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Sammanfattning 

Ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö-, och arbetsmiljö, FR2000, har anpassats och 

implementerats på ett pilotfall i samarbete med Gullbergs Plåtslageri i Varberg AB. 

Tyngdpunkten i det aktuella pilotfallet har legat inom kvalitetsområdet. Pilotfallet omfattade 

ett villabygge i Halmstad där takläggning var företagets huvudsakliga uppgift. Författarna 

arbetade tillsammans med företaget fram rutiner i enlighet med ledningssystemet för de 

arbetsområden som projektet omfattade. De nya rutinerna introducerades vid 

pilotprojektets början för berörd personal. Efter sagd introduktion gjordes en kort intervju 

för att kartlägga förväntningar och andra eventuella åsikter. Arbetet på och runtomkring 

pilotfallet utfördes enligt de nya rutinerna. Efter pilotfallets slutförande gjordes en efter 

intervju med uppföljande frågor och mer ingående frågor om vilka förändringar i 

arbetsgången som hade upplevts. 

Resultatet av införandet av ledningssystemet har bildat ett underlag för vidare beslut om 

införandet av ledningssystemet på hela företaget. Företagets ledning beslutade sig för att 

inte arbeta vidare mot en FR2000 certifiering. Istället valde företagets ledning att arbeta 

vidare med rutinerna för de arbetsmoment som identifierats som mest betydelsefulla under 

pilotfallet. 

Nyckelord: FR2000, ledningssystem 



Abstract 

A pilot case has been studied and a management system suited for the project was 

developed. Documents produced with processes, aim, workflow and responsibilities. The 

focus of the pilot case has been on the field of quality. The management system was 

introduced to the staff at the beginning of the pilot case. After the introduction we held a 

short interview to check out the expectations and other possible views. Work in and around 

the pilot case was conducted under the new procedures. After the pilot case completion a 

post interview was done with follow-up questions and more detailed questions about what 

changes the people involved experienced during the work under the new procedures. 

The results of the introduction of a management system have formed a basis for 

further decisions on the introduction of management throughout the 

company. They decided not to continue working towards a FR2000 certification. Instead, 

they chose to work on the routines that seemed most relevant during the pilot case. 

Key words: FR2000, management system 
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1   Inledning 

Inledningen ger en bakgrund, visar vilka frågor examensarbetet ska ge svar på, vad syftet för 

examensarbetet är och beskriver metoden som valts för att uppfylla detta syfte. Inledningen 

ger även de begränsningar som valts för att kunna utföra examensarbetet effektivt. 

 

1.1 Bakgrund 

Integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö-, och arbetsmiljö skapades för att få in en 

systematik och förenkla arbetet för organisationer. Ledningssystem kan av många mindre 

företag ses som oekonomiska, byråkratiska och tidsslukande. När företagsledningen 

samtidigt tycker att företaget fungerar väl som det är och man oroar sig över förändringarna 

så är motivationen inte så stor att införa ett ledningssystem.  

Författarna har valt att arbeta med det integrerade ledningssystemet FR2000. Det finns 

branschanpassade FR2000, som är utarbetade för att vara specifikt anpassade för företag 

inom diverse byggrelaterade branscher. De har instruktioner och mallar som underlättar 

införandet. FR2000 har tre grundläggande värderingar: 

1. Nöjd kund 

2. Affärsmässighet 

3. Motiverade medarbetare 

Gullbergs Plåtslageri AB är ett företag som främst inriktar sig på byggnadsplåtslageri. Det har 

ca 15 anställda och kan i detta avseende betraktas som ett litet företag. Under de senaste 

åren har företagsledningen märkt av en ökad efterfrågan på ett ledningssystem från 

företagets intressenter, framförallt från större kunder. Tidigare har intresset inom företaget 

varit svalt, mestadels pga. rädsla för onödigt och tidskrävande pappersarbete. 

Gullbergs Plåtslageri i Varberg AB var intresserade av att skapa ett pilotfall för att kunna 

utvärdera hur ett eventuellt ledningssystem skulle komma att påverka den enskilda 

arbetaren, ledningen och vilka förbättringar det skulle föra med sig. Studien grundar sig på 

utredningar gjorda innan, under och efter pilotfallet.  

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Gullbergs Plåtslageri har sedan starten på 1950-talet varit ett plåtslageri med inriktning på 

traditionellt byggnadsplåtslageri. Fram till 90-talet hade företaget sin huvudsakliga kundkrets 

i Varberg och närområdet.  

Vid ägarbytet 1995, då nuvarande ägare och tillika VD Kim Englén tog över, hade företaget 5 

anställda plåtslagare. Sedan dess har företaget vuxit till sammanlagt 15 anställda plåtslagare 

och takarbetare i åldrar mellan 19 och 65 år. Inriktningen skiftar från takpapp till 

butiksinredning men huvuddelen är fortfarande byggnadsplåtslageri. 
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Verksamhetsområdet är huvudsakligen mellan Göteborg i norr, Halmstad i söder och Borås i 

öst men företaget har även haft uppdrag i allt mellan Sälen och Karibiska ön Aruba. 

Några av företagets största kunder är Skanska, Vattenfall, Varbergs Kommun samt 

byggföretagetTage och Söner. Företaget uppger en omsättning på 17-18 miljoner för 

verksamhetsåret 2010.     

 

1.3   Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att göra en förstudie på hur införandet av ett 

integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö- och arbetsmiljö, FR2000, kommer att påverka 

företaget. Vi skall utreda hur införandet påverkar arbetet på företaget, arbetarens 

uppfattning av förändringen och företagsledningens reaktion. Det skall även ge underlag för 

beslut om ett eventuellt införande av ett fullständigt ledningssystem.  

 

1.4   Metod 

Examensarbetet har utförts med hjälp av skriftliga intervjuer med berörd personal och 

arbetsledning i samband med ett pilotfall. Intervjuerna har gjorts före och efter 

pilotprojektet. Litteraturstudier har gjorts inom området ledningssystem för att ge bakgrund 

till projektet.   

En intervju har även gjorts med ett externt företag som är FR2000 certifierat för att ge ett 

bredare perspektiv av ledningssystemets påverkan. 

Skriftliga intervjuer har bedömts vara tillräckliga då ämnet inte ansetts vara känsligt och 

därför har det inte funnits någon anledning för intervjupersonerna att hålla tillbaka åsikter. 

 

1.5  Begränsningar 

Förstudien är begränsad till arbetet på och runt ett pilot fall. Rutinerna, som uppfyller krav 

enligt det integrerade ledningssystemet FR2000, har inte implementerats på hela företaget 

utan endast på de delar som var mest relevanta och skulle komma att påverka arbetet inom 

pilotfallet. Tyngdpunkten i det aktuella pilotprojektet har legat inom kvalitetsområdet.
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2   Teoretisk referensram  

I detta kapitel ges det en beskrivning av ledningssystem. Det ges även en kort beskrivning av 

FR2000 som är det ledningssystem som används i pilotfallet kopplat till detta 

examensarbete.  

 

2.1 Ledningssystem  

För att förstå vad ett ledningssystem innebär måste vi först förstå vad ett system är i 

grunden. Enligt ISO 9000 är det en ”grupp av samverkande eller varandra påverkande 

element” och Nationalencyklopedin beskriver det som ”sammanhängande enhet med delar 

som står i vissa relationer till varandra och fungerar enligt vissa principer”, enligt Persson 

(2004). Ett system är separata delar som samverkar för ett gemensamt och i förväg bestämt 

syfte. 

Följer man denna tankegången kan ett företag anses som ett system, med många separata 

delar som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett ledningssystem omfattar alla 

processer som påverkar verksamheten inom företaget.  Det är inte endast beskrivningen av 

vad och hur processerna ska genomföras utan även utförandet samt de resurser som krävs 

som är en del av ledningssystemet.  

Enligt ISO 9000 definieras ett ledningssystem som ett ”system för att upprätta policy och mål 

samt för att uppnå dessa mål”. Ett ledningssystem omfattar beskrivningar av arbetet som 

skall utföras, hur det skall gå till, genomförandet i sig och resurserna som krävs, enligt  

Persson (2004). 

Ledningssystem är processinriktade och bygger på de senaste och mest utvecklade rutinerna 

och metoderna. Även om ledningssystemet inte påtagligt ändrar företagets uppbyggnad 

eller tillvägagångssätt kan det visa klara förbättrade resultat, om det införts på ett korrekt 

sätt. Viktigt att tänka på är ett ledningssystem involverar företaget i sin helhet, inte endast 

de separata delarna. 

Det finns en rad olika typer av ledningssystem med olika inriktningar. Grundinriktningarna 

som avhandlas i examensarbetet är ledningssystem för: 

� Kvalitet 

� Miljö 

� Arbetsmiljö 

Ledningssystem för kvalitet, kvalitetsledningssystem, är under ständig utveckling och otaliga 

undersökningar och rapporter har utkommit i ämnet. När man talar om kvalitetsledning kan 

man inte undgå att komma i kontakt med ISO 9000-serien.  

ISO 9000-serien blev först en standard 1987 men den har anor från amerikanska flygvapnets 

standard från 1930-talet. ISO styrs av ”International Organization for Standardisation” och är 
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en internationell standard men har över 100 nationella översättningar med mindre 

variationer. 

ISO 9000 serien har åtta principer för kvalitetsledning, enligt Bergman & Klefsjö (2007): 

� Kundfokus 

� Ledarskap 

� Medarbetarnas engagemang 

� Processinriktning 

� Systemangreppssätt för ledning 

� Ständig förbättring 

� Faktabaserade beslut 

� Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

ISO 9001 är den mest uppmärksammade komponenten i ISO 9000-serien, det är 

kravstandarden. Den innehåller 58 olika krav på en organisations kvalitetsledningssystem 

som är samlade kring de fyra huvudavsnitten: 

� Ledningens ansvar 

� Hantering av resurser 

� Produktframtagning 

� Mätning, analys och förbättring 

Kunskapsåterföring är en grundpelare inom ledningssystem. För att förbättra prestanda 

krävs att det görs mätningar på processerna. Detta kräver att man har en djupare förståelse 

för processernas uppbyggnad och syfte. När ny kunskap erhålls återinförs den varefter nya 

mätningar kan göras. Det är en evig process som ständigt strävar efter att förbättras. 

Ett liknande upplägg har man i ISO 14000-serien som är International Organization for 

Standardisation’s standard för miljöledning. Den används som ett hjälpmedel för 

utvecklingen av ett system för styrning och ledning i miljöfrågor. ISO 14001 specificerar dock 

endast kraven och ger inte praktiska instruktioner om hur organisationen skall uppfylla dem. 

14000-serien innefattar ett antal krav som samlas kring huvudmålen att: 

� Kartlägga och minska miljöpåverkan 

� Sätta upp konkreta miljömål för förbättringar 

� Införa rutiner för miljöarbetet 

� Ökad dialog mellan organisation och intressenter 

Även för ISO 14000-serien handlar arbetet tills stor del om ständig förbättring, enligt 

Bergmann & Klefsjö (2007) 
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2.2 Verksamhetsledning – FR2000 

FR2000 är ett ledningssystem som innefattar en verksamhetsbeskrivning och en integrering 

av kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetenshöjning. Det är ett 

processorienterat system från förfrågan till leverans med efterföljande service/garanti. Det 

finns diverse branschanpassade samt en övergripande handledning. Organisationer kan välja 

om de vill revideras mot basversionen eller någon av de fastställda branschanpassningarna. 

För att försäkra ständig förbättring finns det krav att organisationen måste redovisa 

fortlöpande förbättringar inom relevanta områden i förhållande till konsument och omvärld. 

FR2000 är uppbyggt kring och refererar till följande standarder: 

• SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, SS624070 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 

• Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3   

FR2000 är uppbyggt av nio huvudkapitel: 

1. Ledningen 

2. Marknad/Försäljning 

3. Produktutveckling 

4. Inköp 

5. Produktion 

6. Distribution/Leverans 

7. Installation/Montage 

8. Service 

9. Dokumentstyrning 

Respektive kapitel har underliggande avsnitt med kravtext. Alla viktiga processer inom 

företaget ska dokumenteras och kommuniceras för att alla ska veta hur verksamheten 

fungerar.   

 

3   Pilotfall 

Ett pilotfall avser ett enskilt projekt som fungerar som en referenspunkt för framtida projekt. 

Utförlig dokumentation måste därför föras under hela projektets gång.  I just detta pilotfall 

hade utredningen och utvärderingen av pilotfallet i uppgift att förse företaget med 

beslutsunderlag för ett eventuellt framtida införande av FR2000 på hela företaget.    

 

3.1 Presentation av pilotfall med inblandad personal 

Objektet var en exklusiv villa i området Frösakull strax utanför Halmstad. Gullbergs 

Plåtslageri anlitades som underentreprenör av ett byggföretag. Detta byggföretag är en 

återkommande kund, som var huvudentreprenör för projektet.  
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Gullbergs Plåtslageris uppdrag var att utföra allt plåtarbete på projektet. Plåtarbetet bestod 

av ca 300 m² taktäckning, fönsterbleck, vattenavrinning och plåtdetaljer. En mer detaljerad 

lista över uppgifterna återfinns i egenkontrollplanen, Bilaga 1 - Egenkontrollplan.  

Kontraktssumman för företaget uppgick till ca 250 tusen kronor exklusive moms och arbetet 

tog sammanlagt drygt en och en halv månad. Projektansvarig för plåtarbetet var Kim Englén 

och de två plåtarbetarna som arbetade med pilotfallet var Henrik Nilsson och Svante 

Larsson. 

Kim Englén har arbetat på företaget sedan 1979 och har varit ägare sedan 1995.  

Henrik Nilsson har arbetat på företaget i drygt fem år och som plåtslagare i över 15 år.  

Svante Larsson har arbetat på företaget i över 10 år och som plåtslagare i 30 år. 

 

4   Rutiner 

För att ge en förståelse för arbetet med rutiner beskrivs i det här kapitlet hur rutinerna är 

uppbyggda och hur framtagningen av de nya rutinerna i pilotfallet tagits fram. En av 

rutinerna från pilotfallet har tagits med som exempel för att visa hur de kan se ut. 

 

4.1   Rutiner enligt FR2000  

Införandet av ett ledningssystem kräver en fungerande dokumenterad rutin för varje separat 

aktivitet. Rutinernas dokumentation består av:  

1. Rutin: 

Beskriver för vilken del rutinen gäller och allmänt vad den handlar om 

2. Syfte: 

Beskriver syftet med rutinen, varför man ska hantera arbetsdelen på detta sätt och 

vad det skall leda till. 

3. Arbetsgång:  

Beskriver i ett steg för steg förfarande hur man ska gå tillväga för att fullfölja rutinen. 

I arbetsgången hänvisas till andra rutiner och andra dokument,  

t.ex. egenkontrollplan och riskanalys.   

4. Ansvar:  

Beskriver hos vem ansvaret ligger i olika situationer och skeden i arbetsgången. 

Underrubriken ”Rutin” är avsedd för offentligt bruk medan syfte, arbetsgång och ansvar 

endast är avsedd att användas internt. Företaget har godkänt publicering av rutiner i 

examensarbetet. 

Dokumenten grundar sig på riktlinjerna i ”Nyckeln till framgång med FR2000”. Dokumenten 

har arbetats fram efter konsultation med Gullbergs Plåtslageri AB:s VD Kim Englén. Efter 

färdigställandet av dokumenten har berörd personal kallats till möte där de instruerats i hur 

rutinerna och övriga dokument skall följas. 
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4.2   Framtagning av nya rutiner 

Framtagningen av de nya rutinerna relevanta för pilotfallet skedde i fyra skeden. Alla skeden 

utfördes i samråd med företagsledningen och övrig inblandad personal. I första skedet 

kartlagdes de aktiviteter som skulle kunna komma att påverka pilotfallets utfall. I andra 

skedet granskades företagets förutvarande arbetssätt för dessa aktiviteter. I tredje skedet 

analyserades aktiviteterna och nya rutiner utformades enligt FR2000´s riktlinjer. Det fjärde 

och avslutande skedet var att implementera rutinerna. 
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4.3   Exempel på rutin  

 

 
 

5.1.1 Produktionsstyrning 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 5.1.1 

Gullbergs Plåtslageri AB rättar sig efter och uppfyller de miljökrav och förordningar som 

gäller. 

• Att kvaliteten på produkter och tjänster uppfyller marknadens krav och 

förväntningar. 

• Kunden och företagsledningen skall med säkerhet veta att arbetet utförs på ett 

affärsmässigt sätt. 

• Kunden skall kunna lita på att levererade produkter och tjänster har rätt kvalitet. 

• För att uppnå detta arbetar företaget med att planera, utföra, kontrollera och 

åtgärda. 

• För att undvika fel och brister skall uppföljning och rapport göras efter varje avslutat 

projekt. 

• Vid fel skall avvikelserapport skrivas.  

• Företaget har avtal för sortering och omhändertagande av plåt och skrot samt för 

papper och brännbart material. 

 

2. Syfte 

Syftet är att sätta upp riktlinjer för produktionen som skall styra arbetet och leda till 

produkter av god kvalitet, utförda på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.   
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3. Arbetsgång 

a) Tidigt i anbudsskedet skall projektansvarig klargöra produktens kvalitet, enligt kundens 

krav. 

b) Projektansvarig skall planera arbetet med material som väl uppfyller kundens krav på 

funktion, kvalitet och utseende.     

c) Projektansvarig tilldelar uppgiften/projektet till lämplig personal, beroende på 

svårighetsgrad och arbetarens rutin av likande uppgifter.   

d) I princip allt arbete på byggplatsen sker i par. Detta ökar säkerheten för personal och ger 

även en bättre grund att lösa uppgiften. Endast enklare uppgifter får göras ensamt.   

e) Normalt arbetar en yngre arbetare eller lärling ihop med en mer rutinerad. Yngre arbetare 

eller lärling skall även tilldelas varierande uppgifter för att ge företaget bättre bredd. 

f) Vid eventuella fel under produktionen på verkstad eller byggplatsen informeras 

projektansvarig och en avvikelserapport fylls i och lämnas på utsedd plats. Rapporten skall 

innehålla namn på personal, projekt, datum, vad som hänt, åtgärd och eventuella 

konsekvenser.  

g) Vid betydande fel bestämmer projektansvarig vidare åtgärder. 

h) Projektansvarig går igenom avvikelserapporter minst en gång i månaden. Görs 

bedömningen att det behövs oftare så skall han göra det. 

i) Om projektansvarig bedömer det nödvändigt skall han gå igenom avvikelserapporten på 

nästa månadsmöte. 

j) Varje projekt skall avslutas med ett uppföljningsmöte mellan inblandade arbetare och 

projektansvarig där projektet diskuteras. 

k) Företaget har infört ett obligatoriskt månadsmöte där samtlig personal skall närvara. 

Under mötet hanteras eventuella frågor som uppkommit samt åsikter från personal och 

arbetsledning. Man diskuterar även resultat från uppföljningsmöten och avvikelserapporter.  

 

4. Ansvar 

För planeringen ansvarar projektansvarig. För arbetet på plats, första åtgärder vid fel och 

informerande av projektansvarig ansvarar arbetaren. Efter att projektansvarig informeras är 

det upp till honom att bestämma vidare åtgärder och att gå igenom avvikelserapporten när 

det är nödvändigt.  

Projektansvarig ansvarar för uppföljningsmöte och månadsmöte. 
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5    Utvärdering av ledningssystemets påverkan 

Arbetet med de nya rutinerna har utvärderats för att se hur de framförallt har påverkat 

arbetet i pilotfallet. Varje rutin har utvärderats separat för att lättare kunna se dess 

påverkan. Nedan ges först en beskrivning av hur arbetet sköttes innan rutinerna infördes 

sedan en redogörelse för hur de nya rutinerna påverkat arbetet och resultatet med fördelar 

och nackdelar belysta. 

  

5.1  Rutin ”4.3.1 Mottagningskontroll”, bilaga 6. 

Tidigare fanns ingen gemensam rutin för mottagningskontroller. Personal som tog emot 

leveranser signerade oftast bara leveranssedel varpå den slängdes. Vid felleveranser 

lagerfördes oftast varan, utan någon egentlig uppföljning, varefter en ny vara beställdes för 

att ersätta den skadade, felaktiga eller saknade produkten. Detta gjordes sedan upp med 

leverantören i efterhand, utan någon konkret dokumentation. 

Påverkan 

Personalen instrueras numera att kontrollera att leveransen verkligen stämmer överrens 

med frakt/leveranssedeln. De skall även kontrollera att emballaget är oskadat. Vid skador på 

emballaget skall det öppnas och varan kontrolleras.  

När varan är kontrollerad och godkänd skall kopian på frakt/leveranssedeln placeras i ett 

fack på kontoret med projektets namn på.  

Fördelar 

De nya rutinerna ökar noggrannheten på mottagningskontrollen. Felleveranser och skador 

upptäcks tidigare vilket gör det lättare att åtgärda eventuella fel för att undvika avbrott och 

förseningar i produktionen. Rutinerna för hantering av frakt/leveranssedeln gör det lättare 

för personal och projektansvarig att hålla sig underrättad om mottagna leveranser. 

Nackdelar 

Nackdelarna med de nya rutinerna är att mottagningskontrollen tar något längre tid samt att 

det blir mer papper på kontoret. 

 

5.2  Rutin ”4.4.1 Lagerhantering”, bilaga 6. 

En kort tid innan ledningssystemets införande påbörjades en utbyggnad av företagets lager. 

Tidigare fanns inga fasta angivna platser för kasserade och avvikande produkter och 

material. Det fanns inte heller någon utmärkt plats för färdiga produkter samt produkter och 

material i väntan på leverans. Lagret var ostrukturerat och material och produkter 

lagerfördes utan genomtänkt planering  

Påverkan 

Efter utbyggnadens färdigställande samlades personalen till ett möte. Under detta möte 

utformades en ny layout på lagret. Särskilda platser för olika produkter och material 
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fastställdes. De vanligast använda materialen och produkterna placerades lättillgängliga. 

Utrymme tilldelades för lagring av avvikande produkter och material samt för färdiga 

produkter och material i väntan på transport. 

Fördelar 

Utmärkta platser för material och produkter har förbättrat ordningen på lagret och hela 

verkstaden. Transport och förflyttning av material på lagret har minskat. Utmärkta områden 

för färdiga produkter och produkter i väntan på transport har inneburit förbättrad ordning, 

bättre framkomlighet och gjort det lättare att hitta. Rutinerna har inneburit ökad effektivitet 

på produktionen.  

Nackdelar 

Inga direkta nackdelar har uppkommit. Omstruktureringen har dock krävt en del arbete och 

små meningsskiljaktigheter angående lagrets layout har uppkommit.   

 

5.3  Rutin ”4.5.1 Kunders egendom”, bilaga 6. 

Tidigare saknades gemensamma rutiner för hantering av kundens egendom. Företaget 

använder i princip alltid egna eller inhyrda material, maskiner och utrustning. Den mesta 

kontakten man har med kundens egendom är med ritningar och nycklar.  

Påverkan 

De nya rutinerna har inte inneburit någon direkt skillnad i hur de anställda hanterar kundens 

egendom. Den enda skillnaden är egentligen att man har förtydligat hanteringen och visat 

ansvarsfördelningen för personalen.   

 

5.4  Rutin ”5.1.1 Produktionsstyrning”, bilaga 6. 

Även tidigare skedde arbetet i största mån i par. Lärlingar bytte ibland partner och fick olika 

uppgifter men det fanns ingen konkret systematik bakom. Det fanns inget system för 

felhantering och erfarenhetsåterföring skedde sporadiskt och på egna initiativ. 

Påverkan 

Numera finns det en uttalad policy för hur yngre arbetare och lärlingar ska få sin erfarenhet 
genom att arbeta ihop med mer rutinerade arbetare och få varierande arbetsuppgifter.  

Företaget har börjat jobba med avvikelserapporter och uppföljning av projekt. Man har 
infört ett månadsmöte där all personal och arbetsledning fritt kan ventilera frågor och 
åsikter. Det finns nu en tydligare ansvarsfördelning, vilket leder till bättre kommunikation. 

Fördelar 

Avvikelserapporter och månadsmöten har förbättrat kommunikationen mellan personalen 
och säkerställer dessutom att alla på företaget tar del av informationen. Detta har lett till att 
man gemensamt har kunnat lösa uppkomna problem och på så sätt kan styra produktionen. 
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Nackdelar 

Förändringarna av rutinerna har tagit en del arbetstid och har hittills inte lett till några 
betydande konkreta förbättringarna på kort sikt. I början var det hög närvaro på 
månadsmötena men med tiden har den minskat något.     
 

5.5  Rutin ”5.2.1 Kontroll, provning och mätning av produkt”, bilaga 6. 

Personalen har alltid arbetat med arbetsorder som mall för produktion. Man har inte 

genomfört någon utförlig kontroll av produkten efter färdigställandet. Fel som har upptäckts 

är endast uppenbara fel som upptäckts under själva produktionsstadiet. Detta har lett till att 

man vid vissa tillfällen upptäckt fel på produkter först efter att de levererats till 

byggarbetsplatsen. Varken en utmärkt zon för färdiga men avvikande produkter eller rutin 

för uppföljning av fel under produktionen har funnits tidigare. 

Påverkan 

En obligatorisk snabb kontroll av varje färdig produkt som tillverkats på verkstaden har 

införts. Godkända produkter skall sedan bockas i på arbetsordern.  

Fördelar 

Tidiga kontroller gör så att eventuella fel upptäcks tidigt. Detta minskar onödiga transporter 

och minimerar avbrott i arbetet på byggplatsen. På det viset undviker man förseningar och 

onödiga kostnader. Kontinuerlig skriftlig dokumentation gör det lättare för personal och 

arbetsledning att överblicka arbetets fortlöpande.  

Nackdelar 

Noggrannare kontroller leder till att vissa moment i produktionen tar något längre tid. 

 

5.6  Rutin ”5.3.1 Underhåll av fordon, maskiner och utrustning”, bilaga 6. 

Inga klara direktiv för underhåll av mindre maskiner och personlig utrustning fanns sen 

tidigare. Fordonsservice och besiktning skedde enligt respektive fordons servicebok och 

fordonsbesiktnings lag. Större maskiners service och besiktning skedde enligt angivna 

instruktioner för respektive maskin. Rengöringen av och skicket på gemensamma fordon, 

maskiner och utrustning har i vissa fall skötts dåligt. 

Påverkan: 

Det har införts tydliga rutiner för kontroller av gemensam utrustning och maskiner, både 

innan och efter användning. Skriftliga instruktioner för kontroller och skötsel av utrustningen 

samt tydligare ansvarsfördelning har bidragit till en förbättrad attityd och har i praktiken lett 

till att personal har tagit bättre hand om gemensam utrustning. 
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Fördelar 

Noggrannare funktionskontroller innebär att risken för att komma ut till byggarbetsplatsen 

med icke fungerande utrustning minimeras. Detta kan komma att minska avbrott i arbetet 

och förhindra onödiga transporter. Det leder i sin tur till kortare byggtid och minskade 

kostnader.    

Nackdelar 

Ökade och noggrannare kontroller av gemensam utrustning kan kräva några extra minuters 

arbete i samband med packning innan och efter avfärd till byggplatsen. 

  

5.7  Rutin ”5.4.1 Godkända, avvikande och kasserade produkter”, bilaga 6. 

Tidigare har det nämnts att det saknades utsedda platser för godkända och avvikande 

produkter. Kasserade produkter hanterades enligt avtal med Stena Metall AB och delades 

upp i: 

� Stålskrot 

� Aluminium 

� Koppar 

� Zink 

� Bly 

 

Bristande rutiner och oreda på lagerutrymmen har i vissa fall gjort att avvikande produkter 

samt färdiga produkter i väntan på leverans har blandats ihop och levererats fel. Oredan har 

även lett till svårigheter att hitta olika kunders produkter vilket har tagit onödig arbetstid i 

anspråk.   

Påverkan: 

Nya gemensamma rutiner för hantering och märkning av godkända, avvikande och 

kasserade produkter har införts. Det finns tydligt angivet hur produkten skall märkas ut, se 

även rutin 6.2.1 Emballering, märkning och skydd, samt angivna zoner där de skall placeras, 

se även rutin 4.4.1 Lagerhantering. 

Fördelar 

Utmärkta platser för material och produkter har förbättrat ordningen på lagret och hela 

verkstaden. Angivna områden för godkända, avvikande och kasserade produkter samt 

produkter i väntan på transport har inneburit förbättrad ordning, bättre framkomlighet och 

gjort det lättare att hitta. Bättre märkning av produkter har även det bidragit till att det har 

blivit lättare att hitta för både egen personal och kunder. 
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Nackdelar 

Inga direkta nackdelar har uppkommit. Omstruktureringen har dock krävt en del arbete. De 

nya, mer omfattande rutinerna för hantering av avvikande och kasserade produkter har inte 

påverkat materialåtgången märkbart. En stor del av skadade eller avvikande produkter 

kasseras fortfarande utan nämnvärd återanvändning. Arbetstiden för att återanvända dessa 

kostar företaget mer än det insparade materialet. 

 

5.8  Rutin ”6.1.1 Leveransgenomgång”, bilaga 6. 

Leveransrapporter skötts tidigare muntligt och helt utan dokumentation. Detta har lett till 

diverse problem när packningen inte gjorts av samma arbetare som tar emot leveranser ute 

på byggarbetsplatsen. Det fanns inga klara direktiv för vem som skulle kontakta externa 

transportföretag vilket kunde leda till ineffektiva eller onödiga leveranser. 

Påverkan: 

Nya rutiner har införts och numera är leveransordern skriftlig. De nya rutinerna tydliggör 

även ansvarsfördelningen för kontakten med leverantörer och transportföretag. Större delen 

av ansvaret har tilldelats den projektansvariga. 

Fördelar 

Den skriftliga leveransgenomgången minskar risken för felleveranser, framförallt när 

packning och mottagning utförs av olika arbetare ur den egna personalen. 

Ansvarsfördelningen gör det lättare för den projektansvariga att planera och effektivisera 

leveranser. Sammantaget kan det ge minskade transportkostnader och effektivisera 

personalens arbete ute på byggarbetsplatsen.   

Nackdelar 

Ökat ansvar för den projektansvariga leder till viss del till ökad arbetsbörda, även om arbetet 

även blir mer lättöverskådligt. I vissa fall kan det uppfattas som ett onödigt steg att inblanda 

den projektansvariga när situationer snabbt och lätt kan lösas mellan personal och 

leverantör. En viss reservation har infogats i rutinen för att lösa denna typ av situation. 

 

5.9  Rutin ”6.2.1 Emballering, märkning och skydd”, bilaga 6. 

Företaget har inte haft några gemensamma rutiner för emballering, märkning och skydd av 

material och produkter. Företaget har inte upplevt att man haft några större problem med 

skador på material och produkter i samband med leveranser.  Det har uppkommit vissa 

svårigheter att identifiera omärkta produkter som mellanlagrats på verkstaden.  

Påverkan: 

Det finns numera en tydligare ansvarsfördelning vid emballering, märkning och skydd av 

material och produkter. Rutinerna trycker på noggrannheten vid hanteringen av material och 

produkter. Märkningen sker numera enligt en bestämd mall där kundens och projektets 
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namn, tillverkare samt tillverkningsdatum skall anges, för att underlätta för egen personal 

och kunder.   

Fördelar 

Mallen för märkning med bl.a. kundens och projektets namn samt speciellt avsedda och 

märkta zoner för mellanlagring har gjort det lättare att hitta produkter på verkstaden, se 

även rutin 4.4.1 Lagerhantering. Produkter förses även med tillverkarens namn vilket 

underlättar för egen personal och kunder vid eventuella frågor angående produkten.  

Rutiner för återanvändning av emballage leder förhoppningsvis till att det alltid finns 

tillräckligt med emballage tillgängligt på verkstaden. Skador under mellanlagring och 

transport har varit näst intill obefintliga efter införandet. 

Nackdelar 

Antalet skador under mellanlagring och transport var redan innan införandet lågt, vilket 

innebär att de positiva effekterna har varit små. Under korta perioder har det funnits ett 

överflöd av emballage på verkstaden eftersom personalen drog sig för att slänga den. Detta 

gjorde att det upplevdes som något rörigt bland emballagen innan man hittade en balans. 

Ett visst slarv med märkningen av produkter och material har noterats.  

 

5.10  Rutin ”6.3.1 Distribution”, bilaga 6. 

Transporten har oftast skötts internt med företagets fordon. Företaget har bland annat två 

mindre lastbilar för något större arbeten. Vid behov har man använt sig av externa 

transportföretag. Kontakten med transportföretaget har varierat mellan personal och 

arbetsledning utan några klara direktiv från ledningen.  

Det har resulterat i att företagsledningen inte har haft översikt över transporter med externt 

transportföretag och har därför inte kunnat samordna och effektivisera transporterna. Detta 

kan ha lett till onödiga kostnader och ökad miljöpåverkan.  

Påverkan: 

Den största delen av kontakten med externa transportföretag går genom projektansvarig 

efter samråd med personal. Det ger projektansvarig möjlighet att planera och eventuellt 

samordna transporter till företagets olika projekt. Det är en ekonomisk åtgärd men är även 

bra ur miljösynpunkt.  

Transporterna under pilotfallet har hanterats internt med företagets egna lastbilar och några 

direkta förändringar har inte kunnat noteras. Företaget har gjort några transporter med 

hjälp av ett externt transportföretag under tiden för projektet men utanför pilotfallets 

omfattning. Någon samordning har dock inte bedömts lämplig. 
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5.11  Rutin ”7.1.1 Planering av utrustning och resurser”, bilaga 6. 

Största delen av kontakten med kunden om företagets behov och krav på byggplatsen 

sköttes tidigare muntligt. Kraven vad gäller lagringsutrymmen, avlastningszon, deponikärl 

och ställningar sköttes normalt av projektansvarig. Det hände att det framfördes av personal 

vid första besöket på byggarbetsplatsen. Ordningen gjorde att det uppkom missförstånd 

avseende företagets behov på byggplatsen vid tillfällen. Resultatet blev att personal ibland 

inte kunde påbörja arbetet direkt när de kom till platsen. 

Påverkan 

Skriftlig riskanalys med krav på företagets och personalens behov samt nödvändiga åtgärder 

före arbetets påbörjan delges kunden. Det är numera den projektansvariges ansvar att 

nödvändigt material finns tillgängligt på lager. Samma sak gäller om personalen måste hyra 

in extern utrustning och maskiner.  

Fördelar 

Den skriftliga riskanalysen med företagets specificerade behov på byggarbetsplatsen har 

underlättat och förtydligat kommunikationen mellan företaget och kunden. Krav och 

instruktioner har framförts i förväg vilket har gett kunden tid för förberedelser och därmed 

minimerat missförstånd och fördröjningar. Beställning av material och inhyrning av extern 

utrustning går numera genom projektansvarig, vilket har gjort det lättare att överblicka och 

samordna beställningar och leveranser.   

Nackdelar 

De nya rutinerna ökar den projektansvariges arbetsbörda, framförallt i form av 

pappersarbete. Man har inte upplevt att det är något större problem under tiden för 

projektet. Vid mindre situationer kan det upplevas som onödigt att gå det extra steget 

genom den projektansvarige istället för att personalen snabbt löser situationen själva. I 

dessa fall är det viktigt att personalen har en den större bilden i åtanke.   

 

5.12  Rutin ”7.2.1 Godsmottagning av egna eller beställda produkter hos kund”, bilaga 6. 

Likt mottagning på verkstad saknades det gemensamma rutiner för godsmottagning på 

byggarbetsplatsen. Dokumentation över egna levererade produkter fanns oftast inte. För 

produkter från leverantörer fanns följesedel men kontroll av levererade produkter var ofta 

bristande. Det hände även att personal inte fanns på plats vid leveranstillfällen vilket har 

resulterat i att avlastning skett på felaktig plats. Ingen bestämd rutin för samarbete med 

extern personal fanns. 

Påverkan 

Företaget har infört rutiner för att säkerställa en noggrannare kontroll av leveranser som 

bland annat innefattar dokumentation över leveranser. Godsmottagningen skall, även ute på 

byggarbetsplatsen, skötas enligt rutin 4.3.1 Mottagningskontroll. Man har även klargjort att 
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företagets egen personal i största utsträckning skall sköta mottagningen. I de fall då detta 

inte bedömts praktiskt lämpligt har man klargjort hur extern personal, alternativt kunden, 

skall informeras om företagets rutiner för godsmottagning. Rutinen trycker på 

kommunikation mellan företagets personal, extern personal och kunden.  

Fördelar 

Noggrannare mottagningskontroller gör att man upptäcker skadad eller avvikande produkt i 

ett tidigt skede. Detta minimerar avbrotten i arbetet och hanteringen av dokumentationen 

gör det lättare för personal, kunden och den projektansvarige att överblicka leveranser.   

Nackdelar 

Mottagningskontrollen tar något längre tid och mängden pappersarbete ökar något.  

 

5.13  Rutin ”7.2.2 Förvaring av egna eller beställda produkter hos kund”, bilaga 6. 

Det har tidigare saknats klara direktiv för förvaring på byggarbetsplatsen. Vid behov har 

företaget egna lagringsutrymmen på byggarbetsplatsen. På andra projekt har material och 

utrustning förvarats på byggarbetsplatsen utan skydd för varken väder eller stöld. Detta har 

resulterat i att företaget vid enstaka tillfällen har råkat ut för stölder. Material som har 

förvarats uppe på tak och ställningar har vid några tillfällen skadats eller flyttats av växlande 

väderförhållande. 

Påverkan: 

Tydligare krav på förvaringsplatsen ställs. Företaget stället krav på en utsedd förvaringsplats 

där material, produkter och utrustning skyddas mot väder och påverkan. Möjligheter att låsa 

in stöldbegärlig utrustning och produkter skall finnas i de fall det bedöms nödvändigt. Detta 

kan skötas antingen genom egen försorg eller ihop med externt företag alternativt kunden. 

Nya krav på hanteringen av skadad eller avvikande produkt ställs. 

Fördelar 

Skärpta krav på förvaring och skydd av produkter och utrustning minimerar skador och 

slitage samt förbättrar ordning och framkomligheten på byggarbetsplatsen. Man trycker 

mera på kommunikationen mellan egen personal, extern personal och kunden. 

Nackdelar 

Inga direkta nackdelar har noterats. 

 

5.14  Rutin ”7.3.1 Arbete ute hos kund”, bilaga 6. 

Arbetet på plats har alltid utförts enligt utdrag ur gällande bransch regler, AMA (Allmän 

material- och arbetsbeskrivning). Överblivet plåt material av betydande mängder har även 

före projektet återförts till företaget. Eventuellt skräp som har uppkommit under arbetet har 

sorterats i befintliga deponikärl i den mån det har funnits tillgänglighet. Potentiellt 
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miljöfarliga material har återförts till verkstad för vidare hantering. Kraven på kunden innan 

arbetets påbörjan har meddelats muntligt med resultatet att vissa delar har glömts eller 

missuppfattats. Det har inte funnits gemensamma rutiner och dokumentation för 

egenkontroller, avvikelserapporter och erfarenhetsåterföring till företaget.  

Påverkan 

Man har infört tydliga rutiner och ansvarsfördelning för planeringsarbetet. Företaget har 

introducerat användning av dokumentation i form av riskanalyser där krav på kund 

specificerats före byggstart. Detta gör att arbetet ute på byggarbetsplatsen underlättas. 

Egenkontrollplanen underlättar för arbetaren att kontrollera kvaliteten på sitt eget arbete 

samt för projektansvarig att hålla sig uppdaterad på projektets utveckling.  

Denna rutin är lite utav en sammanfattning av andra rutiner som inbegriper arbetet ute hos 

kunden. För mer detaljera påverkan samt fördelar och nackdelar, se 5.11, 5.12, 5.13 och 

5.16. 

 

5.15  Rutin ”7.4.1 Kund och användarinformation”, bilaga 6. 

Projektansvarig har även tidigare lämnat ut drifts- och underhållspärm. Arbetet fortgår utan 

större förändringar men det finns nu en rutin som medför att samtliga medarbetare 

informeras om delar av arbetsledningens uppgifter.  

Påverkan 

Rutinen har inte ändrat arbetet på något vis, förutom att man numera har skrivit ner rutinen 

på papper. 

 

5.16  Rutin ”7.5.1 Slutkontroll”, bilaga 6. 

Tidigare sköttes slutkontrollen efter personalens eget huvud. Normalt var det bara vid större 

projekt som arbetsordern delades ut till personalen och kom att användas som hjälp vid 

egenkontroller. Detta gjorde att dokumentationen vid vissa projekt var bristfällig och att 

arbetsledningen inte lika lätt kunde hålla sig informerad om projektets utveckling. Det 

saknades därför även dokumentation att utgå från vid egenkontrollerna. De sköttes istället 

genom att personalen gick över bygget och gjorde en mestadels visuell kontroll av det egna 

arbetet.    

Påverkan 

Numera sköts slutkontrollen enligt instruktionerna i egenkontrollplanen med arbetsordern 

som komplettering. Egenkontroller sköts fortlöpande med hjälp av arbetsordern där man 

bockar i efter varje avslutat moment. Efter avslutat arbete görs den interna slutbesiktningen 

där personalen använder egenkontrollplanen som beskriver varje moment av kontrollerna 

som skall utföras.  
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Mindre fel korrigeras direkt medan man vid större avvikelser kontaktar den 

projektansvarige. Tanken med egenkontrollerna är att inga överraskningar skall uppkomma 

vid kundens slutbesiktning.   

Fördelar 

Noggrannare egenkontroller gör att den egna personalen upptäcker eventuella avvikelser 

istället för att kunden, eller av kunden utsedd personal gör det. Fördelarna med detta är dels 

ekonomiska i och med att man kan korrigera avvikelserna direkt istället för att personalen 

ska behöva återvända till byggarbetsplatsen i ett senare skede. Utöver det behåller företaget 

sitt goda rykte genom att kunden inte behöver komma i kontakt med mindre avvikelser i 

produktionen i samma utsträckning.  

Nackdelar 

Egenkontrollplaner och arbetsorder innebär mer pappersarbete samtidigt som noggrannare 

och skriftliga kontroller tar något längre tid än tidigare. Först vid upptäckta avvikelser som 

inte hade upptäckts annars sparar företaget in den tiden.   

 

6 Intervjuer – genomförande och resultat 

I det här kapitlet beskriver och motiverar vi vår intervjumetod och val av intervjupersoner.  

Vi sammanfattar intervjuerna före införande, intervjuerna efter införande och den externa 

intervjun separat.  

 

6.1  Intervjumetod 

Vi valde skriftliga intervjuer då vi inte ansåg de frågor vi ställde vara särskilt känsliga. De 

intervjuade riskerar inte att stöta sig med någon varken inom eller utom företaget och har 

därför ingen anledning att inte ge uppriktiga svar. Deras schema är skiftande och med en 

skriftlig intervju kan de planera själva var och när de har möjlighet att svara på frågorna. 

Men med anledning av de svårigheter vi haft att få in intervjusvaren i tid har vi fått sätta 

undan en tid då vi har varit närvarande för att de ska svara på intervjuerna. Vår närvaro gav 

oss dessutom möjligheten att svara på diverse frågor som uppkom under intervjun.  Denna 

teknik använde vi oss av både för vår intervju inför införandet och för den uppföljande 

intervjun, bilaga 3 och bilaga 4. Att endast tre personer deltog i pilotfallet ger ett smalt 

underlag för intervjuresultat.  

För att få bättre bredd har intervjuerna kompletterats med en intervju med ett externt 

företag certifierat enligt FR2000, se bilaga 5.  Intervjun har genomförts via e-post och 

frågorna har inriktat sig på helhetsintrycket utan att gå in på enstaka rutiner. 

 

 

 

 



 

  20 

 

6.2  Val av intervju personer 

Vi valde att endast intervjua de personer som var direkt anknutna till det pilotfall vi valt att 

applicera ledningssystemet på. Detta avser två plåtslagare samt en projektansvarig. Alla 

inblandade har lång erfarenhet av plåtslageri arbete, och valdes ut på grund av den relativt 

höga svårighetsgraden på projektet.  

Den externa intervjun har gjorts med Vd:n på Mediateknik i Varberg AB. Denne har arbetat 

med införandet och besluten kring FR2000-certifieringen på Mediateknik. 

 

6.3  Intervju innan införande 

De medverkande i pilotprojektet intervjuades inför projektets start för att få en bild av deras 

förväntningar och farhågor. De frågor som ställdes och de svar som erhölls presenteras i 

detalj i bilaga 3. Nedan ges en sammanfattning av svaren. 

 

1. Det fanns farhågor att det kommer bli krångligt att införa mycket pappersarbete och 

byråkrati. Det framfördes också oro för att ledningssystemet kommer ta tid från det 

egentliga arbetet.  

”Det man är rädd för är väl främst att det kommer bli jobbigt att  

införa och att det blir för mycket pappersarbete.” 

2. Ledning samt personal hoppas på en bättre ordning på verkstad och arbetsplatsen. 

Man hoppas på en tydligare arbetsfördelning och bättre kommunikation inom 

företaget.  

”Vi hoppas framförallt att det kommer bli en bättre ordning.  

Förhoppningsvis kommer det att underlätta arbetet för dom anställda  

och förbättra kommunikationen inom företaget.” 

3. Företagsledningen hoppades även på en bättre översikt över statusen på projekten. 

4. Förväntningar på att ett ledningssystem skulle påverka kvaliteten på företagets 

produkter och förbättra slutresultatet i någon större utsträckning var låga, speciellt 

inte så snart som i pilotfallet.  

”Jag känner att vi har en bra produkt och det kommer  

nog inte ändras så mycket egentligen...” 

5. Inför pilotfallet fanns det blandade känslor bland intervjupersonerna. De var överens 

om det finns vissa brister i vissa arbetsmoment idag, men de är inte överens om att 

FR2000 nödvändigtvis skulle vara lösningen. 

”Det är ju fortfarande ett plåttak som ska läggas och man  

gör ju det inte bättre för att man har FR2000” 
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6.4  Uppföljande intervju efter införande 

Efter pilotprojektets slutförande gjordes en uppföljande intervju för att se hur de 

involverade fått för intryck av att arbeta enligt FR2000. De frågor som ställdes och de svar 

som erhölls presenteras i detalj i bilaga 4. Nedan ges en sammanfattning av svaren. 

 

Allmänt 

Majoriteten av de intervjuade blev positivt överraskade av att ökningen av pappersarbetet 

blev mindre än de hade förväntat sig. Trots det är ändå det största klagomålet på 

ledningssystemets nya rutiner att det är för mycket pappersarbete, ett klagomål som 

betonas av att vissa tycker att deras nuvarande arbetssätt och rutiner fungerar bra som det 

är. 

”Det har inte varit så farligt men det har nog inte hjälpt så mycket heller. 

Inte lika mycket pappersarbete som jag trodde.” 

Arbetsledningen tycker inte det lilla extra pappersarbetet är till något besvär i proportion till 

pappersarbete de redan ansvarar för. Arbetsledningen ser dock inte fram emot att behöva 

kontrollera att all personal verkligen arbetar efter rutinerna. 

”Det jobbiga är att man får jaga dem lite för att de ska köra enligt rutinerna.” 

Strukturen och ordningen på lager och arbetsplats har blivit betydligt bättre med de nya 

rutinerna.  Personal vet var saker ska läggas, och därför var de kan hittas. 

”Det har blivit mycket bättre. Lagret ser bättre ut och det är inte lika stökigt.  

Det är lättare att hitta och att komma åt allt.” 

I sin helhet anser majoriteten att större delar av ledningssystemet kommer bidra till bättre 

utveckling för företaget.  

”Det blir ju bättre ordning på verkstan, bygget, i hela arbetet. När man väl har fått in det  

kommer det gå snabbare, enklare och bli ett bättre resultat.” 

Men arbete mot certifiering är i dagsläget inte aktuell, man kommer däremot fortsätta att 

jobba efter de delar av ledningssystemet som anses relevanta och kan komma att hjälpa det 

vardagliga arbetet. 

”Det kan nog bli så att vi väljer ut vilka delar vi känner att vi behöver och  

skippar det andra. Jag tror inte att certifieringen i sig kommer ge oss så  

mycket i relation till kostnaderna. Att det har varit mest positivt tycker  

jag bevisas av att vi har dragit igång en del av tänket på andra  

projekt också.” 
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Hur kommunikationen med kunder kan komma att påverkas i framtiden kan de endast 

spekulera kring efter ett pilotfall med resonemang som: 

”En bättre ordning hos oss underlättar ju kommunikationen mellan företaget och kunden” 

 

Kapitel 4 – Inköp 

När det gäller mottagning och hantering av levererade produkter har personalen inte 

upplevt i någon förändring i större utsträckning annat än en lite mer noggrann kontroll av de 

produkter och material man tar emot.  

”Fördelarna är ju att man verkligen kollar igenom det som vi får in. Det borde säga sig  

självt att man ska göra det men så är det inte alltid.” 

Den största förändringen och även där personalen har upplevt förändringarna som 

genomgående positiva har avsett lagerhanteringen där speciellt utmärkta zoner har avdelats 

för olika material. Detta har skapat en bättre organiserad och strukturerad verkstad.   

”Det har blivit bättre ordning på lagret och det gör allt arbete på verkstan lättare.” 

 

Kapitel 5 – Produktion 

När det gäller produktionen har de flesta av reaktionerna handlat om rutinerna om 

hanteringen av dokumentationer. De övervägande reaktionerna har handlat om uppföljning 

av avvikelserapporter och kontroller av producerade material på verkstaden. 

”... det händer ganska ofta att det blir fel som man hade sett tidigare  

om man bara hade kollat ordentligt.” 

Åsikterna har dock inte enbart varit positiva. 

”Onödigt. Man märker ju om man har gjort fel för det mesta.” 

 

Kapitel 6 – Distribution och leverans 

De nya rutinerna för distribution och leveranser har inte väckt några starkare känslor bland 

personalen. En del positiva åsikter för den relativt enkla dokumentation för levererade egna 

produkter har ventilerats, framförallt har man reagerat när annan av företagets personal har 

skött lastningen åt dem. 

”… vid projekt där andra packar grejorna åt oss så är det 

 klockrent med listor på vad som ska packas.” 

 

Kapitel 7 – Installation och montage 

De nya rutinerna har betytt en ökning av dokumentationen, något som man tidigare uttryckt 

viss skepsis emot. Vid dokumentationen för installation och montage har det dock uttryckts 

mestadels positiva åsikter. Både arbetsledning och montörer verkar ha överseende med det 
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ökade pappersarbetet i detta avseende. Det har mestadels handlat om användandet av 

riskanalyser och egenkontrollplan i både planeringsstadiet och i arbetet på plats. 

”… det har blivit lättare med riskanalysen och egenkontrollplanen.  

Detta kommer vi fortsätta jobba med.” 

 

 

6.5   Intervju med externt företag 

Mediateknik arbetar med modern teknik och har sammanlagt ca 55 anställda inom den 

totala verksamheten. Företaget arbetar med kabel- och digital-TV, IP-teknologi och 

kommunikation samt allroundmedia. Företaget har sitt huvudkontor i Varberg och har varit 

FR2000 certifierat sedan 2006.  

På Mediateknik hade man förhoppningar på en förbättrad ordning och struktur på arbetet 

inom företaget. Man hoppades även på att vinna marknadsfördelar i form av positiv reklam i 

och med en certifiering. Resultatet har blivit att man har fått nya infallsvinklar på arbetet.  

Arbetet med FR2000 har lett till ökat pappersarbete för både arbetare och ledning, utan att 

det känns nödvändigt i många fall. Slutprodukten och arbetet i sig har inte ändrat sig i någon 

större utsträckning.  

Marknadsfördelarna som man hoppades vinna har uteblivit pga. att man upplever att 

FR2000 inte är särskilt välkänt samt att efterfrågan på ett ledningssystem har minskat de 

senaste åren. Man upplever att systemet blir för stort och omständigt och att en egen och 

mindre anpassning av ett ledningssystem skulle vara mer fördelaktigt.    

 

6.6   Resultat – sammanfattande analys 

En av de största konkreta skillnaderna i arbetet under pilotfallet var att det fanns tydliga 

gemensamma direktiv för hur arbetet ska gå till. Det leder till att alla i personalen arbetar 

efter samma rutiner. På lager och byggarbetsplatsen är det nu indelat i tydliga avdelningar 

och zoner för olika produkter. Man har infört systematiska och dokumenterade kontroller av 

företagets produkter. Man har klargjort hur kommunikationen mellan personal, 

arbetsledning och kunden ska se ut.  

Intervjuerna inför projektet visade blandade känslor med några gemensamma tankar. 

Förväntningarna var att det skulle leda till bättre ordning på arbetsplatsen och bättre 

kommunikation men med mycket mer pappersarbete. Arbetssättet eller slutprodukten 

trodde man inte skulle komma att påverkas i någon större utsträckning.  

Förväntningarna som vårt företag hade på projektet är i princip identiska med 

förväntningarna som det externa företaget som intervjuades hade på FR2000. Även det 

externa företaget hade förhoppningar på förbättrad ordning och struktur, samt förhoppning 

om marknadsfördelar i samband med införandet av ett ledningssystem. 
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Hur införandet har upplevts av de olika företagen samt inom företaget har visat sig innehålla 

både likheter och skillnader. Efterintervjuerna visade att både arbetsledning och personalen 

var överens om att mängden pappersarbete inte varit så stor som man först befarat men att 

det ändå har medfört en viss ökning gentemot tidigare.  

Även det externa företaget har upplevt ökad mängd pappersarbete som man inte alltid 

tycker är motiverat. En annan uppfattning har varit att det krävts en hel del arbetstid och 

ansträngningar för att införa delar av ledningssystemet. 

I det stora hela kan man märka av att arbetsledningen har haft en något mer positiv 

inställning till projektet men att åsikterna efter projektet inte skiljer sig lika mycket. 

Arbetsledningens farhågor har mer handlat om de ekonomiska aspekterna medan 

personalen mer har oroat sig för ökat pappersarbete och förändringar i det praktiska 

arbetet.   

Den övervägande känslan efter projektet har varit positiv och några av farhågorna har 

mattats av under projektets gång. Man har märkt av en tydlig förbättring av struktur, 

ordning och kommunikation inom företaget. Personalen och ledning uppskattar även den 

tydliga ansvarsfördelningen som det nya ledningssystemet medfört. Stor skillnad har märkts 

inom lagerhanteringen, då alla anmärkt hur mycket bättre ordning det har blivit.  

Trots en lång rad nya rutiner och många ändringar i ansvarsfördelningar så tycker man inte 

att själva huvudsysslan, plåtslageriet, har ändrats särskilt mycket. Det som har påverkats är 

det runtomkring. Noggrannare kontroller, mer dokumentation, tydligare ansvarsfördelningar 

och gemensamma rutiner för kommunikationen mellan personal, arbetsledning, kunden och 

extern personal har genomgått förändringar. 

Det externa företaget håller med om vissa delar av ledningssystemets påverkan, såsom 

noggrannare kontroller och mer dokumentation men tycker inte att kommunikationen har 

påverkats i större grad, varken internt eller med kunden.  

Pilot projektet har lett till att företaget redan har gått vidare och implementerat delar av de 

framtagna rutinerna på hela företaget, bland annat användandet av egenkontrollplaner och 

riskanalyser. Något arbete mot fullständig FR2000-certifiering är i dagsläget inte aktuell, 

eftersom fördelarna inte anses väga upp för det tid- och kostnadskrävande arbete införandet 

kräver. Dessutom är man tveksamma till hur pass användbara vissa delar är för det egna 

företaget. 

Att ett fullständigt ledningssystem och certifiering anses onödigt återfinns även bland större 

företag inom byggbranschen. Arvidsson och Bennwid skriver i sitt examensarbete från 2003 

att  

”… en ISO 9000-certifiering inte behövs... Det behövs dock någon form av  

kvalitetssystem som är uppbyggt på ett liknande sätt.” 
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Det viktiga är att man har visat ett ledningssystem tänkande vid arbetsutformning och 

planering. 

Liknande slutsatser har det externa företaget dragit och man menar att det var ett misstag 

att försöka införa hela systemet på företaget och att man istället borde ha minskat ner och 

anpassat systemet redan från början. Grunden och tankesättet i ett ledningssystem och 

FR2000 är man positiv till men man anser att en anpassning vore mest fördelaktigt för det 

egna företaget. 

Eftersom endast delar av ledningssystemet har införts på ett pilotfall så är det svårt att få 

fram några direkta och konkreta resultat på annat än personalens uppfattningar. Några 

mätningar har inte kunnat göras och hur ett eventuellt införande skulle påverka företaget 

under längre tid är svårt att fastslå.  

 

7    Sammanfattande diskussion - slutsatser 

Avsikten med examensarbetet har varit att arbeta fram och införa rutiner i enlighet FR2000 

på ett pilotfall. Därefter skulle vi undersöka dess påverkan på personal och arbetsledning 

under pilotfallets gång. Vi skulle även ge ett underlag för ett beslut om ett vidare införande 

av FR2000 i sin helhet på företaget.  

Mätningar har som nämndes i resultatet inte kunnat göras under pilotfallet. Detta på grund 

av projektets utformning och personalens oerfarenhet av ledningssystemet. Mätningar hade 

inte bidragit med något användbart resultat på varken tidsåtgång, materialanvändning eller 

kvalitet på det slutgiltiga resultatet. För att få ut ett rättvisande mätvärde hade flera 

liknande projekt behövts, samt en längre inkörningsperiod.  

En av grundpelarna i alla ledningssystem är att man ska arbeta med förbättringsarbete. Med 

en längre inkörningsperiod där rutinerna kan utvecklas och uppdateras tror vi att man kan 

komma att se mer påtagliga resultat. Många av de åtgärder som införts, bl.a. noggrannare 

kontroller, kan i början upplevas som onödiga och tidsödande. Det är först i det långa loppet 

som man kommer att märka av de positiva effekterna. Införandet av ett stort och kostsamt 

ledningssystem måste ses som en investering som kan komma att löna sig i framtiden.  

Inför projektet var åsikterna blandade men övervägande positiva. Rutinerna som har 

arbetats fram har uppfattats ha en positiv inverkan på företaget vilket har bekräftats när 

man har valt att arbeta med delar av rutinerna även utanför pilotfallet under men även efter 

projekttiden. Detta gav även tidigt en indikation på vilka delar man tyckte var viktigast och 

följaktligen att man inte tyckte att andra delar var lika relevanta.  

Trots att man tydligt indikerade att vissa rutiner inte var lika viktiga så hade man svårt att ge 

några direkta åsikter på varför vissa var oviktiga när man tillfrågades specifikt om de olika 

rutinerna. Detta kan bero på att man helt enkelt har en förutfattad mening om en rutin och 

inte tar sig tiden att sätta sig in i varför den ser ut som den gör.    
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Den intervjuperson som var mest skeptisk vid projektets början har varit negativt inställd till 

ledningssystemet under hela projektets gång. Hans allmänna uppfattning är att 

ledningssystem inte är användbart alls. Dock när han ställs inför frågor om vad de separata 

rutinerna har för brister och hur de skulle kunna förbättras så har han svårt att konkretisera 

vad han egentligen tycker är dåligt. Detta kan indikera att hans negativa inställning till 

projektet har påverkat hans upplevelser under hela projektets gång.  

Personal som motsätter sig det extra pappersarbete som det nya ledningssystemet innebär 

gör införandet till en svår uppgift. Därför är det viktigt att tydligt motivera varför rutinerna 

ser ut som de gör och att ge personalen en positiv bild av införandet. Denna positiva bild har 

personalen sedan med sig under hela införandet vilket gör arbetet mer givande och bidrar 

till att rutinerna följs utan att ledningen ständigt måste kontrollera dem.  

På många sätt är det logiskt att arbetsledningen, som var de som faktiskt beslutade sig för 

att arbete med pilotfallet, har en något mer positiv syn. Ofta är man redan van vid en större 

mängd pappersarbete medan personalen i stort inte har behövt bry sig om det. Lika logiskt 

är det att arbetsledningens farhågor rörde kostnaderna och inte själva förändringarna i 

arbetssättet. 

En aspekt värd att notera är att projektet har upplevts som övervägande positivt trots att det 

ändå har varit en försöksperiod med nya rutiner och till viss del ändrade arbetsuppgifter och 

metoder. Efter en inkörningsperiod så kanske de negativa åsikterna, som kan komma 

automatiskt när man ändrar på något som man har gjort under lång tid, inte är lika 

kännbara.     

Arbetet har genomförts på ett specifikt företag och resultatet gäller således bara för just 

detta företag. Värt att notera är dock att det externa företaget som har intervjuats hade 

liknande förväntningar samt liknande resultat och reflektioner efter införandet. 

Känslan är den att företaget ändå har fått sig en tankeställare och har tagit åt sig av de delar 

av kvalitetsarbetet som man själva känner kommer ha en positiv inverkan på det egna 

företaget. Så länge marknaden inte ställer krav på en certifiering så finns det ingen direkt 

anledning för detta företag att lägga ut pengar och arbetstid åt ett förändringsarbete som 

man inte är helt övertygat om. 
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Bilaga 1 – Egenkontrollplan 
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Bilaga 2 – Riskanalys 
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Bilaga 6 – Framtagna rutiner för pilotfall 

 

 

4.3.1  Mottagningskontroll 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 4.3.1 

Inköpta produkter kontrolleras mot följesedel och faktura att de överensstämmer i antal, 

kvalitet och pris och att säkerhetsdatablad medföljer för samtliga hälso-, miljö, brandfarliga 

kemiska produkter. 

 

2. Syfte 

Syftet med en korrekt mottagningskontroll är att se till så att företaget inte erhåller fel 

produkt, fel antal eller skadad produkt från leverantör. 

 

3. Arbetsgång 

a) Kontrollera att den levererade produkten stämmer med följesedel vad gäller typ och 

antal. 

b) Kontrollera att produkten inte är skadad. Om emballaget skadats så skall det öppnas och 

varan kontrolleras mer noggrant. 

c) Kontrollera att dokumentation, säkerhets datablad osv. medföljer. 

d) Om dokumentation saknas, produkt ej stämmer med följesedel eller produkten är skadad 

så tas kontakt med projektansvarig. 

e) Signera budets leveranssedel, förutsatt att leverans stämmer. 

f) Kopian på leveranssedeln skall placeras i avsett fack med mottagarens namn på. 

g) Hantering av mottagen produkt sker enligt 4.4.1. 

 

4. Ansvar 
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Samtlig personal har befogenhet att mottaga och godkänna leveranser men om fel upptäcks 

så skall ansvaret lämnas till projektansvarig. 
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4.4.1 Lagerhantering 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 4.4.1 

Alla produkter som godkänts vid mottagningskontrollen (4.3.1), lägger personal in på avsedd 

plats så att man hittar dem. Man försöker placera produkten så att man kan minimera 

företagets interna transporter. 

Kasserade eller avvikande produkter/material förvaras på särskild utmärkt plats tills beslut 

om åtgärd tas, för att inte blanda ihop dem med godkända produkter/material.  

Vid felbeställning görs en bedömning om man skall lagerföra den felaktigt beställda 

produkten eller om den skall returneras. Felbeställningen dokumenteras för att förhindra 

upprepning. 

 

2. Syfte 

Syftet med en god lagerhantering är att få ett ordnat, platseffektivt och lättillgängligt lager, 

minskar risker för fel och underlättar återanvändning av material. Användning av hjälpmedel 

minskar onödiga lyft och förbättrar arbetsmiljön samtidigt som det minska risk för skador på 

produkter. 

 

3. Arbetsgång 

a) Produkt som godkänts enligt 4.3.1 skall placeras på rätt plats på lager. Lämpligt 

hjälpmedel skall användas. 

b) Kopian på leveranssedeln skall placeras i avsett fack med mottagarens namn på. 

c) Skadade och felbeställda produkter placeras på utmärkt plats.   

d) Vid felbeställning meddelas projektansvarig. 

e) Beslut om åtgärd tas av projektansvarig. Antingen så lagerförs produkten eller så 

returneras den. 
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f) Vid betydande felbeställning dokumenteras felet och tas upp på nästa månadsmöte. 

 

 
 

f) Produkter som av olika anledningar inte kan placeras på rätt plats skall mellanlagras på 

lämplig plats.  

 

4. Ansvar 

Endast personal med utbildning får hantera trucken. Detta medför att produkter/material 

kan få mellanlagras. Projektansvarig ansvarar för åtgärd vid felbeställning.  
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4.5.1  Kunders egendom 

2. Rutin 

3. Syfte 

4. Arbetsgång 

5. Ansvar 

 

1. Rutin 4.5.1. 

Kundens egendom, material, produkter, emballage, ritningar osv. skall behandlas med 

samma varsamhet som företagets eget.  

 

2. Syfte 

Syftet är att minimera skador och slitage på kundens produkter, material, egendom osv. 

 

3. Arbetsgång 

a) Innan arbete med risk för skador eller slitage på kundens produkt, egendom eller material 

skall den skyddas på ett tillfredsställande sätt, se 6.2.1. 

b) Kundens produkt, egendom och material skall hanteras varsamt. 

c) Innan kundens produkt, egendom och material återlämnas, eller arbetet på plats är 

avslutat, skall personal kontrollera att den är i samma skick som när den erhölls alternativt 

när arbetet påbörjades. 

d) Vid upptäckt skada på kundens produkt, egendom eller material skall projektansvarig 

meddelas. 

e) Projektansvarig bestämmer lämplig åtgärd, kontaktar och informerar kund. 

 

4. Ansvar 

Det är varje arbetares ansvar att vidta lämpliga skyddande åtgärder före arbetets start. Ser 

man en risk för skador eller slitage så skall produkten skyddas. Varje arbetare ansvarar 

dessutom för de produkter eller den egendom som de kommer i kontakt med. Vid skador tar 

projektansvarig över.  
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6.1.1 Produktionsstyrning 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 5.1.1 

Gullbergs Plåtslageri AB rättar sig efter och uppfyller de miljökrav och förordningar som 

gäller. 

• Att kvaliteten på produkter och tjänster uppfyller marknadens krav och 

förväntningar. 

• Kunden och företagsledningen skall med säkerhet veta att arbetet utförs på ett 

affärsmässigt sätt. 

• Kunden skall kunna lita på att levererade produkter och tjänster har rätt kvalitet. 

• För att uppnå detta arbetar företaget med att planera, utföra, kontrollera och 

åtgärda. 

• För att undvika fel och brister skall uppföljning och rapport göras efter varje avslutat 

projekt. 

• Vid fel skall avvikelserapport skrivas.  

• Företaget har avtal för sortering och omhändertagande av plåt och skrot samt för 

papper och brännbart material. 

 

2. Syfte 

Syftet är att sätta upp riktlinjer för produktionen som skall styra arbetet och leda till 

produkter av god kvalitet, utförda på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.   

 

3. Arbetsgång 

a) Tidigt i anbudsskedet skall projektansvarig klargöra produktens kvalitet, enligt kundens 

krav.  
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b) Projektansvarig skall planera arbetet med material som väl uppfyller kundens krav på 

funktion, kvalitet och utseende.     

c) Projektansvarig tilldelar uppgiften/projektet till lämplig personal, beroende på 

svårighetsgrad och arbetarens rutin av likande uppgifter.   

d) I princip allt arbete på byggplatsen sker i par. Detta ökar säkerheten för personal och ger 

även en bättre grund att lösa uppgiften. Endast enklare uppgifter får göras ensamt.   

e) Normalt paras en yngre arbetare eller lärling ihop med en mer rutinerad. Yngre arbetare 

eller lärling skall även tilldelas varierande uppgifter för att ge företaget bättre bredd. 

f) Vid eventuella fel under produktionen på verkstad eller byggplatsen informeras 

projektansvarig och en avvikelserapport fylls i och lämnas på utsedd plats. Rapporten skall 

innehålla namn på personal, projekt, datum, vad som hänt, åtgärd och eventuella 

konsekvenser.  

g) Vid betydande fel bestämmer projektansvarig vidare åtgärder. 

h) Projektansvarig går igenom avvikelserapporter minst en gång i månaden. Görs 

bedömningen att det behövs oftare så skall han göra det. 

i) Om projektansvarig bedömer det nödvändigt skall han gå igenom avvikelserapporten på 

nästa månadsmöte. 

j) Varje projekt skall avslutas med ett uppföljningsmöte mellan inblandade arbetare och 

projektansvarig där projektet diskuteras. 

k) Företaget har infört ett obligatoriskt månadsmöte där samtlig personal skall närvara. 

Under mötet hanteras eventuella frågor som uppkommit samt åsikter från personal och 

arbetsledning. Man diskuterar även resultat från uppföljningsmöten och avvikelserapporter.  

 

4. Ansvar 

För planeringen ansvarar projektansvarig. För arbetet på plats, första åtgärder vid fel och 

informerande av projektansvarig ansvarar arbetaren. Efter att projektansvarig informeras är 

det upp till honom att bestämma vidare åtgärder och att gå igenom avvikelserapporten när 

det är nödvändigt.  

Projektansvarig ansvarar för uppföljningsmöte och månadsmöte. 
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5.2.1 Kontroll, provning och mätning av produkt: 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 5.2.1 

Vid färdigställande av produkt används arbetsorder som egenkontroll lista. Efter färdigställd 

order och före leverans skall en slutkontroll göras på produkten för att säkerställa kvaliteten. 

 

2. Syfte 

Syftet är att tillverkad och levererad produkt är korrekt och av god kvalitet. Det är även att 

tidigt upptäcka eventuella fel för att undvika onödiga transporter och avbrott i arbetet. 

 

3. Arbetsgång 

a) Tillverkaren använder arbetsorder och medföljande illustration som hjälp vid tillverkning. 

b) När produkten är klar kontrollerar tillverkaren att produkten stämmer överens med 

arbetsorder och illustration. 

c) Godkänd och avvikande produkter hanteras härefter enligt rutin 5.4.1  

 

4. Ansvar 

Tillverkaren ansvarar även för egenkontroll av tillverkad produkt. Han ansvarar även för att 

informera projektansvarig, varav projektansvarig tar över ansvaret för vidare hantering. 
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5.3.1 Underhåll av fordon, maskiner och utrustning: 

1.   Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 5.3.1 

Gullbergs Plåtslageri AB har dokumenterade rutiner för löpande underhåll av verktyg, 

maskiner, fordon och utrustning för att säkerställa att dessa är funktionsdugliga och säkra 

för användning med avseende på kvalitet och miljö: 

� Företagets verktyg, maskiner och utrustning kontrolleras före och efter användning. 

� Företagets fordon sköts enligt service- och besiktningsplan. 

 

2. Syfte 

Syftet är att säkerställa att företagets maskiner, utrustning och fordon fungerar säkert och 

effektivt. 

 

3. Arbetsgång 

a) Varje arbetare skall kontinuerligt kontrollera sin personliga utrustning. 

b) Märker man nedsatt funktion eller slitage på personlig utrustning skall man informera 

chefen. 

c) Gemensam utrustning skall funktions kontrolleras innan avfärd från verkstad. 

d) Efter användning av gemensam utrustning skall den återlämnas i samma skick som innan 

användning.  

e) Företagets större maskiner (bockmaskiner osv.) skall besiktigas och underhållas enligt 

gällande bestämmelser. 

f) Företagets fordon sköts enligt service och besiktningsplan, enligt avtal med TG bilservice. 
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4. Ansvar 

För personlig utrustning och mindre maskiner ansvarar arbetare som senast brukade 

utrustningen. Beslut och åtgärd för skadad utrustning samt för inköp av ny utrustning av 

betydande värde ansvarar chefen. Det ligger även på chefens ansvar att service och 

besiktning av fordon och större maskiner sköts. 
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5.4.1  Godkända, avvikande och kasserade produkter: 

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 5.4.1 

Godkända produkter lastas direkt på fordon alternativt placeras på utsedd plats i väntan på 

leverans. Produkter som avviker från ställda krav skall markeras och placeras sedan på 

utsedd plats i väntan på beslut om åtgärd. 

 

2. Syfte 

Syftet är att få en ordnad arbetsplats, att undvika att material blandas ihop samt att 

underlätta för återanvändning av material.  

 

3. Arbetsgång 

a) Produkter som godkänts enligt 5.2.1 skall lastas direkt på fordon, alternativt märkas ut 

enligt 6.2.1 och placeras på utsedd plats i väntan på leverans. Lämpliga hjälpmedel skall 

användas för transport. 

b) För produkter som inte godkänts enligt 5.2.1 görs en utvärdering av tillverkaren.   

c) Om produkten bedöms kunna återanvändas i ett annat projekt placeras den på utsedd 

plats. 

d) Om produkten bedöms inte kunna återanvändas så kasseras den och säljs enligt avtal med 

Stena Metall AB. 

e) Vid tveksamhet kontaktas projektansvarig.  

f) Vid betydande avvikande/felaktig produkt ifylls en avvikelserapport och lämnas till 

projektansvarig. 

g) Projektansvarig gör en bedömning av avvikelserapporten. 

h) Om avvikelserapporten bedöms relevant så tas den upp på nästa månadsmöte. 
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 4. Ansvar 

Tillverkaren är ansvarig för placering och utmärkning av tillverkad produkt. Vid tveksamheter 

eller betydande avvikelser informeras projektansvarig och ansvaret övergår till honom. 

Tillverkaren ansvarar för att fylla i avvikelserapport och för att lämna den till projektansvarig.    
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6.1.1 Leveransgenomgång                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 6.1.1 

• Leveransgenomgång skall alltid göras innan någon försändelse lämnar företaget. 

• Ordern fungerar som checklista vid packning. 

• Tidigt i planeringsstadiet kontrollerar man så att materialet finns tillgängligt på 

verkstad. Finns materialet inte tillgängligt kontrolleras leveranstider. 

 

2. Syfte 

Syftet är att förhindra felleveranser som kan komma att kosta tid och pengar samt att 

undvika onödiga väntetider på material.   

 

3. Arbetsgång 

a) Projektansvarig skall under planeringsstadiet kontrollera att material till projektet finns 

tillgängligt och om så inte är fallet skall han kontakta leverantör för att ta reda på 

leveranstider.   

b) Om personal som sedan arbetar på projektet noterar att material saknas skall han genast 

informera projektansvarig. Är materialet av mindre betydelse kan han själv kontakta 

leverantör.     

c) Arbetsorder samt egenkontrolls lista fungerar som checklista vid packningen, för den 

enskilda arbetaren. Eventuellt kan det kompletteras med en egen lista för leveranser.  

d) Egen lista över nästa dags leveranser skall upprättas med hjälp av arbetsorder och 

egenkontrolls lista innan man lämnar arbetsplatsen för dagen, samt bekräftas innan 

leverans.   e) Produkter och material skall vara märkta enligt 6.2.1 för att garantera att rätt 

produkt och material levereras. 
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4. Ansvar 

Ansvaret för att rätt material finns tillgängligt vilar på projektansvarig. Inblandad personal 

ansvarar för att följa instruktioner för leveranser och packlistor.   
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6.2.1 Emballering, märkning och skydd                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 6.2.1 

Transport sker i största mån med egen personal och med företagets fordon. Vid behov 

används transportföretag. Vid transport gäller följande: 

• Emballering skall vara utförd på tillfredsställande sätt och skall skydda produkten från 

skada.  

• Emballage som är helt och kan återanvändas skall återföras till verkstad. 

• Emballering sker till största delen med wellpapp, kartonger, tejp och plastband. 

Brännbart material, sopor och avfall sorteras på utmärkta platser på byggplats eller 

verkstad. Företagets personal kör själva till deponeringsstation vid behov.      

 

2. Syfte 

Syftet är att undvika skador på material och produkter samt att undvika felleveranser.  

 

3. Arbetsgång 

a) Produkt som godkänts enligt 5.2.1 skall märkas ut med kundens namn, projektets namn, 

tillverkare och datum. 

b) Tillverkare väljer ut lämpligt emballage för produkten. 

c) Produkten emballeras på ett tillfredsställande sätt som minimerar skaderisk.   

d) Produkten säkras vid lastning för att undvika att den flyttas under transport. 

e) Om produkten skall mellanlagras på byggplatsen skall lämpligt emballage skickas med. 

f) Emballage som kan återanvändas skall återföras till verkstad. 

g) Skadat eller på annat sätt oanvändbart emballage sorteras och slängs på byggplats eller på 

verkstad.  
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4. Ansvar 

Den enskilda arbetaren ansvarar för produkter som han tillverkar, packar och levererar. Han 

ansvarar även för återförande av emballage som kan återanvändas, samt sortering av skadat 

emballage. 
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6.3.1 Distribution                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 6.3.1 

Transport sker i största mån med egen personal och med företagets fordon. Vid enskilda 

tillfällen sker det med hjälp av transportföretag. Vid leverans med transport företag skall det 

tydligt framgå vilket material som skall levereras och var det skall levereras. Avlastningen 

skall i största mån ske i samverkan med egen personal på plats. 

Personal tar kontakt med ansvarig på arbetsplatsen för information beträffande avlastnings 

zon.      

 

2. Syfte 

Syftet är att ha en smidig, ekonomisk och miljömedveten distribution av material och 

utrustning.     

 

3. Arbetsgång 

a) I inledning av projekt skall projektansvarig planera större transporter och vid behov anlita 

transportföretag. 

b) I största möjliga mån skall personal planera sina transporter gällande material och 

utrustning.  

c) Transport skall i största mån ske med företagets fordon.   

d) Vid oförutsett behov av transportföretag informeras projektansvarig. 

e) Projektansvarig anlitar lämpligt transportföretag. 

f) Produkter, material och utrustning skall vara märkta och emballerade enligt 6.2.1. 

g) Produkter, material och utrustning skall lämnas i anvisad avlastnings zon på arbetsplats. 

h) Mottagning på plats sker enligt 7.2.1. 
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4. Ansvar 

Den enskilda arbetaren ansvarar för att planera sina transporter till aktuella projektet. 

Projektansvarig har vid större transporter ansvar att anlita transportföretag. För mottagning 

på plats ansvarar närvarande arbetare enligt 7.2.1.  
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7.1.1 Planering av utrustning och resurser                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 7.1.1 

Projektansvarig preciserar kundens ansvar av vad som skall utföras på arbetsplatsen innan 

arbetets start, vad avser bl.a. deponeringsmöjligheter, avlastningszon, lagringsutrymme och 

ställningar. Detta meddelas till kontaktperson på arbetsplatsen. 

Projektansvarig eller annan utsänd har sedan tidigare besökt arbetsplatsen för mätningar 

och rekognosering. Projektansvarig utser personal som skall innefattas i projektet och 

informerar dem muntligt. De förses med arbetsorder, egenkontrollplan och riskanalys. 

Ställningar som används under arbetet skall vara monterade av behörig personal och enligt 

gällande regler. Detta sköts oftast av kunden. Transporter sker oftast med företagets fordon. 

Skräp och avfall skall sorteras på byggplatsen i därtill avsedda kärl. Överblivna material 

återförs till företaget för vidare hantering.     

 

2. Syfte 

Syftet är att få en effektiv och välorganiserad process utan onödiga avbrott i arbetet. 

 

3. Arbetsgång 

a) Projektansvarig skall tidigt i planeringen precisera behov av avlastningszon, 

lagringsutrymme, deponikärl osv. Detta bör göras i samråd med kontaktperson hos kunden, 

förslagsvis platschef på bygget.     

b) Projektansvarig kontrollerar så att nödvändig utrustning och maskiner finns tillgänglig och 

att material till produktionen finns tillgängligt.  
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c) Projektansvarig presenterar en riskanalys för kunden. Riskanalys skall innefatta eventuella 

risker med projektet samt en lista med åtgärder för att undvika olyckor, skador och 

miljöpåverkan. 

d) Projektansvarig presenterar riskanalysen för berörda arbetare. 

e) Vid avvikelser från riskanalysen skall arbetarna informera kontaktperson på byggplatsen 

och vid behov projektansvarig.     

f) Om avvikelser från tidsplan eller avsaknad av material eller utrustning upptäcks, skall 

projektansvarig informeras. 

g) Projektansvarig tar därefter beslut om åtgärd. Vid behov informeras kontaktperson hos 

kunden. 

  

4. Ansvar 

Ansvaret under planeringsstadiet vilar på projektansvarig. För arbetet på plats, första åtgärd 

vid avvikelser samt informerande av projektansvarig ansvarat den enskilda arbetaren. Efter 

att projektansvarig har informerats övergår ansvaret till honom. 
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7.2.1 Godsmottagning av egna eller beställda produkter hos kund                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 7.2.1 

Inköpta produkter kontrolleras enligt rutin 4.3.1. 

Egna levererade produkter som tas emot hos kund kontrolleras att de överensstämmer i 

antal och kvalitet samt att nödvändig dokumentation medföljer (säkerhetsdatablad).  

Kommunikation är ledord för samarbete mellan projektledare, personal och övriga 

medarbetare på byggarbetsplatsen. 

 

2. Syfte 

Syftet med en korrekt mottagningskontroll är att se till så att företaget inte erhåller fel 

produkt, fel antal eller skadad produkt hos kund. 

 

3. Arbetsgång 

a) Kontrollera att den levererade produkten stämmer med följesedel/packlista vad gäller typ 

och antal. 

b) Kontrollera att produkten inte är skadad. 

c) Kontrollera att dokumentation, säkerhets datablad osv. medföljer. 

d) Om dokumentation saknas, produkt ej stämmer med följesedel eller produkten är skadad 

så tas kontakt med projektansvarig. 

e) Signera budets leveranssedel vid behov, förutsatt att leverans stämmer. 

f) Mottagningen ska i största mån skötas av egen personal på byggarbetsplatsen. 

g) Om egen personal skulle vara frånvarande vid leverans ska kontaktperson på 

byggarbetsplatsen vara underrättad och försedd med nödvändig dokumentation för 

godsmottagning. 

h) Hantering av mottagen produkt sker enligt 7.2.2. 
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4. Ansvar 

Projektansvarig ansvarar för att kontaktperson på byggarbetsplatsen informeras om 

företagets rutiner vid godsmottagning. Samtlig personal har befogenhet att mottaga och 

godkänna leveranser men om fel upptäcks så skall ansvaret lämnas till projektansvarig. 

 



 

  67 

 

 
 

7.2.2 Förvaring av egna eller beställda produkter hos kund                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 
 

1. Rutin 7.2.2 

Vi förvarar egna produkter hos kund, så att de ej utsätts för slitage, stöldrisk och 

skadegörelse. Beroende på risken för stöld och skadegörelse bestäms förvaringsplats 

tillsammans med kontaktperson på byggarbetsplatsen. 
 

2. Syfte 

Syftet med säker förvaring på byggarbetsplatsen är att undvika slitage, stöld och 

skadegörelse. Det ger även en förbättrad ordning och ökad framkomlighet på arbetsplatsen.   
 

3. Arbetsgång 

a) Om förvaringsplats ej har anvisats av projektansvarig ska personal söka samband med 

kontaktperson på byggarbetsplatsen för bestämmande av plats. 

b) Kontrollera att förvaringsplatsen uppfyller krav gällande skydd mot slitage, stöld och 

skadegörelse. 

c) Produkt som godkänts enligt 7.2.1 skall placeras på utsedd förvaringsplats. Lämpligt 

hjälpmedel skall användas. 

d) Skadade och fel levererade produkter placeras separat och märks ut.   

e) Vidare hantering av skadade och fel levererade produkter hanteras enligt rutin 4.4.1. 

f) Personal ska hålla sig underrättade om väderförhållande och tillse att material och 

utrustning är utom fara. 
 

4. Ansvar 

Beslut om förvaringsplats skall tas mellan personal och kontaktperson på byggarbetsplatsen. 

Eventuellt har förvaringsplats redan meddelats till projektansvarig under planeringsstadiet 

som i sin tur meddelar berörd personal. Vad gäller användande av hjälpmedel till hantering 

av levererade produkter så skall man ha behörighet att använda aktuella hjälpmedel. 
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7.3.1 Arbete ute hos kund                             

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 7.3.1 

Arbetet utförs enligt gällande instruktioner, lagar, lokala regler och tidsplan som fastställts 

av projektansvarig i samverkan med kund. Personal håller kontakten med ansvarig på 

arbetsplatsen för information gällande avlastningszon, lagringsutrymmen samt 

deponimöjligheter på byggplatsen.  

Överblivet material tas tillbaka till företaget, antingen för återanvändning eller för 

återvinning enligt avtal med Stena Metall. Detta görs av både ekonomiska- och miljöskäl. 

Egenkontrollplan ihop med arbetsordern skall användas som checklista för arbetsgången.  

 

2. Syfte 

Syftet är att styra arbetet på byggplatsen och att hjälpa personal att genomföra arbetet 

effektivt, organiserat och fackmannamässigt. Det säkerställer även ett korrekt utfört arbete 

för företagsledningen.   

 

3. Arbetsgång 

a) Innan arbetet på byggplatsen påbörjas skall projektansvarig eller annan utsänd besöka 

byggplatsen. 

b) Nödvändiga åtgärder på byggplatsen skall vidtas av kunden, med hjälp av riskanalysen.   

c) Projektansvarig informerar berörda arbetare om projektet. Personal förses med 

arbetsorder, egenkontrollplan och riskanalys. 

d) Efter klartecken från kunden att åtgärderna är utförda påbörjas arbetet på plats.    

e) Första gången på byggplatsen tar personal kontakt med ansvarig för aktuell information, 

t.ex. avlastningszon, lagringsutrymmen, deponimöjligheter osv. 

f) Arbetet på byggplatsen utförs i par. 
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g) Personalen sköter arbetet på ett fackmannamässigt sätt. Man följer lagar, regler och 

företagets framtagna rutiner. 

h) Personalen sorterar avfall på platsen och återför överblivet material till företaget. 

i) Egenkontrollplanen fylls i kontinuerligt under projektet. 

j) Vid avvikelser tar man lämpliga åtgärder och fyller i avvikelserapport, enligt 5.1.1. 

k) Personal håller kontinuerlig kontakt med ansvarig på byggplatsen. Vid behov informeras 

projektansvarig. 

l) Projektansvarig håller sig uppdaterad om projektets utveckling. 

m) Personalen genomför en slutkontroll, 7.5.1 och informerar projektansvarig.       

  

4. Ansvar 

För planeringen ansvarar projektansvarig. För att man följer lagar, regler och företagets 

framtagna rutiner under arbetet på byggplatsen ansvarar den enskilda arbetaren. Vid 

tveksamheter skall arbetaren informera projektansvarig som övertar ansvaret tills beslut 

tagits och vidare ansvar preciserats. 
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7.4.1 Kund och användarinformation                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 7.4.1 

Efter varje avslutat projekt lämnas en produkt garanti ut ihop med en drifts- och 

underhållspärm för produkten. Pärmen lämnas ut till kunden som vid hela projektets slut 

lämnar det vidare till beställaren. 

 

2. Syfte 

Syftet med drifts- och underhållspärmen är att informera kunden och beställaren om 

instruktioner för användande och underhåll. Dessa instruktioner avser att säkerställa god 

funktion och maximerad livslängd. Pärmen kan även innefatta instruktioner gällande 

säkerhet och miljöhantering av produkt.    

 

3. Arbetsgång 

a) Drifts- och underhållspärm sammanställs av projektansvarig.  

b) Pärmen lämnas, tillsammans med garantin, till kunden i slutet av projektet. 

c) Om kunden är en entreprenör så skall han informeras om att pärmen skall lämnas vidare 

till beställaren.  

 

4. Ansvar 

Det är projektansvarigs ansvar att hantera drifts- och underhållspärmen med garantier. 

Garantin gäller under förutsättning att man följt de instruktioner som angivits i pärmen.   
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7.5.1 Slutkontroll                               

1. Rutin 

2. Syfte 

3. Arbetsgång 

4. Ansvar 

 

1. Rutin 7.5.1 

Efter avslutat arbetsmoment utför arbetaren en egenkontroll. Efter färdigställande av 

produkten/arbete utförs en slutkontroll av arbetet. På arbetsplatsen följer företaget de 

miljöförordningar som gäller. Efter städningen läggs eventuella avfall i anvisade 

deponeringscontainers. Överblivet material återtas till verkstad. 

Slutbesiktning genomförs oftast av kunden. 

 

2. Syfte 

Syftet med slutkontrollen är att säkerställa att arbetet utförts enligt avtal och att produkten 

lever upp till ställda krav. Arbetsplatsen skall vara i god ordning efter utfört arbete.  

 

3. Arbetsgång 

a) Efter färdigställd produkt/arbete går arbetaren över produkten och kontrollerar kvalitet 

på produkten.    

b) Använd egenkontroll lista samt arbetsorder och gör slutgiltig kontroll att allt är enligt 

order. 

c) Vid mindre fel eller skador rättas de till direkt.  

d) Vid betydande fel informeras projektansvarig som tar beslut om åtgärd. 

e) Efter godkänd slutkontroll: städa arbetsplatsen, sortera skräp i avsedd container och 

återför överblivet material till verkstad.  

e) Informera projektansvarig samt eventuellt kontakt på arbetsplats.  
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4. Ansvar 

Den enskilda arbetaren är ansvarig att fullfölja sitt arbete med egenkontroller. Efter 

färdigställande av produkt är det återigen arbetarnas ansvar att utföra slutkontroll. De skall 

även lämna arbetsplatsen i god ordning.  

Vid betydande fel i företagets slutkontroll informeras projektansvarig som tar beslut om 

åtgärd. 

Slutbesiktning ligger på kundens ansvar. Vid större fel ansvarar företaget, efter korrigering, 

för en uppföljande besiktning. 


