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Kraven från samhället 
och beställare ökar

Kraven från både samhälle och beställare ökar allt mer på att före-
tagen har ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

BF9K möjliggör för företagen att svara upp mot kraven i PBL, 
miljöbalken och arbetsmiljölagen. Systemet tillgodoser såväl 
samhällskraven som beställarkraven, och är ett produktcertifie-
ringssystem direkt anpassat för byggbranschen.

Systemet togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareför-
ening i samarbete med flera av föreningens medlemsföretag 
samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som är den in-
stans som certifierar företagen.

Till BF9K finns auktoriserade handledare knutna. De hjälper till 
med utveckling, utbildning och stöd till företagen. 

Praktiskt system som passar  
alla företag i byggbranschen
 
Allt fler företag väljer BF9K. Systemet passar alla företag i bygg-
branschen - i hela landet. Utgångspunkten är att säkra byggpro-
jektet, och systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga 
arbetet. Samtidigt ger det trygghet för företagets kunder.

Varje företag bygger sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösys-
tem utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna 
verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav 
på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande 
samhällskrav.

Pålitligt och enkelt 
för beställaren
 
Genom att SP utför en årlig revision på de certifierade företagen 
och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt, 
ger det en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita 
en entreprenör som är BF9K-certifierad.

BF9K-certifieringen innebär också att företaget lämnar ifrån sig 
egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid 
byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kon-
trollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resul-
tatet av kontrollen.
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”Vi har varit certifierade enligt BF9K 
sedan 2002. Det svåraste, men också 
nyttigaste, med systemet är att BF9K 
ställer krav på våra processer och ruti-
ner – hur vi agerar i våra projekt för att 
lämna rätt kvalitet på projekten.” 

Mats Hoffmann, KMA-ansvarig,  
Dipart Entreprenad AB, Nacka

”Sedan vi började arbeta med BF9K 
upplever vi bättre ordning och reda, kil-
larna känner sig mer delaktiga i jobbet. 
Vissa av våra kunder kräver att vi jobbar 
efter systemet. Hade vi inte haft BF9K 
hade vi tappat vissa jobb. Den tid man 
lägger ner på att skapa systemet betalar 
sig väl då bl a beredningen av jobben 
gör att allt fungerar från början utan någ-

ra onödiga stopp och reklamationer. Vid asbestsaneringarna har 
redovisningen av bl a egenkontroller och undertrycksredovisning 
mottagits med glädje från våra uppdragsgivare.”

Sven Berg, avdelningschef,  
Industri & Skadesanering AB, Järfälla

”Vi var ett av de första ställningsföretagen 
i landet som införde BF9K. Både vi och 
våra beställare har upplevt BF9K som 
mycket positivt. Ännu fungerar inte allt 
perfekt, men det tar lite tid att lyckas med 
implementeringen i hela företaget”

Håkan Carlson, BF9K-ansvarig,  
ThyssenKrupp Xervon Sweden AB, 

Sölvesborg

”Om vi inte hade haft BF9K hade vi som 
mindre byggföretag aldrig kunnat få ramav-
tal med stora beställare såsom till exempel 
Fastighetskontoret i Stockholm, Storstock-
holms Lokaltrafik och Stockholms Student-
bostäder!”

Åke Karlevall, VD,  
Lidingö Byggentreprenad AB, Lidingö

Så här tycker vi om BF9K
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Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar
Box 34027, 100 26 Stockholm, telefon 08-587 147 00

www.bf9k.se

Frågor och svar om BF9K

Vad betyder BF9K?
BF9K står för byggbranschens kvalitetssystem. BF9K har 
samma grundsyn som ISO 9001, 14001 och OHSAS 
18001 beskriver, och skall leda till ständig förbättring.

Till vem vänder sig BF9K?
Alla företag i byggbranschen i hela landet.

Varför ska företaget BF9K-certifiera sig?
Företagen ska certifiera sig för att:
• BF9K uppfyller kundens krav på kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljösystem
• Kunden får en bättre produkt
• Systemet är ett stöd för att utveckla företagets 

fortlöpande egenkontroll
• Verksamhetens effektivitet och kvaliteten på arbetet ökar
• Konkurrenskraften ökar
• Utomstående lättare kan värdera systemet
• Introduktion av nya medarbetare underlättas
• Arbetssättet i företaget blir enhetligt
• Företagen arbetar med rutiner och stöd för ständig 

förbättring
• Få bättre lönsamhet
• Få hjälp att uppfylla samhällets krav

Hur stort bör företaget vara 
för att BF9K-certifiera sig?
BF9K-systemet passar både små och stora företag. BF9K 
har i dag företag som har några få anställda och även riks-
täckande företag.

Vad innehåller BF9K?
Systemet består av fem huvuddelar:
 1. Certifieringsregler 
 2. Produktkrav
 3. Utbildningskrav
 4. Krav på rutiner i projekt
 5. Krav på administrativa rutiner
Mer detaljerade kravspecifikationer finns på BF9K:s hem-
sida: www.bf9k.se.

Hur går man till väga?
Efter intresseanmälan till Stockholms Byggmästareförening 
får företaget en information om systemet. Därefter beslutar 
sig företaget om att ansluta sig till BF9K och anlitar en auk-
toriserad handledare för framtagande av företagsanpassat 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem (BF9K).  

Hur utbildas medarbetarna?
Förutom den utbildning som sker i samband med fram-
tagning av BF9K-anpassat KMA-system så erbjuder Stock-
holms Byggmästareförening kurser eller utbildningar som 
svarar upp mot utbildningskraven i BF9K-systemet. Se 
kursutbud på BF9K:s hemsida,  www.bf9k.se.

När företaget är redo för certifiering anmäls detta till SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som genomför den 
officiella certifieringsrevisionen. Inför detta kan företaget 
agera självständigt eller ta hjälp av en auktoriserad  hand-
ledare från BF9K.

Hur går certifieringen till?
När företaget är färdigt för certifiering kontaktas certifie-
ringsorganet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som 
genomför certifieringsrevisionen. SP besöker företaget för 
en granskning och bedömning av företagets framtagna 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem mot certifierings-
reglerna. När företaget har klarat revisionen överlämnas 
certifikatet.

Vad kostar det?
Kostnaden varierar mellan företagen beroende på dess 
förutsättningar vid start.

Se vidare vår hemsida www.bf9k.se.

För mer information
Kontakta BF9K-informatör för mer information.
Telefon: 08-587 147 00. E-post: info@bf9k.se
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