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Ambitionen är att ligga steget före i branschens utveckling och därför arbetar vi aktivt
med kvalitetsstyrning.
Kvalitet är en viktig del av företagandet på ESTAB, El & SystemTeknik AB.
Att utföra kvalitativa el- och teleinstallationer är en del av vår affärsidé och det ställer krav
på ordning och reda och att hela organisationen fungerar och strävar mot samma mål.
Vi har byggt upp ett kvalitetsledningssystem som fungerar utmärkt men är i dagsläget inte
certifierat. Kvalitetsplanen och kvalitétsstukturen är övergripande dokument. Till det har vi
rutiner och checklistor som utarbetas specifikt för varje projekt.
Målet med kvalitetsledningssystemet och kvalitetsstrukturen är att arbetet effektiviseras
genom att planen är anpassad att passa samtliga projekt och arbete. Vid mindre arbeten
utelämnas det som inte är relevant utan att för den delen ignoreras. Strukturen är
uppbyggd för att i varje projekt eller arbete försäkra ordning och reda, var sak på sin plats
samt att arbetssätten i allt från projektstart till färdigställande ser lika ut.
För projekt anpassar vi även systemet till att passa uppdraget och kompletterar med
egenkontroller.
Vid sidan av kvalitetsledningssystemet finns elsäkerhetsverket regler. Vi arbetar aktivt med
el-arbetsansvar och kontrollansvar för att öka säkerheten. Fortbildning i elsäkerhet
genomförs fortlöpande.
Varje projekt ges innan projektstart en genomgång och upplägg enligt
kvalitetsledningssystemet. Där anpassas projektpärmar och datastruktur för att maximera
den administrativa effektiviteten samt att försäkra att alla projekt och arbeten genomsyras
av ordning och reda vad gäller projektspecifika regler och krav.
Vår ambition med samtliga projektspecifika kvalitetsplaner är att de ska generera
förbättringar utan att för den skull bli administrativt betungande eller onödigt
byråkratiska. Vi arbetar hårt för att effektivisera och standardisera planeringen så att
största möjliga projektspecifika vinst ska erhållas.
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