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      Strängnäs, 2021-06-10 

 

FÖRORD 

Detta dokument beskriver Svenska undervattensentreprenader AB:s, (i dokumentet 
benämnt SUAB), kvalitetssystem och ska vara ett hjälpmedel att styra kvalitén i 
verksamheten samt skapa tilltro till att företagets verksamhet har förmåga att genomföra 
åtaganden i projektform. 

All projektanknuten personal ska utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med 
uppdragsanpassade kvalitetsplaner, rutiner och instruktioner baserade på kvalitetssystemet. 

Företagsledningen är ansvarig för utformning, tillämpning, underhåll och revidering av 
kvalitetssystemet, rutiner och instruktioner. 

 

 

 

Kvalitetsansvarig:  

Pelle Hansson 
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Kvalitetssystem. Beskrivning 

0. ORIENTERING 

Kvalitetssystemet är ett hjälpmedel att styra kvalitén i företagets anläggningsverksamhet 
och skapa tilltro till att företaget har organisation,  
resurser och kompetens att genomföra åtaganden. 
 
Det redovisar sambandet mellan Svensk Standard SS-EN ISO 9001, 
kvalitetssystemet och gällande företagsunika rutiner. 

1. OMFATTNING 

Kvalitetssystemet ska tillämpas i all anläggningsverksamhet och detaljeringsgraden 
redovisas i projektanpassade kvalitetsplaner. 
 
Beroende på objekts storlek, komplexitet och eventuella beställarkrav identifieras behov av 
projektunika styrdokument i form av rutiner, instruktioner och program för kontroll och 
provning. 

2. REFERENSER 

Svensk Standard SS-EN ISO 8402:1994, Kvalitetsledning och kvalitetssäkring - 
Terminologi. 
 
Svensk Standard SS-EN ISO 9001:2015 Kvalitetssystem - kvalitetssäkring vid konstruktion, 
utveckling, produktion, installation och service. 
 
SUAB´s kvalitetssystem, beskrivning 
 
Byggforskningsrådet ”Rätt kvalitet i byggprocessen”. 

3. DEFINITIONER 

För definitioner av grundläggade termer som berör kvalitetsbegrepp, gäller  
Svensk Standard SS-EN ISO 8402:1994 samt följande definitioner: 
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3.1. PRODUKT 

Produkt, resultat av aktiviteter eller processer. Produkt innefattar också tjänst. 

3.2. ANBUD 

Anbud, erbjudande gjort av en leverantör, som svar på förfrågan rörande ett kontrakt 
om att tillhandahålla en produkt. 
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3.3. KONTRAKT 

Kontrakt, accepterad order. Krav, som överenskommits mellan en leverantör och en 
kund, oberoende av med vilket medium de överförs. 
 

3.4. AVVIKELSE 

Avvikelse, icke-uppfyllande av specificerat krav. 

3.5. FEL/DEFEKT 

Fel/defekt, icke-uppfyllande av krav eller rimliga förväntningar med tanke på avsedd 
användning, inklusive sådana som rör säkerhet. 

4. LEDNINGEN 

4.1. LEDNINGENS ANSVAR 

Ledningen fastlägger företagets policy, mål och åtaganden med avseende 
på kvalitet. 

4.1.1. KVALITETSPOLICY 

Vi inom SUAB har utvecklat en modell för kvalitetssäkring som har anpassats till  
ISO 9001. 
Detta medverkar till att öka kvaliteten och stärka vår konkurrenskraft, lönsamhet 
och därigenom även minska kostnaderna för våra beställare. 
 
Målsättningen är att genom fortlöpande utbildning motivera våra medarbetare att 
med denna modell både förbättra och dokumentera den tradition av 
kvalitetsmedvetande som alltid kännetecknas vårt företag. 
 
Alla anställda och underentreprenörer är ansvariga för kvaliteten av eget arbete. 
 
Kvalitetssäkringen med egenkontroll är ett konkurrensmedel som kommer att ge 
rationaliseringseffekter samt kostnadsbesparingar och medför: 
 

- Kvalitetsmedveten personal. 

- Kvalitetsmedvetna underentreprenörer. 

- Rätt kvalitet på utfört arbete. 

- Rätt leveranstid. 

- Bättre lönsamhet. 

- Utökat beställarförtroende 
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4.1.2. ORGANISATION 

4.1.2.1. ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

Övergripande ansvar och målsättning med kvalitetsverksamheten ligger hos 
företagsledningen. 

Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden ska definieras och dokumenteras 
för personal som leder, utför och verifierar arbete, som påverkar kvalitén. 

Arbets- och ansvarsfördelning för projektansvarig personal har fastställt enligt 
följande: 

Till ansvar i kvalitetsfrågor är kopplat befogenhet att vidta åtgärd för att 
uppnå ställda krav. 

Arbetschefen ska: 

 Tillse att objektsanpassad kvalitetsplan upprättas och samordnas med 
övriga planer. 

 Tillse att berörda informeras om kvalitetsplanens innehåll. 

 Fastställa övergripande riktlinjer, bl. a för organisationsstruktur och metodval. 

 Utöva övergripande ekonomisk styrning av projektet. 

 Förhandla med beställaren om projektomfattning, större ändringar, kvalitetsavvikelser 
samt godkänna eventuella undantag från krav i kvalitetsplanen. 

 Tillse att produktionstidplan och produktionskalkyl upprättas samt att detaljplan och 
arbetsberedningar utarbetas och samordnas. 

 Ha övergripande ansvar för att upprättade planer följs och att avsedda styrmedel 
utnyttjas. 

 Ha övergripande ansvar för att projektet tillförs nödvändiga resurser i form av 
material, maskiner, kompetent personal och i förekommande fall personal med 
särskild behörighet. 
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Platschefen ska: 

 Vara direkt ansvarig för kvalitetsarbetet i objektet. 

 Planera, styra och övervaka kvalitetskritiska aktiviteter. 

 Rapportera avvikelser och vidta korrigerande åtgärder. 

 Ansvara för att kvalitetsdokument (redovisande dokument) insamlas och bevaras 
samt övervaka genomförande av kontroller (egenkontroll enligt kontrollprogram) och i 
förekommande fall utföra egna kontroller. 

 Ansvara för att gällande dokument är tillgängliga samt att ogiltiga dokument 
avlägsnas, märks och arkiveras på särskild plats. 

 Ha det direkta ansvaret för ekonomin i projektet och därmed ha befogenhet att träffa 
ekonomiska och andra uppgörelser. 

 Formulera och fördela arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter för underställd 
personal. 

 Tillse att projektet tillförs tillräckliga och kompetenta resurser. 

 Utföra detaljplanering och i förekommande fall genomföra arbetsberedningar. 

 Anordna regelbundna interna planerings/veckomöten. 

 Svara för att kvalitetsmöten genomförs med lämpliga intervall. 

 Vara inköpsansvarig i projektet. 

 Organisera mottagning av leveranser och ansvara för kontrollen. 

 Etablera samarbete med underentreprenörer, leverantörer och myndigheter. 

 Ansvara för att upprättad produktionstidplan, kvalitets- och miljöplan följs, revideras 
och kompletteras. 

 Ansvara för arbetsmiljö, omgivningsmiljö och i förekommande fall trafikmiljö. 

 Tillse att kontroll- ,mät- och provningsutrustning kalibreras och hanteras på rätt  

4.1.2.2 RESURSER 

Med resurser avses i detta sammanhang personalresurser. 
 
Nödvändiga personalresurser skall tillsättas eller finnas tillgängliga. 
 
Personal som leder och genomför arbete och eller utför verifiering ska vara utbildad 
för detta. 

4.1.2.3 LEDNINGENS REPRESENTANT 

Företagsledningen skall inom sig utse en representant 
som oavsett annat ansvar skall säkerställa att kvalitets- 
systemet följs och underhålls i enlighet med standardens 
krav och till ledningen rapportera om hur systemet fungerar 
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operativt. 

4.1.3. LEDNINGENS GENOMGÅNG 

Med ledningens genomgång avses en av företagsledningen utförd formell 
utvärdering av kvalitetssystemets tillstånd och lämplighet i förhållande till 
kvalitetspolicy och målsättning. Utvärderingen skall ligga till grund för uppföljning, 
avstämning och eventuell revidering av kvalitetspolicy och mål. 
För att få en objektiv utvärdering av hur kvalitetsarbetet fungerar i projekten 
genomförs interna kvalitetsrevisioner. Resultatet skall utvärderas och bedömas 
tillsammans med den information ledningen får vid kontakter med kunder och 
medarbetare. 

4.2. KVALITETSSYSTEM 

Med kvalitetssystem avses ett medel för att säkerställa att produkten uppfyller 
specificerade krav med avseende på kvalitet. 

Kvalitetssystemet bygger på Svensk Standard SS-EN ISO 9001:2015 med 
anpassning till vår verksamhet. 
 

Kvalitetsplanen är en redovisning av kvalitetssystemets projektanpassning och är det 
dokument, som anger de specifika kvalitetspåverkande aktiviteterna, deras 
ordningsföljd och de resurser som används för dessa aktiviteter. 
Kvalitetsplanens omfattning och detaljeringsgrad ska anpassas till vad som är 
erforderligt i det enskilda projektet. 

Kvalitetsplanen bör redovisa: 

 De mål som ska uppnås. 
 Ansvar och befogenheter för projektorganisationen. 
 Rutiner, metoder och instruktioner som ska användas. 
 Lämpliga provnings- kontroll- och uppföljningsprogram och 

därtill hörande resultatdokument 

När rutiner eller instruktioner saknas upprättas projektunika sådana samt program för 
kontroll och provning och till dessa hörande redovisande dokument. 

Redovisande dokument ska bevaras och arkiveras i lämpligt system. 
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4.3. KONTRAKTSGENOMGÅNG/PROJEKTGENOMGÅNG 

Med projektgenomgång avses en genomgång och analys av gällande förutsättningar 
i syfte att: 

 Säkerställa att erforderliga resurser och kompetens finns för genomförandet. 
 Fastställa att kontraktskraven är definierade och dokumenterade. 
 Konstatera krav som eventuellt avviker från uppgift i anbudshandling. 
 Fastställa att nya eller reviderade handlingar bedöms uppfylla ställda krav 

och att de är utförbara. 

Genomgång skall utföras innan anbud lämnas eller avtal träffas. Under produktion 
ska genomgångar göras av nya eller reviderade handlingar. 
Projektgenomgång ska dokumenteras i protokoll eller annan likvärdig handling och 
bevaras. 

Planering 

Efter att beställning erhållits kontrolleras entreprenadhandlingarna med avseende på 
att kontraktskraven ska vara väl definierade och dokumenterade. Föreligger brister 
underrättas beställaren. 

Vid byggstartsträffen klarläggs och dokumenteras innehållet i bygghandlingarna, 
organisation, ansvar, kvalitetsarbetets genomförande, arbetsmiljö, inköp samt 
arbetsförhållanden i övrigt. 
All berörd personal inklusive eventuella underentreprenörer ska delta. Mötet ska 
protokollföras. 

Produktion 

Under produktionsskedet granskas kompletterande och reviderade handlingar. Om 
dessa påverkar kontraktsförhållandena underrättas beställaren. 

4.4. KONSTRUKTIONSSTYRNING 

Med konstruktionsstyrning avses projekteringsarbetet med stöd av rutiner för styrning 
och verifiering av konstruktionsresultatet samt tillämpliga fall av validering av 
produktens konstruktion. 

Projektering ska genomföras på ett planerat och styrt sätt så att kvalitetskrav uppfylls. 

Planering 

Planer ska finnas för varje konstruktions- och utvecklingsaktivitet. 
Planerna ska beskriva eller hänvisa till dessa aktiviteter och ange ansvar för deras 
genomförande. Arbetsuppgifterna ska uppdras åt kvalificerad personal. 
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Organisatoriska och tekniska gränsytor 

Gränsytor mellan olika grupper som medverkar i projekteringsarbetet ska fastläggas 
och dokumenteras, överföras och regelbundet granskas. 

 

Konstruktionskrav 

Krav som utgör underlag för konstruktion av produkten ska identifieras och 
dokumenteras, inklusive krav enligt lagar och förordningar. 

Konstruktionsresultat 

Resultat från konstruktionsarbete ska dokumenteras och presenteras på ett sådant 
sätt att de kan verifieras och i förekommande fall valideras mot konstruktionskraven. 
Konstruktionsresultaten ska: 

 Uppfylla konstruktionskraven. 
 Innehålla eller hänvisa till acceptanskriterier. 
 Identifiera de egenskaper hos konstruktionen som är avgörande för produktens 

funktion. 

Dokumentation över konstruktionsresultatet ska granskas före frisläppning. 

Konstruktionsgenomgång 

Dokumenterade genomgångar ska genomförs under arbetets gång. Vid varje 
genomgång ska alla, som berörs av konstruktionsstadiet ifråga, delta om så krävs. 
Dokumentationen ska bevaras. 

Verifiering av konstruktion 

Verifiering ska genomföras vid lämpliga stadier under projekteringsarbetets gång för 
att säkerställa att resultatet uppfyller de konstruktionskrav som gäller för stadiet 
ifråga. Verifieringen ska dokumenteras. 

Validering av konstruktion 

Validering av konstruktionen ska genomföras för att säkerställa att produkten svarar 
mot kundens definierade behov eller krav. 

Konstruktionsändringar 

Konstruktionsändringar behandlas på samma sätt som ny konstruktion. 

 

 

 

 



 

 

12 
 

 

4.5. STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 

Dokumentstyrning ska: 
 Säkerställa att gällande versioner av dokument och data alltid är tillgängliga och 

kända. 
 Säkerställa att ogiltiga dokument ej används. 
 Säkerställa att föråldrade dokument som behålls av formella skäl eller för att 

bevara kunskap märk på lämpligt sätt. 

Under planerings- och produktionsskedet bevakas att gällande 
entreprenadhandlingar används. Upprättad handlingsförteckning och 
distributionslista revideras och distribueras successivt med anledning av nya och 
reviderade handlingar. Ogiltiga dokument märks och förvaras åtskilt från gällande 
dokument. 

Underrättelse, anmälningar och övriga meddelanden bör vara skriftliga och  
i vissa fall ska de vara skriftliga. Likaså bör även mottagande av uppgifter och 
handlingar bekräftas skriftligen. 

I dagboken dokumenteras projektets framskridande och noteras viktiga händelser, 
exempelvis mottagna handlingar. 

Relationshandlingar visar projekts slutliga utformning, det vill säga, att eventuella 
avvikelser redovisas i en särskild omgång handlingar för att underlätta framtida 
underhåll m m. 

Bygghandlingarna kompletteras med leverantörsdokumentation. 
 

4.6. INKÖP 

Rutiner ska säkerställa att upphandlade produkter uppfyller specificerade krav. 

Vid bedömning och val av leverantör/underentreprenör ska beaktas 
förmågan att uppfylla ställda krav inklusive kvalitetssystem och eventuella 
kvalitetssäkringskrav. Därvid ska beaktas tidigare visad förmåga. 

Inköpsdokument ska innehålla eller hänvisa till den information som krävs för att 
säkerställa att den beställda produkten uppfyller ställda krav och klarlägga behov av 
samordning. 

Vid upphandling av konsulttjänster väljs för projekt lämpliga konsulter med hänsyn till 
projektets art och svårighetsgrad. Valet bekräftas i ett skriftligt konsultavtal med 
redovisning, kvalitetssystem  och kvalitetssäkring. 

Inköpsdokument är att betrakta som kvalitetsdokument och ska bevaras. 

För undvikande av skador och försämringar på produkter tillses att vid behov 
anvisningar om hantering, transport och lagring begärs hos leverantör. Generellt 
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gäller att produkter förvaras så att de inte skadas eller försämras i väntan på 
inbyggnad eller montage. Vid mottagning av leveranser till arbetsplats ska dessa 
kontrolleras. Felaktiga eller saknade produkter ska snarast rapporteras till 
leverantören. 

4.7. BEHANDLING AV PRODUKTER TILLHANDAHÅLLNA AV KUND 

Produkter tillhandahållna av beställaren behandlas på samma sätt som övriga 
produkter. Fördelning av ansvar för sådan produkt ska klargöras. Obrukbara 
produkter registreras och rapporteras till beställaren. 

4.8. PRODUKTIDENTIFIKATION OCH SPÅRBARHET 

Med spårbarhet avses möjlighet att med hjälp av dokumenterad identifiering spåra 
historiken, användningen och lokaliseringen av ett objekt. 

Produkter som har krav på identifikation och spårbarhet ska märkas och förvaras så 
att de kan identifieras och spåras samt hänföras till ritningar, specifikationer eller 
andra dokument. 

Vid mottagning av leveranser kontrolleras även märkning av produkterna. 

4.9. PROCESSTYRNING/PRODUKTIONSSTYRNING 

Med produktionsstyrning avses i detta sammanhang identifiering och planering av 
processer som direkt påverkar kvalitén i allmänhet och särskilt processer där brister 
ej till fullo kan verifieras eller märkas förrän produkten tagits i bruk. 

Planering 

Vid byggstartsträffen klarläggs och dokumenteras ansvar samt omfattning och tid för 
genomförande av aktiviteter under planerings- och produktionsskedet. Vidare 
identifieras behov av och ansvar för produktunika styrdokument i form av rutiner, 
instruktioner och program för kontroll och provning och därtill hörande 
resultatdokument. 

Produktion 

Produktionstidplanen utgör ett övergripande informations- och styrdokument för 
projektet och ett underlag för övriga planer och vidare detaljplanering. 

Avstämning av produktionstidplan sker i samband med planeringsmöten eller 
byggmöten. 

Vid planeringsmöten som oftast är av intern karaktär avstäms aktuella planer samt 
påverkan av störningar och ändrings- och tilläggsarbeten. Detaljplaner avstäms och 
eventuella arbetsberedningar för aktuella aktiviteter gås igenom. Frågor rörande 
kvalitetsplan, underentreprenörer, leveranser, ekonomi, arbetsmiljö m m behandlas 
också. 
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För aktiviteter som bedöms som tidsmässigt kritiska analyseras behovet av åtgärder 
som utnyttjande, tillgänglighet eller anskaffning av resurser, kan avse både personal, 
maskiner och material. 

Miljö 

Störningar i form av t ex ljud och vibrationer för närboende eller känsliga 
anläggningar ska analyseras och beaktas i produktionsplaneringen. För arbeten med 
risk för påverkan på omgivningen krävs en arbetsmiljöplan som lämpligen kopplas till 
projektets kvalitetsplan. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöansvarig på arbetsplatsen ska utses, oftast är det platschefen. Svensk 
Byggtjänst ”Arbetarskyddsregler. Byggnadsarbeten 94/95” ska finnas tillgänglig. 
Skyddsronder antecknas i dagbok. För verksamheter utanför ordinarie arbetstid 
träffas avtal om självständigt arbetsgivaransvar. 

4.10. KONTROLL OCH PROVNING 

Med kontroll och provning avses mätning, undersökning eller annan bestämning av 
en eller flera egenskaper hos en produkt och säkerställa att specificerade krav 
uppfyllts. 

Tillverkningskontroll via daglig tillsyn och enligt kontrollprogram. Kontroll och provning 
dokumenteras. 

Mottagningskontroll av alla inkommande material och produkter sker på 
arbetsplatsen eller vid hämtning hos leverantör. Verifiering utförs enligt kvalitetsplan 
eller instruktion. 

Vid bestämning av omfattning och typ av mottagningskontroll ska hänsyn tas till 
kontroll som skett hos leverantören och till de dokumenterade bevis som finns på att 
de specificerade kraven uppfyllts. 

Stickprovsvis kontrolleras att underentreprenörers arbeten utförs enligt gällande 
handlingar samt att egenkontrollen hos underentreprenören utförs och verifieras. 

I samband med överlämnandet och före slutbesiktning görs en dokumenterad slutlig 
egenkontroll. 

4.11. BEHANDLING AV KONTROLL-, MÄT- OCH 
PROVNINGSUTRUSTNING 

I Kvalitetsplanens kontrollprogram eller särskild instruktion skall lämplig kontroll-, 
mätnings- och provningsutrustning inklusive programvara anges. Utrustning och 
programvara ska hanteras så att noggrannhet och användarbarhet bibehålls. 

Kontroll och justering av mätutrustning sker en gång per månad. 
Anteckning görs i dagbok. 
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4.12. KONTROLL- OCH PROVNINGSSTATUS 

Syftet är att säkerställa att endast godkända produkter blir använda eller installerade. 

Provning eller kontroll ska dokumenteras så att godkända och icke godkända 
produkter kan särskiljas. Statusangivelse ska därvid bibehållas. 

För att man ska vara säker på att endast godkända produkter används, ska det av 
dokumentation eller märkning framgå: 

 Vad som är kontrollerat. 
 Vad som är godkänt. 
 Vad som ska rättas till. 
 Vad som ska kasseras. 

4.13. BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER 

Med avvikande produkter avses produkter som ej uppfyller ställda krav. 
Avvikande produkter ska identifieras genom märkning och särskiljas. 

Orsaken till avvikelsen ska utredas. Avvikelse på produkt ska avhjälpas snarast 
möjligt med godkänd metod. Saknas sådan godkänd metod, om avvikelsen är 
väsentlig, ska en avvikelserapport upprättas med förslag till korrigerande åtgärd. 
Avvikelsen noteras även i dagbok. 

4.14. KORRIGERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Förebyggande åtgärder definieras för att eliminera potentiella avvikelser och för att 
förhindra att upprepning sker. Korrigerande åtgärd innebär åtgärd som vidtas för att 
eliminera orsakerna till en existerande avvikelse, defekt eller annat oönskat 
förhållande. Korrigering redovisas under 4.13. 

Rutiner för korrigerande åtgärder ska omfatta att: 

 Handlägga avvikelserapporter på ett verkningsfullt sätt. 
 Undersöka orsaker till avvikelser som rör såväl produkt, process som 

kvalitetssystem och dokumentera resultatet. 
 Fastställa åtgärder som är nödvändiga för att eliminera orsaker till avvikelser. 
 Säkerställa att åtgärderna genomförs. 

Rutiner för förebyggande åtgärder ska omfatta att: 

 Använda lämpliga metoder för att upptäcka, analyser och eliminera tänkbara 
orsaker till avvikelser. 

 Fastställa nödvändiga åtgärder för att behandla problem som kräver förebyggande 
åtgärder och säkerställa att de får avsedd verkan. 

 Informera företagsledningen om vidtagna åtgärder. 
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Kontraktspåverkande avvikelser rapporteras till beställaren. 

4.15. HANTERING, FÖRVARING, PACKNING, SKYDD OCH LEVERANS. 

I de fall packning, emballering och märkning är en del i åtagandet upprättas 
projektspecifika instruktioner för detta förfarande. 

Till förhindrande och försämringar på produkter ska dessa skyddas under hantering 
och förvaring. 

Färdiga produkter skyddas i erforderlig omfattning. 

Vid anskaffning av material och produkter beaktas kraven på hantering, förvaring och 
skydd i enlighet med anvisningar från leverantör. 

4.16. HANTERING AV KVALITETSDOKUMENT 

Med kvalitetsdokument avses redovisande resultatdokument och ska överlämnas till 
eller hållas tillgängliga för beställaren. 

Dokumenten ska visa att ställda krav har uppfyllts och om avvikelser förekommer. 

Relevanta dokument från leverantörer och underentreprenören ska  
ingå i informationen. 

Dokumenten insamlas, registreras, förvaras, underhålls och gallras. 
Förvaringen ska ske så att dokumentationen ej skadas och att den är tillgänglig. 
Arkiveringstiden ska fastställas och dokumenteras. 

Redovisande dokument överlämnas, om så överenskommits, i samband 
med slutbesiktning. Följande handlingar bör hänföras till denna samling av 
dokument: 

 Projektanpassad kvalitetsplan. 
 Protokoll från projektgenomgång. 
 Relationshandlingar. 
 Förteckning över tillverkare/leverantörer. 
 Resultatdokument från kontroll och provning. 

 

4.17. INTERNA KVALITETSREVISIONER 

Kvalitetsrevisioner innebär en systematisk och oberoende undersökning  
för att avgöra om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat 
överensstämmer med vad som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett 
effektivt sätt och är tillämpliga för att nå målen. 

Intern kvalitetsrevision utförs av behörig person på uppdrag av företagsledningen. 

Systematisk uppföljning genomförs i syfte att: 

 Kontrollera att projektanpassad kvalitetsplan upprättats och följs. 
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 Säkerställa att rätt produktions- och produktkvalitet nås. 
 Bedöma kvalitetsutfallet samt initiera erforderliga åtgärder. 

Resultatet revideras i en revisionsrapport som delges projektorganisationen, 
eventuella behov av förbättringsåtgärder på talas. Har väsentliga brister upptäckts 
ska en uppföljning göras när åtgärder vidtagits. 

Kopia av revisionsrapporten överlämnas till företagsledningen och beställaren. 

4.18. UTBILDNING 

All personal vars arbete påverkar produktkvalitén ska genom utbildning och 
erfarenhet vara kvalificerad för sina arbetsuppgifter. 

Utbildningsbehovet och speciella kompetenskrav ska fastställas. Utbildningen ska 
planeras, genomföras och dokumenteras. 

De anställda utbildas till att vid varje arbetsplats ha erforderlig behörighet och 
kompetens. 

Finns behov av kompletterande utbildning tillser projektansvarig att denna 
genomförs. 

4.19. SERVICE 

Med service avses drift- och eller underhållsaktiviteter i syfte att vidmakthålla 
produktfunktion och produktkvalitet. Drift- och underhållsaktiviteter ska planeras och 
dokumenteras. 

Om åtagandet innefattar service upprättas projektspecifika rutiner för utförande, 
rapportering och verifiering av serviceaktiviteterna. 

Rutinbeskrivningar baseras på tillhandahållna eller för åtagandet särskilt upprättade 
drift- och underhållsinstruktioner. 

4.20. STATISTISKA METODER 

Avser metoder för utvärdering av tillräckligt stort och slumpmässigt urval av 
mätvärden i förhållande till givna referensvärden. Där så är lämpligt eller föreskrivs 
ska statistiska metoder användas för verifiering av krav. 


