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HHKKUU OOCCHH HHKKUU--VVEERRKKTTYYGG
SBUF – projektet ”11052 Kvalitets-
arbete i praktiken” syftade till att
kartlägga styrka och svagheter i
metoder för kvalitetsstyrning. Kart-
läggningen genomfördes på små
och stora byggarbetsplatser, av olika
art och hos olika företag av skiftande
storlek.

Ett genomgående tema var att
vvaarr oocchh eenn vviillll ggöörraa eetttt bbrraa jjoobbbb,
men fföörruuttssäättttnniinnggaarrnnaa ssvvaarraarr iinnttee
mmoott mmööjjlliigghheetteerrnnaa att lämna ifrån
sig ett fullgott arbete.

Det som varje företagsledare
och varje produktionsledare måste
fokusera på är att sskkaappaa fföörruuttssäätttt--
nniinnggaar för att bygga rationellt, med
rätt kvalitet och engagerade med-
arbetare.

I projektets slutrapport föreslogs
bland annat förbättringsåtgärder
som utmynnade i konkreta så kalla-
de HKU-verktyg (HKU = Handgrip-
lig KvalitetsUtveckling) som presen-
terades i SBUF informerar nr 05:24.

Rapporten har distribuerats till
samtliga byggföretag inom Sveriges
Byggindustrier och tanken var att
dessa verktyg skall användas direkt i
byggföretagets utbildning av arbets-
ledare och platschefer.

HHUUHH

DDet har visat sig att önskemål
fanns att utveckla handgripliga

hjälpmedel som stöd till utbildningen
i byggföreningar och mindre och
medelstora byggföretag. SBUF ställ-
de än en gång upp för att möjliggöra
utvecklingen av sådana utbildnings-
hjälpmedel i praktiskt samarbete
med tänkta användare och Sveriges
Byggindustrier hjälpte till med att
finna lämpliga pilotföretag.

Initialt genomfördes ett semina-
rium med ett antal företagsrepresen-
tanter som inbjöds till att delta i
utvecklingen av ett informations- och
utbildningspaket omfattande HKU-
verktygen. Arbetet med detta kom
dock aldrig igång trots energiska och
upprepade försök att engagera de
företag som deltagit i seminariet.

Förnyade försök gjordes och slut-
ligen kom arbetet igång med ÅC
Företagen AB i Knivsta.

Projektarbetet förlades till ett nyligen
startat byggprojekt i Knivsta centrum
och fungerade mycket väl

I HKU-projektet ställde vi oss frå-
gan ”Varför gör man då inte det man
säger att det är bra att göra?”

Under arbetet med att få igång HUH-
projektet har vi många gånger haft
anledning att upprepa denna fråga.
I den exceptionella högkonjunktur
som rått de senaste åren är det lätt
att skylla på tids- och resursbrist. Bra
priser och gott om arbete skapar inte
heller något stort förändringstryck.
Vi är övertygade om att detta varit
starkt påverkande men tror att
huvudorsaken måste sökas bland
andra faktorer, sådana som starkast
påverkar vårt beteende.

Här citeras än en gång vad vi i
HKU-projektet skrev under förbätt-
ringsområdet Företagsledning:
””FFöörreettaaggsslleeddnniinnggeennss iinnssaattsseerr äärr
ooffttaa aavvggöörraannddee.. ÄÄrr lleeddnniinnggeenn
aavvvvaakkttaannddee mmoott ddee nnööddvväännddiiggaa
fföörräännddrriinnggaarrnnaa ffåårr eellddssjjäällaarrnnaa ddeett
ssvvåårrtt.. DDee lleeddaarree vvii mmöötttt,, hhaarr aallllaa
vvaarriitt ppoossiittiivvaa mmeenn kkaannsskkee iinnttee
ssjjäällvvaa ddee eellddssjjäällaarr ssoomm kkrräävvss fföörr
fföörräännddrriinngg.. EEfftteerrssoomm ddeett ii eetttt
fföörreettaagg ffiinnnnss mmåånnggaa pprroojjeekktt ssoomm
aallllaa kkrräävveerr fföörreettaaggsslleeddnniinnggeennss
eennggaaggeemmaanngg,, mmååssttee ddeett ttiillllssäättttaass
rreessuurrsseerr ii ffoorrmm aavv eellddssjjäällaarr oocchh
fföörreellööppaarree fföörr aatttt ddrriivvaa ffrraamm fföörr--
bbäättttrriinnggaarrnnaa..””

ÅC Företagen är ett exempel på
detta. Företagsledaren tvekade inte
en sekund om att detta var ett pro-
jekt som var bra och nödvändigt
och var själv eldsjälen som drev på
utvecklingen.

Med det nu genomförda projektet
Handgripliga UtbildningsHjälp-
medel, HUH, har förutsättningar
skapats för att få ut de resultat som
togs fram i projektet Handgriplig
KvalitetsUtveckling.

TTäännkk ppåå aatttt
Ditt engagemang är avgörande!

Utbildningshjälpmedlen är hjälp till
självhjälp!

PPRRAAKKTTIISSKKAA TTIIPPSS

DDet finns en mängd olika sätt att
driva utvecklingen i företag.

Vi har här sammanställt några tips
hämtade från vår samlade erfaren-
het av sådant arbete i olika stora
organisationer och det vi lärt oss i
HUH-projektet av ÅC Bygg.

PPÅÅ FFÖÖRREETTAAGGEETT

VVi ser två huvudalternativ. Det
ena är att en handledare börjar

i ett projekt inom företaget och
sedan fortsätter med nya projekt allt
eftersom. Det andra är att först
utbilda flera handledare och gå ut
samtidigt i flera projekt.

Det första alternativet passar,
som vi tror, för företag som kanske
bara driver ett par projekt samtidigt
och där det inte finns en organisa-
tion med centrala resurser ovanför
projekten. Alternativ två skulle då
vara för lite större företag med flera
projekt och flera projektlednings-
organisationer. Det rör sig då oftast

Varför gör man då
inte det man säger att

det är bra att göra?
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om företag verksamma på fler orter.
I alternativ ett med en handledare

bör en genomläsning av SBUF fold -
rarna och den projektrapport som
dessa blad är bilaga till räcka. Är
man intresserad rekommenderar vi
att också läsa hela HKU-rapporten
Handgriplig KvalitetsUtveckling. När
det materialet smälts är det dags att
sätta sig in i tillhörande OH-presen-
tationer med tillhörande antecknings -
sidor. Det är bara ”handledartips”
och bör helst omsättas till egna ord.

För alternativ två rekommende-
rar vi att ”handledare ett” gör ovan-
stående jobb sedan samlar de ytter-
ligare handledare man tänkt sig för
en genomgång. Här kan endera av
OH-serierna HKU-verktyg eller
Verktygen an vändas. Genom -
gången kan också omfatta plane-
ring av fortsatt utbildning och givet-
vis utdelning av fold rar till alla.

UTE I PROJEKTEN

Samla så många som möjligt när
det är dags för introduktion av

ett verktyg. Inget går upp mot sam-
lad muntlig information där alla får
samma budskap och alla kan ställa
frågor.

En lärdom att ta till vara är att
det inte lönar sig att försöka införa
alla nya ”verktyg” på en gång. Två
till tre per projekt är nog maximalt.
Det är bättre att göra en sak ordent-
ligt än många lite si och så.

Ute på arbetsplatserna finns ofta
inte stora sammanträdesrum med
projektorer för PowerPoint-presenta-
tioner. Exempelvis fann vi i Knivsta-
projektet att svartvita PowerPoint-
bilder kopierade två och två på
papper och utdelade till mötesdelta-

garna var en bra modell. Sittande
kring ett bord i boden var deltagar-
na i sin hemmamiljö och diskussio-
nerna kom igång helt naturligt.
Papperskopior går också att
anteckna på och går att använda
när fler i arbetslagen ska tas in i det
praktiska användandet av verkty-
gen. För att underlätta för handle-
dare har vi också på OH-bildernas
anteckningssidor givit förslag till
vad man kan säga och diskutera i
anslutning till bilderna. Se detta
som ett stöd. Egna ord gärna grun-
dade på gemensamma erfarenheter
med deltagarna blir alltid bättre.

Hur hittar man anteckningarna?
Se bilder nedan.

Vi har avsiktligt inte tagit fram några

övningsexempel utöver materialet i
foldrarna. I Knivsta projektet fann vi
att verkligheten är överlägsen och
då känns också nyttan direkt. 

Till skillnad mot en vanlig kurs
där man går igenom övningarna
direkt måste man här ge tid att göra
övningen när den passar in i pro-
jektgenomförandet. Genomgång
och diskussion görs lämpligen efter
någon månad eller i samband med
introduktion av nästa verktyg. Man
kan också tänka sig att diskutera
övningarna på de vanliga plane-
ringsmötena om det passar att
handledaren är närvarande.

Om du har en
gammal ver-
sion av Power
Point hittar du
antecknings -
sidorna enligt
vidstående pil.

Om du har en
nyare version
av Power Point
hittar du
antecknings -
sidorna enligt
vidstående pil.



I VILKEN ORDNING TAS
VERKTYGEN? 
Ja, det beror lite på hur man vill
använda dem. Vi rekommenderar
dock att ta dem i tur och ordning
som de står i SBUF Informerar nr
05:24.

Engagemang är viktigt och en
diskussion tidigt om dessa frågor är
nyttig. Upplever man att engage-
manget står på toppen rekommen-
derar vi ändå att testa ”gemensam
utvärdering”. Inget är så bra att det
inte finns förbättringsmöjligheter.

Arbetsberedning har vi märkt är
”lättsålt”, åtminstone muntlig sådan.
Börjar man använda skriftlig märker
man snart att det mesta man skriver
har man antecknat förut också men
inte så samlat och överskådligt.
Någon form av Riskhantering före-
går all arbetsberedning varför
åtminstone en snabbgenomgång
av det verktyget behövs först.

Arbetsplatsronder kan man ta som
ett värdefullt komplement när man
har fungerande skyddsronder.

Om skyddsronderna fungerar lite
halvbra kan arbetsplatsronder vara
ett sätt att rycka upp skyddsarbetet
tillsammans med kvalitetsarbetet.

Blanketten Arbetsplatsrond/ -
Skyddsrond har fått ett alternativ
Arbetsplatsrond för de som föredrar
att använda dagbokens blankett för
skyddsronderna.

Praktiska internrevisioner är ett
mycket nyttigt verktyg om man vill
bli bättre. Det kräver dock utbild-
ning av revisorer varför vi lagt detta,
kanske det bästa kvalitetsutveck-
lingsverktyget sist.

Utbildningshjälpmedlen, OH-
 serier, Foldrar, blanketter etc  
kan hämtas på
www.sbuf.se/praktiskahjalpmedel

Projektet har genomförts av FoU
Mellan, Sveriges Byggindustrier i en
arbetsgrupp bestående av
Leif Jackson
Rolf Hörnfeldt
Pauli Matikka
Nils Öhrström

SBUF har bidragit med ekonomiskt
stöd för utvecklingsprojektet
och för informationsskrifterna.

Litteratur:
”Handgripliga utbildningshjälpme-
del” (rapport 19 s) samt
fyra bilagor av
Rolf Hörnfeldt
Leif Jackson
Pauli Matikka
Nils Öhrström
kan beställas från SBUF,
tel 08-783 81 01, info@sbuf.se

Rapporten kan också laddas ner
från
www.sbuf.se
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Arbetsberedning/Kontrollberedning

Arbetsplats

Arbetsmoment

Aktivitetsnr

Datum

Kontroll enligt kontrollprogram

Ansvarig för kontrollplan

Ritning nr

Material           
            

            
            

            
 Mängd            

 Avropsdatum/Anm

Maskiner

Från

Miljö

Åtgärd

Metod (använd gärna baksidan för skiss och figur)

Ansvarig och utrustning

Deltagande personal/arbetslaget

Telefon

Arbetsplatsrond

Arbetsplats, ort

Platschef

Rond nr

Datum

Tel

Kvalitet           
            

            
            

            
    Kommentarer och åtgärder

Arbetsmiljö (använd gärna baksidan för noteringar)          
            

  Kommentarer och åtgärder
Deltagare (platschef, skyddsombud, lagbas)

Närvaro, signatur o datum

Miljö

Kommentarer och åtgärder

Noteringar och åtgärder

Arbetsmijöplan

Riskbedömning/planerade åtgärder

Skyddsrond (genomförs enligt dagbok)

Källsortering, fraktioner och containers

Kemikalier på arbetsplatsen (Säkerhetsdatabas)

Farligt avfall (plats vid kontoret)

Aktuella arbetsberedningar

Mottagningskontroll av material och upplag

Okulär besiktning (kvalitetsronder)

Ansvarig            
Klart, dat/sign

Platsledning, datum/signatur

Åtgärdas senast           
            

      Ansvarig för åtgärd

Arbetsplatsrond/Skyddsrond

Arbetsplats, ort

Platschef

Rond nr

Datum

Tel

Kvalitet           
            

            
            

            
    Kommentarer och åtgärder

Arbetsmiljö (använd gärna baksidan för noteringar)          
            

  Kommentarer och åtgärder
Deltagare (platschef, skyddsombud, lagbas)

Närvaro, signatur o datum

Miljö

Kommentarer och åtgärder

Skyddsrond

(utföres enligt dagboken) alt med noteringar här vid en samordnad arbetsplatsrond

Arbetsmijöplan

Riskbedömning/planerade åtgärder

Skyddsrond (enligt nedan)

Källsortering, fraktioner och containers

Kemikalier på arbetsplatsen (Varuinfoblad)

Farligt avfall (plats vid kontoret)

Aktuella arbetsberedningar

Mottagningskontroll av material och upplag

Okulär besiktning (kvalitetsronder)

Utan anm   Med anm

Utan anm  Med anm

1. Allmän ordning

1.1 Förbandsmaterial

1.2 Personlig skyddsutrustning

1.3 Verktyg & redskap

1.4 Uppvärmning, utsugning

1.5 Avstängning, skyltar & belysning

1.6 Skyddstak, täckning, räcken

1.7 Golv-, tak- & bjälklagsöppningar

1.8 Transportleder & upplagsplatser

2. Brandförsvar

3. Trafik

3.1 Kör- och gångvägar

3.2 Fordon och transportanordningar

4. Tillfälliga elanläggningar

5. Tryckkärl

6. Lyftanordningar

6.1 Hissar

6.2 Kranar, kranspår, uppställning

7. Lyftredskap

8. Ställningar

9. Schaktningsarbete

10. Sprängningsarbete

11. Plåtslageriarbete

12. Rörinstallationsarbete

13. Måleriarbete

14. Glasmästeriarbete

15. Elinstallationsarbete

16. Ventilationsarbete

Kontrollpunkt och åtgärd

Åtgärdas senast           
            

      Ansvarig för åtgärd

Ut i verkligheten!
Tänk på att

Revisorn ska vara ute på 
arbetsplatsen under 

genomförandet och se hur
verkligheten ser ut.

Revisioner ska bara undantags-
vis genomföras i konferensrum. 

Där finns inga synliga bevis.




