektens ritningar håller, och det är det viktigaste. 
Att konstruktionsritningen ska vara genomförbar i utförandet, är sekundärt. Framför allt om 
det har att göra med ytskikt, då väger arkitektens ord tungt. 
När datorer började användas försvann även en del av känslan hos konstruktörer för 
utförandet, men det brukar inte vara några problem att ha en bra dialog och få dem att lyssna. 
 
Lyssnar på yrkesarbetarna och har en bra dialog med dem. Känner inte att det är några 
problem att förklara varför man ska göra på ett visst vis, men om man har frågor vänder man 
sig till konstruktörer eller kollegor. Tycker inte att det är några problem att hitta någon att 
rådfråga, det finns sakkunniga eller så kan man prata med arbetschefen. 
 



Från företaget får man en kvalitetspärm med användbar information som ett hjälpmedel i 
projektet, det är bra. 
Skulle vilja att man byggde mer med självkompakterande betong vilket skulle underlätta men 
det krävs även att personalen har kunskap om betongen i sådant fall. 
 
Överlag så är det viktigaste hjälpmedlet utbildning, att alla förstår varför och vad som ska 
göras. Självklart finns det vissa som är jätte noga och andra som inte är det, men de måste få 
kunskapen att förstå i alla fall. Det är viktigt att inpränta att vi ska leverera en produkt till en 
kund som ställer vissa krav på produkten.  
Det är också viktigt att förstå att vi inte bara kan ta ett jobb, utan att det faktiskt finns en stor 
konkurrens på marknaden och då måste vi leva upp till de krav som marknaden ställer på oss. 
 
Tror på att det krävs en förändring i byggbranschen, man måste se över den långa 
brukningstiden man bygger för idag. Vi vet inte hur världen ser ut om 50 år, 80 år,120 år,  
vilka behov som finns då, så varför ska vi bygga konstruktioner som ska hålla så länge. På 
anläggningssidan borde man bygga mer Prefab, det ger minskade byggtider och är minst lika 
bra som platsbyggda konstruktioner om inte bättre.  
 
 



  
 



Bilaga 2 Sammanfattningar av intervjuer med yrkesarbetare 
 

Yrkesarbetare 1  

 
Har arbetat i branschen sedan 1998, 9 år.  
 
På Veidekke utförs alltid egenkontroller efter att ett moment är utfört. Betongen kontrolleras 
vid viktigare gjutningar av Betongindustris kontrollanter, och systemet fungerar bra  
 
Har förståelse för kvalitetsarbetet men vet kanske inte varför alla moment utförs. Det är inget 
som han ifrågasätter, allt styrs uppifrån. Orkar inte tänka på varför man gör som man gör, vill 
bara bli klar, vill bara få jobbet gjort. Vet inte var man hittar kraven det styrs uppifrån. 
 
Har jobbat med konstruktioner som haft kvalitetsproblem. Det uppstod nyligen gjutsår i 
väggar under en bro. Det uppstod för att det vibrerades för dåligt och för att betongen var för 
trög i slutet av gjutningen. Det var rent slarv, kunde kanske ha förhindrats med planering och 
bättre koll under gjutningen 
 
Tar rätt ofta egna beslut vid utförandet utan att konsultera ansvarig konstruktör eller 
arbetsledare. Man flyttar några järn eller en bygel för att kunna få ner slangen vid gjutning, 
och liknande saker. Man har sett någon annan göra det och fortsätter sen att göra det själv. 
Man gör det för att ritningarna/konstruktionen inte är anpassad efter utförandet, inte för att det 
är bökigt eller känns onödigt. Det har aldrig lett till problem med konstruktionen, inte vad han 
vet. Man gör det för att göra det enkelt och för att det annars inte är genomförbart. 
 
Brukar föreslå andra lösningar för arbetsledare. Man vet liksom när man kan föreslå en sak, 
och när det är lönlöst. Har så mycket erfarenhet att man vet ungefär vad man får och inte får 
göra. Är det något som vi vet är helt kört struntar man i att föreslå det och bara gör det istället. 
Om man däremot vet i förväg att de troligen är okej, så frågar man arbetsledaren lite för att 
meddela att man gör så. 
 
Om de som ritar och räknar på konstruktionerna har tagit utförandet i beaktande varierar från 
gång till gång. Ibland är ritningarna jätte bra och andra gånger helt värdelösa. Man bara gör, 
försöker kringgå deras värdelösa lösningar. 
 
Oftast lyssnar arbetsledarna på våra synpunkter och vi lyssnar på dem. Man antar att de vet, 
har koll och så accepterar man deras beslut. 
 
Det händer att arbetsledare går igenom moment innan utförande, arbetsberedning. Det sker 
ibland vid större gjutningar, aldrig de mindre. 
 
Vet inte riktigt vad som skulle underlätta kvalitetsarbetet. Att försöka att alltid ha pump och 
inte kran och bask skulle underlätta arbetet och genom det ge bättre kvalitet. Dessutom bör vi 
vara mindre toleranta vad gäller fel på betongen. Om det ska levereras en viss typ av betong 
med ställda krav, ska dessa uppfyllas annars får leverantören ta tillbaka betongen och leverera 
ny. 
 



Överlag fungerar det bra. Skulle kanske vara bra att ha någon att ringa vid problem och 
frågor. (Jag föreslog en kunskapsbank, men han var skeptisk.) Som yrkesarbetare antar man 
att arbetsledningen har svaren, att de har rätt behörighet och utbildning, och man vänder sig 
till dem vid frågor. Man löser problemen på plats, och det fungerar bra. 
 

 



Yrkesarbetare 2 

 
Har arbetat 34 år i branschen. 
 
På Veidekke arbetar man med egenkontroller och det fungerar bra. När man har jobbat så 
länge, 34 år, har man en egen egenkontroll i huvudet. Man blåser form, kollar täckskikt, 
säkrar formen m.m. 
Kvalitetsarbetet känns ofta krångligt och onödigt. Allt pappersarbete känns betungande och 
onödigt. Har inte förståelse för allt kvalitetsarbete som görs, en del känns onödigt.  
Förstår varför man gör alla moment men det är ofta självklara saker som man inte borde 
behöva fylla i en massa papper för att säkra. Tror att det är bättre med egenkontrollerna för de 
yngre.  
 
Har varit med om konstruktioner med kvalitetsproblem. En undervattensgjutning där 
betongen blev porös eftersom det läckte in vatten. Formen var felkonstruerad, betongens tryck 
på formen i vattnet var inte rätt dimensionerad. 
Brukar ta egna beslut utan att konsultera arbetsledare och konstruktörer. Bli fortast färdig! 
Man vet vad som fungerar och kör på det, det är inte för att man inte orkar göra det. Det tar en 
massa tid att ringa och söka folk ,eller att gå ner till etableringen. Det är ofta för att utförandet 
inte är genomförbart. Det har aldrig lett till kvalitetsproblem. 
 
Brukar ofta föreslå nya/ andra lösningar till främst arbetsledare och de lyssnar, och är rätt bra 
på att förklara varför man inte får göra något. De är däremot inte så mycket ute och har inte 
koll på allt, det är mer lagbasen som har koll och är involverad i arbetet. 
 
Konstruktörerna är inte bra på att ta hänsyn till utförandet. Ofta är det komplicerade lösningar 
som är överdimensionerade, ca.50 %, för att vara på den säkra sidan och skydda sig själv. De 
är sådär på att lyssna på våra synpunkter, de gör på sitt sätt. 
 
Arbetsledarna brukar inte gå igenom momenten i förväg, har skett ett fåtal gånger. Om det är 
någon som går igenom är det lagbasen, och det är kanske på större konstruktioner. 
 
Egenkontrollpappren är bra för framförallt de yngre, har själv allt i huvudet. Jobbar i lag med 
en kollega, sedan många, många år, som litar på varandra och vet vad de håller på med. De 
yngre är inte intresserade av att gå med dem, det är ingen som vill göra skitgörat och vara ute 
i kylan. Vissa är intresserade men när det blir kallt faller de ifrån eller så tröttar arbetstiderna 
ut dem. Det är mycket jobbigare att jobba med broar, inte många yngre som pallar eller vill 
det. Skulle gärna ha någon som är intresserad som går med, och som man kan dela med sig av 
sin kunskap till. 
 
Behövs bättre genomgång från start så att alla vet vad som ska byggas och får en känsla för 
slutprodukten. Har aldrig varit med om en genomgång när man kommit till ett bygge! 
 
Arbetsledarna vet inte riktigt hur det fungerar ute, de är inte ute så ofta och många kommer 
direkt från skolan utan att veta hur det fungerar i praktiken. Skulle vara bra med fler 
arbetsledare som kommer från yrkesarbetarna, med mer koll på hur det fungerar ute. Det var 
bättre förr när det var en platschef och en arbetsledare som var ute mest hela tiden och även 
satte ut på varje arbetsplats. Pappersarbetet sköttes från huvudkontoret.  
 



Yrkesarbetare 3 

  
Har arbetat 28 år i branschen. 
 
Det planeras för lite på Veidekke, det är en brist i kvalitetsarbetet. Det skrivs på egenkontroll i 
efterhand, och det är för sent. Man behöver göra kontrollen och notera avvikelser på plats. 
Vid vissa gjutningar kan det förekomma kontrollanter från beställaren, och om han vore 
beställaren skulle han ställa jätte höga krav på att kontroller utförs. 
Ofta finns pappren som man ska följa och skriva på, inte på själva arbetsplatsen vilket inte 
underlättar. Man går inte den långa vägen till etableringen för att hämta ett papper! Det borde 
finnas ett system så att pappren finns på plats där man ska använda dem. Rutinerna fungerar 
så där, ungefär 60 % fungerar. 
 
Det känns mer viktigt när man måste skriva sin signatur på ett papper, då måste man vara 
säker på att det är rätt, yrkesheder. Det blir mer noga med egenkontroll. Men det förekommer 
alltid en del fusk. 
 
Har förståelse för kvalitetsarbetet, har att göra med lång tid i branschen. Ser vad som ska 
göras och har en känsla för vad som fungerar. 
Har förståelse för momenten och varför man gör dem. De känns inte onödiga eller krångliga. 
 
Har jobbat med konstruktioner som fått kvalitetsproblem, ett flertal. Har exempelvis bilat ner 
väggar för att man rivit för tidigt och det blivit köldskador. Ofta river man för tidigt. Det är 
dålig planering! Tidspress, man hinner inte tänka och det kommer ett nytt moment efter som 
ska vara färdigt snabbt.  
 
Brukar ibland ta egna beslut vid utförandet utan att konsultera konstruktör eller tjänsteman. 
Dock endast när man vet att det fungerar, erfarenheten säger att man borde göra så här för att 
slippa dessa problem och så vidare. Det har aldrig lett till kvalitetsproblem. 
 
Brukar ofta föreslå andra lösningar för arbetsledare och konstruktörer. Konstruktörer brukar ta 
det positivt och tycka att det är bra, så de vet till nästa gång, när det föreslås eller påpekas 
saker. De brukar också förklara varför de har gjort på ett visst vis eller varför man inte kan 
göra som något förslag. 
Tjänstemännen lyssnar också men det är inte alltid som de är bra på att förklara varför man 
ska göra på ett visst vis och ibland måste de ringa en miljon samtal innan ett beslut kan tas. 
De vågar inte ta egna beslut och då tar det en massa tid att stå och vänta. Det handlar om 
orutin och att de inte har så mycket erfarenhet. De gamla rävarna är bättre, men de är få. Detta 
problem finns bland konstruktörer också, de unga gör mycket fel och är dåliga på att förstå 
utförandet. Ungefär 50 % av gångerna är utförandet taget i beaktande av konstruktörer, 
rutin/orutin. Man märker att det är en massa småfel hela tiden, som tar tid att rätta till och 
diskutera. 
 
Det är dåligt med genomgång av arbetet (arbetsberedningar). Det sker aldrig vid mindre 
gjutningar, då får man endast en beställning. Ibland vid större gjutningar går man igenom 
momenten i förväg men det finns brister i det också. 
 
Skulle vilja ha en arbetsberedning från start till slut, där kan man gå igenom alla moment och 
snappa upp tidigt var det finns risker och problem. Innan start ska man alltså gå igenom hela 



projektet. Man får då en bättre förståelse för vad som ska göras och vad man bygger, ger 
engagemang.  
Sen är det viktigt att yrkesarbetare och arbetsledare sätter sig ner med delarna av 
arbetsberedningen i god tid och går ännu djupare med planeringen och förbereder i detalj. 
Alltså, en heltäckande allmän arbetsberedning för hela projektet, som utförs innan start och 
sedan uppföljning löpande, och i god tid före momenten. 
 
Det som behövs mest är planering och mindre tidspress. Tidspress leder alltid till att man 
tullar på något och då är det lätt att det blir kvaliteten. 
 



Yrkesarbetare 4 

 
Har arbetat 8 år i branschen. 
 
På Veidekke beställer man prover av betongen, sättmått, temperatur m.m. Man kontrollerar att 
kraven är uppfyllda för att riva form, man följer normer och så. Vi följer ritningen till punkt 
och pricka, det måste man och gör egenkontroller.  
Man ska egentligen göra egenkontroller efter, eller i samband med varje moment men det blir 
oftast att man gör en egenkontroll i efterhand, man har inte tid. Det kan bli en till två veckor 
efter att konstruktionen är färdig.  
Förut var det lagbas och vi själva som gjorde egenkontrollen här på Vällingby, men sen tog 
arbetsledningen över det på grund av tidsbrist. Det borde vara den som har gjort arbetet 
tillsammans med arbetsledare som utför egenkontrollen. På det viset får man stå för sitt 
arbete, samtidigt som arbetsledaren vet status på konstruktionen.  
 
Det är tråkigt att man inte har tid att följa upp arbetet på grund av tidsbrist, det skulle man lära 
sig mycket på och man har svart på vitt att det är okej. Som det är nu med t.ex. 
mottagningskontrollen så kan man hitta ett paket vid grinden och tänka att det måste vara 
något vi ska ha och ta hand om det. 
 
Kan däremot definitivt se nyttan i kvalitetsarbetet och har förståelse för det, vi bygger ju 
konstruktioner som ska hålla i 80-120 år och då måste det göras ordentligt. 
Ibland kan vissa krav och moment man ska göra kännas onödiga och det är svårt att se någon 
riktig mening med dem. Det kan vara jätte noga att brädriva eller glätta en yta, som det sedan 
ska gjutas 10 cm till på eller att det kommer någon och gör om, blästrar så att arbetet man 
gjort är för intet. Då kan det kännas tungt och ofta får man bara som svar att det bara ska 
göras så. Det är ingen som vet eller förklarar varför. Arbetsledare är rätt dåliga på sådant, det 
står i föreskrifterna, och då är det bara så.  
Beställarna stirrar sig blind på normer och krav liksom konstruktörer, de ser inte verkligheten.  
 
Har varit med om att konstruktioner har haft kvalitetsproblem. De flesta har mer eller mindre 
kvalitetsproblem. Det är ofta sprickor i armeringskonstruktioner. Man planerar dåligt, har inte 
koll på alla krav och moment. Skulle behövas mycket mer arbetsberedning och kunskap från 
arbetsledningens sida. Det är dem som måste hålla koll på vad som ska göras, vilka krav som 
finns på t.ex. kylrör. Vi kan inte gå runt med bronormen under armen hela tiden.  
 
När man gör arbetsberedningar kan det dels vara så att man inte gått igenom allt, men det 
händer nog rätt ofta att inte gubbarna förstår vikten av, att dels gå igenom, och dels det man 
ska göra.  Arbetsledningen och gubbarna har svårt att tala samma språk ibland. Man skulle 
nog kunna minska problemen rätt mycket med mer planering och en bättre dialog. 
 
Det har hänt att vi har tagit egna beslut utan att konsultera arbetsledare eller konstruktörer, 
men det är sällan. Man gör det för att det är svårt eller omöjligt att genomföra enligt ritning. 
Man gör konstruktionen starkare, har smidiga lösningar, förenklingar som ändå förstärker och 
det har aldrig lett till kvalitetsproblem. Man kan säga att ungefär 90 % fungerar att göra efter 
ritning.  
 
Vi föreslår ofta andra lösningar till arbetsledare och konstruktörer. Arbetsledarna lyssnar 
sådär. De yngre oerfarna lyssnar bättre, de måste ta vår erfarenhet i beaktande, men de äldre 



är bättre på att ta tunga beslut och stå för, att nu gör vi så här. Vissa brukar ofta skicka en 
vidare, man får ringa konstruktören själv, det fungerar oftast bäst. Det är lättast med 
direktkontakt, men det tar ofta mycket tid att får tag i konstruktörer och sedan kan de vara 
frågande till varför en armerare ringer och inte chefen. De har ofta liten förståelse för att vi 
vet vad vi håller på med, och att vi inte bara följer en ritning. Men det beror på, vissa är jätte 
bra.  
Det kan vara lite, att så här har jag gjort, och så ska det vara. De har sina program med alla 
krav och förutsättningar som sedan bara spottar ut en ritning, men det finns inget praktiskt 
tänk.  
 
Man måste stärka dialogen så att vi inte missuppfattar varandra och ge utrymme för intern 
utbildning löpande. Det behöver inte vara en timme eller en halvdag utan att man förklarar 
och går igenom något vid etableringen eller ute på arbetsplatsen. Att man förtydligar och 
förklarar vikten av att göra rätt. 
 
Egentligen borde arbetsledningen gå igenom momenten i förväg men det gör dem inte. Det 
måste bli en bättre rutin på det, och en bättre dialog. Att arbetsberedningarna inte görs har 
också att göra med en ovilja från gubbarnas sida. Man vill göra som man alltid gjort, och 
struntar i att man inför nya rutiner eller arbetssätt. 
 



Yrkesarbetare 5 

 
Har arbetat i branschen sedan 1994, 13 år. 
 
På Veidekke jobbar man med egenkontroller och följer normerna för att säkerställa kvaliteten. 
Man ser på ritningen eller i AMA vilka toleranser som finns och ser till att följa dem.  
Vi har checklistor som fylls i för egenkontroll. Det ska göras efter/ i samband med varje 
moment och det sker lite vart efter det börjar bli klart, och så går man igenom precis innan 
gjutning. Det fungerar inte bra, folk bryr sig inte och tycker att det är nytt och onödigt. För 98 
% är egenkontroller och ”Vi i Veidekke” nytt. Förut var det arbetsledningen som skötte 
egenkontroller och nu är det en extra grej man ska hinna med. Det är en last!  
Visst kan det finnas fördelar, som att man får en överblick själv och kan förhindra problem 
och fel inför slutbesiktningen, men det känns ändå besvärligt.  
Svårt att se något som kan förenkla dessa rutiner, de är så enkla som de kan vara. Det blir 
svårt när alla inte är insatta i arbetssättet och många tycker att det är onödigt och inte bryr sig. 
 
Vet varför momenten utförs och var man hittar kvalitetskraven. Tycker ibland vissa moment 
är onödiga eller onödigt krångligt. Undrar varför man ska göra på ett visst vis, men det är 
någon ”högre skolad” som har bestämt att så ska det vara. 
 
Har bara jobbat med konstruktioner som fått små kvalitetsproblem, bagateller. Ett litet gjutsår, 
man har missat någon list, inget stort. Det beror nog på slarv, stress och ibland på 
konstruktionsmissar. Ofta när man följer en armeringsritning, måste man ha så mycket järn på 
vissa ställen att det inte går att få ner slangen vid gjutning. Det är ingen som har tänkt på 
utförandet när de ritade ritningen. 
Man skulle nog kunna förhindra mycket med mer planering. 
 
Brukar ta egna beslut utan att konsultera ansvarig konstruktör eller arbetsledare. Man flyttar 
armering så att den får plats eller skarvar annorlunda, återigen handlar det om att utförandet 
inte är genomförbart. Man har en bättre lösning eller en lösning på ett problem som man hittar 
på ritningen. Det skulle ta en konstruktör en vecka att rita om, och det har man inte tid med. 
Det har aldrig lett till kvalitetsproblem, inte som han vet i alla fall. 
 
Brukar föreslå och diskutera andra lösningar, då främst med arbetsledare som sen får prata 
med konstruktör. Om de lyssnar beror dels på hur införstådda de är i problemet och dels på 
attityd. Vissa ser det som en maktfråga, lyssnar inte på en ”lägre skolad” trots att man har mer 
erfarenhet och vettiga saker att säga.  
Det finns en ovilja som förmodligen beror på brist på erfarenhet och rädsla. Det står att man 
ska göra på ett visst vis och då accepteras inget annat, även om det är ett säkert och mer 
skonligt alternativ. Det är dåligt med förklaring om varför, annat än att det står så här!  
 
Vissa konstruktörer är jätte duktiga och andra mindre duktiga på att ta utförandet i beaktande 
när de ritar och konstruerar. Det har nog med erfarenhet att göra. Vissa ritar nog med 
miniräknaren! Det är sällan som allt går att göra som de ritat. 
 
Vi har ett tillvägagångssätt som vi strävar att arbeta efter, och för att se till att det blir så 
behövs arbetsberedningar. Ofta så har vi en dialog ute om hur vi ska göra utan att blanda in 
arbetsledningen. Vi ser till att alla jobbar mot samma mål och försöker tillsammans hitta den 



bästa lösningen. Vi brukar inte blanda in arbetsledningen, inte för att de inte vill, utan för att 
de inte behöver vara med.  
Arbetsberedningar med arbetsledningen förekommer, men är inte jätte vanligt. 
Det är jätte viktigt att alla strävar mot samma mål och att man vet vad man håller på med, 
särskilt nu när vi jobbar omlott i olika lag, måndag till torsdag och tisdag till fredag. Om de 
som kommer på måndagen inte vet eller förstår, vad de som gick på fredagen gjort, kan det bli 
jätte mycket fel och problem. 
Borde göras fler arbetsberedningar. 
 
Det är svårt att veta vad man kan göra för att förbättra kvalitetsarbetet. Många är inte 
företagslojala och jobbar på det företaget som har mest intressant projekt, då är det svårt att 
införa nya rutiner och system . Man ser inte fördelarna med att få mer ansvar bara att det är 
negativt, tar tid och är merarbete.  
 



Yrkesarbetare 6 

 
Har arbetat i branschen sedan 1991, 16 yrkesverksamma år. 
 
Det finns inget kvalitetsarbete vid framtagningen av betongkonstruktioner på Veidekke. Det 
enda som finns är den erfarenhet som yrkesarbetarna har, att vi granskar ritningarna och följer 
gällande regler och standarder.  
Det är egentligen själva utförandet som är kvalitetsarbetet, att man gör som man ska ute på 
plats. Dokumentationen är en helt annan värld, som inte har någonting med vad som händer 
och görs ute att göra. 
Det finns ett system på intranätet, hela handboken, med mallar och dokument men det är inte 
kvalitetsarbete, och fungerar inte särskilt bra.  
Det finns en rutin som ska följas, egenkontroll/checklistor men den är helt verkningslös. 
Tanken är att dessa ska fyllas i av den person som utför arbetet, direkt efter att det är utfört, 
ute på plats, men det fungerar inte så. Nu fylls checklistorna i av arbetsledning för att det 
krävs av beställaren. Även om det skulle vara den person som utfört momentet som fyller i så 
sker det inte ute på plats utan i efterhand och det är inte tanken med egenkontrollen.  
Om checklistorna skulle skötas korrekt skulle det krävas att rätt yrkesarbetare har checklistan 
i fickan och att han vet hur man fyller i den och tar upp rätt saker. Dessutom måste varje 
checklista vara specifik för just den konstruktionsdelen. Är det en checklista för pelare tre i 
rad sju, kan man inte använda den till pelare fyra i rad sju. Att ta fram sådana specifika 
checklistor har nog inte arbetsledningen tid med.  
Checklistorna är bra ur den synvinkeln att de fyller en funktion inne på kontoret, gentemot 
beställarna men de fyller ingen funktion i verkligheten, skapar inte bättre kvalitet i arbetet. 
Man skulle istället utbilda personalen så att de har tillräcklig kunskap för att utföra 
konstruktionen på rätt sätt, att ge dem en egen inbyggd kvalitetssäkring som sker automatiskt. 
Som dokument blir det sedan bara en notering att vi har byggt korrekt, efter ritning. 
 
Förstår alla moment i utförandet av en betongkonstruktion. 
 
Har varit med om att en konstruktion haft kvalitetsproblem, dock inga som inte blivit 
åtgärdade. Betongen har fryst så att man fick ta bort konstruktionen och göra om. Berodde på 
att strömmen gick, och det hade man endast kunnat förhindra genom att ha en vakt där under 
natten, inte relevant. Tycker inte att han har tillräcklig kunskap för att avgöra om en 
konstruktion har en icke önskvärd sprickbildning. 
 
Tar aldrig egna beslut vid utförandet av en betongkonstruktion utan att konsultera ansvarig 
konstruktör.  
Brukar föreslå andra lösningar för ansvarig konstruktör och arbetsledare. Och det brukar tas 
emot på ett bra sätt. 
 
De som ritat och beräknat konstruktionerna tar inte utförandet i beaktande, eftersom man inte 
kan bygga så som det är ritat. Konstruktörerna är bra på att lyssna på våra synpunkter men 
inte projektörerna, arkitekterna. Vi lyssnar på deras synpunkter, det är deras regler! De är inte 
bra på att förklara, de utgår från att man är dum i huvudet. Är inte vana att prata med 
yrkesarbetare, och vi pratar inte samma språk. 
 



Vi är bra på att förklara tydligt vad vi menar och varför, när vi kommer med synpunkter men 
tjänstemännen kommer oftast bara med ett ja eller nej svar. De kan ofta inte förklara varför, 
och förstår inte alltid vad de håller på med. Det har med erfarenhet att göra.  
De tjänstemän som utbildar sig och inte har någon erfarenhet/vana från produktionsarbete, 
teoretiker, är dåliga på att förklara och förstå. Däremot de som arbetar sig upp i hierarkin har 
mer koll. 
 
Veidekke har som policy att göra arbetsberedningar på alla jobb ”Vi i Veidekke”. Det 
fungerar dock inte på den här arbetsplatsen (Vällingby broar) då det inte finns tid att göra, än 
till de större operationerna. Det borde vara arbetsberedningar inför alla moment, alltid.  
 
Det som skulle kunna förbättra och underlätta kvalitetsarbetet är arbetsberedningar och 
utbildning. Det behövs mer kunskap om hur man läser ritningar och ren betongkunskap, hur 
betongen fungerar.  
 
Man skulle ISO 9000 märka personalen och inte ha någon dokumentation.  
Idag ska dokumentationen vara ute vid utförandet men den är inne på kontoret, om man 
istället utbildar personalen så att de bygger rätt kan man berättiga att flytta över 
dokumentationen till kontoret. Kvalitetssäkringen kan ligga i ritningen.  
 
BF9K är ett system som inte är bra, det är grunden till det onda. Det är ett enkelspårigt system 
som leds nedåt utan återkoppling. 
 
 



  
 



Bilaga 3 Samtal med verksamhetsutvecklingschefen på Veidekke 
Bygg Stockholm AB. 

 
 
Frågan var vad BF9K var för något och varför Veidekke Anläggning Öst AB valde att 
inte tillämpa systemet. 
 
BF9K skiljer sig från andra verksamhetssystem/ledningssystem genom att det baseras på 
produktkrav och inte på processer. Ett typiskt krav enligt BF9K är kravet på täthetsmätningar 
i lägenheter.  
Bygg tillämpar BF9K helt och hållet. Det fungerar jätte bra när man bygger hus.  
Det var Stockholms Byggmästarförening som beställde systemet då man märkte att 
ledningssystem enligt ISO inte gjorde produkterna bättre.  
 
Anläggning valde att inte införa BF9K på grund av två skäl. För det första fanns det inte, och 
finns fortfarande inga produktkrav framtagna på anläggningssidan, utan det skulle då verka 
som ett pilotprojekt som tog fram nya kravbeskrivningar och kontroller. Detta skedde även i 
en turbulent tid då det omorganiserades och VD byttes ut. 
Det andra skälet var att Anläggnings största kunder Vägverket och Banverket kräver att man 
jobbar efter ISO:s ledningssystem.  
BF9K skulle kunna ISO certifieras men innehåller inte alla delar som ISO ställer krav på. I 
BF9K finns det inget krav på att definiera processer, att visa vilka som äger olika delar i ett 
projekt och sedan finns det ingen dokumentstruktur att visa upp.  
 
Att Bygg använder BF9K är inget som de marknadsför utåt, lägger fram vid anbud och så 
vidare utan det är något de gör för sig själva. Att säkra att produkterna lever upp till de krav 
man har ställt på dem, ligger i Byggs eget intresse. 
 
Passade även på att fråga om den styrpärm Veidekke Bygg Stockholm AB har. 
 
Styrpärmen är en pärm som alla projekt har ute på plats, med en given struktur av hjälpmedel 
och dokument som beställare kräver. Den måste projektanpassas men det finns då en mall 
som man enkelt följer.  
De viktiga delarna i pärmen för KMA arbetet (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) är kontrollplanen 
och arbetsplatsrutiner. Kontrollplanen följer man likt en tidplan för att checka av att alla 
kontroller enligt BF9K är gjorda i rätt tid. Arbetsplatsrutinerna får alla underentreprenörer, 
där det står hur man arbetar på en arbetsplats, vilka regler som gäller och vilka krav man 
ställer på dem. De måste även skriva under och bekräfta att de förstår och accepterar 
villkoren. 
 
Enligt verksamhetsutvecklingschefen på Veidekke Bygg Stockholm AB finns ett påbörjat 
arbete med en styrpärm även på Veidekke Anläggning Öst AB men hon kan tänka sig att den 
är mest inriktad på att visa vilket arbete som bedrivs utåt, mot kunden, beställaren. 



  
 



Bilaga 4 Veidekke Anläggning Öst kvalitets- och miljöpolicy 
 
 Nedan följer den kvalitets- och miljöpolicy som var gällande vid skrivande tidpunkt.  
 

 
Kvalitets- och miljöpolicy 

 

Veidekke Anläggning Öst skall verka för och främja ett 
Kvalitets- och Miljöarbete som både på kort sikt som på lång 

sikt, tillgodoser såväl kund- som samhällsbehov. 
 

För att uppnå detta arbetar vi för att: 

 
• Samarbeta med kvalitets- och miljömedvetna beställare, arkitekter, 

konsulter, entreprenörer och leverantörer.  
• Förebygga eventuell uppkomst och spridning av föroreningar. 
• Sträva efter ett totalt kretsloppstänkande och främja resurshushållning. 
• Samtliga medarbetare skall känna ansvar för och ta del i det dagliga 

kvalitets- och miljöarbetet.  
• Uppnå eller överträffa gällande lagar, förordningar eller krav inom 

kvalitetsområdet respektive miljöområdet.  

 
Vi arbetar enligt ISO 9001 och 14001 

 
  
Sundbyberg december 2005  
 
 Ole Arnfinn Opsahl  
Verkställande direktör  
 
  
 
  
 
 
 



  
 



Bilaga 5 Veidekke Sveriges policy för Arbetsmiljö, Miljö och 
Kvalitet 

 
Nedan följer den nya policy som hela Veidekke Sverige ska införa. 

 

 

Veidekke Sveriges policy för Arbetsmiljö, Miljö 

och Kvalitet 
 

Veidekke Sverige bygger en bättre framtid för människor genom att ta aktiv del i 
utvecklingen som förändrar vårt samhälle.  
Vi bidrar genom att prioritera långsiktig kvalitet, sund arbetsmiljö, effektiv 
energianvändning och vackra byggnadsverk. 
 
 
 

• Vi arbetar för att skapa lönsamhet för både kunder och ägare. 
 
• Våra medarbetare är kompetenta, engagerade, motiverade och ansvarsfulla.  
 
• Egna målsättningar, kundens krav, lagar och förordningar ska vara kända och 

alltid infrias. 
 
• Vi skall leverera felfria produkter och tjänster 
 
 
• Våra arbetsplatser präglas av en god arbetsmiljö som positivt påverkar våra 

medarbetares och underentreprenörers hälsa och säkerhet. 
 
 

• Vi arbetar långsiktigt med våra leverantörer - våra mål är deras mål.  
 
 

• Vi ska genom vårt arbetssätt minimera miljöpåverkan, både idag och i 
framtiden även i projekt där vi inte själv utformar produkten. 

 
 
 

   



 

 
 
Handlingsplan för (ange bolag) 
 
 

� Ange de betydande arbetsmiljö, kvalitets- och miljöaspekterna för den egen 
verksamhet. Identifieras genom t.ex. statistik, enkäter, medarbetarsamtal, 
besiktningsanmärkningar och kundenkäter. 
 

� Beskriv åtgärder/ handlingsplaner kopplat till de betydande miljö- och 
arbetsmiljöaspekterna samt interna kvalitetsmål. 

 
 
 
Exempel på övergripande arbetsmiljö-, kvalitets- och miljömål 

 

1. Våra medarbetare känner till våra policies.  

2. Vi har en plan för kompetensutveckling  

3. Vi arrangerar utbildningar för att höja arbetsmiljö-, kvalitets- och 
miljökompetens. 

4. Vi arbetar med medarbetarinvolvering både med egen personal och 
underentreprenörer. 

5. Vi arbetar aktivt med arbetarskydd.. 

6. Vi utför riskinventering och arbetsberedning för arbetsmiljö-, kvalitets- och 
miljörisker. 

7. Vi tillämpar rutin för skyddsrond och tillbudsrapportering. 

8. Vi tillämpar rutin för egenkontroll och besiktning. 

9. Vi tillämpar rutin för val av byggmaterial och kemiska produkter 

10. Vi tillämpar rutin för hantering av farligt avfall 

11. Vi källsorterar på våra byggen och kontor. 

12. Lagar, förordningar, kontraktskrav och interna krav ska vara uppfyllda och 
kända 

13. Nyckeltal har utarbetats av oss för att kunna mäta vårt arbetsmiljö-, kvalitets- 
och miljöarbete 

14. Rapporteringssätt som stimulerar vår personal till att lämna förbättringsförslag.  

 



Bilaga 6 Synpunkter vid presentation 
 
Den 20 november 2007 presenterades examensarbetet för inbjuden personal på Veidekke 
Anläggning Öst. Presentationen beskrev i huvuddrag vad som undersökts, vilka resultat det 
givit och vilka slutsatser som dragits av resultaten. Under denna presentation uppstod en del 
diskussioner och nya synpunkter framkom. Nedan följer en kort beskrivning av några av de 
punkter som diskuterades. 
 

- Ett tips för egenkontrollen är att fotografera de kontroller som görs och på det viset 
enkelt dokumentera arbetet. Det minskar pappersarbetet och om det finns ett 
organiserat filsystem i datorn är det enkelt att hitta och använda materialet när så 
behövs. Det är viktigt att den som tar fotona är insatt i kraven och dokumenterar 
ordentligt med hjälpmedel så som tumstock. 

 
- En annan synpunkt var att det är viktigt att utföra betongkonstruktioner med rätt 

kvalitet för att kunna tjäna pengar. Det är dyrt när problem uppstår på grund av 
undermålig kvalitet men det kostar även mycket pengar att bygga med högre kvalitet 
än beställaren kräver. Det gäller att lägga sig på rätt nivå. 

 
- Veidekkes betongleverantör Betongindustri samt leverantörer av andra material eller 

maskiner brukar erbjuda möjlighet till utbildning ute på arbetsplatserna. Veidekke 
betalar för att en kunnig person berättar och lär ut om något intressant under en halv 
timme eller en timme och det kostar endast lönen för personalen den tiden samt 
avgiften till leverantören. Detta borde kanske användas mer. Ännu ett tips är att ta ut 
konstruktören som kan förklara varför det är konstruerat på ett visst vis. 

  
- Alla verkade bli förvånade över den brist i kommunikationen som yrkesarbetarna 

påtalat. Det uttrycktes att det definitivt är av vikt och intresse. 
  

- Det kan vara en god idé att ta med någon av yrkesarbetarna och lagbasen på 
besiktningen. De får då se och stå till svars för de problem som uppstått så att de har 
en chans att lära sig för framtiden.  Att dessutom låta några av dem som utfört arbetet 
utföra besiktningsanmärkningarna är ett bra sätt för yrkesarbetarna att få erfarenhets-
återföring och bättre insikt i vad kvalitetsproblem leder till och skapar för merarbete. 
Självklart ska detta ske på rullande schema så att alla får prova på och ta del av vikten 
av att producera med rätt kvalitet. 

 




