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Befattningsbeskrivning  

 
Befattning:   Produktansvarig   

Ersättare 1:  vVD 

   

Organisation:   Är direkt underställd vVD.  

 

Syfte med befattningen:  Att ansvara för och leda utvecklingen av nya produkter och tjänster. Arbetet sker på uppdrag av 

koncernledningen. Befattningen innefattar även vidareutveckling av Befintliga produkter för att få 

dessa att uppfylla kundernas och myndigheternas krav. Att hålla sig uppdaterad om nya produkter 

och tjänster på marknaden. 

 

 

Arbetsområden:   Arbetsaktiviteter 

Befogenheter – Styrande 

direktiv   
Nya produktserier Ansvara för att ta fram förslag på planlösningar i Revit. 

Arbeta i nära relation med producent. Upprätta kravspec. 

Styra producenter och konsulter mot uppsatta krav. Fungera 

som projektledare för att säkerställa att produkter och tjänster 

möter uppställda krav. 

Arbetar på uppdrag av 

ledningsgruppen, förslag på 

lösningar samt ekonomiska 

förutsättningar hanteras på 

styrgruppsmöten 1ggr/mån eller 

vid behov.  

Bevakning av lagar och 

andra krav 

Säkerställa att vi håller oss uppdaterade vad gäller 

byggnadstekniska lagar och bevaka trender och remisser 

inom området 

Regelbundna utbildningar i BBR 

och PBL. Bevaka  Boverkets 

hemsida regelbundet 

Mätningar och 

verifiering 

Ansvara för att det finns relevanta mätningar och verifiering 

av produkter  

Behov rapporteras på 

styrgruppsmöte 

Kvalitetsavvikelser  

Ansvara för kvalitetsavvikelser på moduler om dessa härrör 

att producenter haft brister i tillverkning eller andra processer 

Enligt rutin för 

avvikelsehantering. 

Sammanställning av 

fakturaunderlag. 

Intyg Säkerställa att vi har alla relevanta intyg och att dessa är 

uppdaterade mot senaste normkrav. 
BBR/PBL 

Dokumentation  Ansvara för att ritningar och annan dokumentation finns 

tillgängligt på server samt informera berörda vid förändringar 

Gäller S27&F27 och senare 

modeller 

Händelselogg Föra in förbättringsförslag, logga förändringar och informera 

berörda vid förändringar. 

Avrapportering på 

styrgruppsmöten 

Internutbildning Vid behov planera och hålla internutbildningar för att 

beskriva möjligheter och begränsningar med våra produkter 

På uppdrag av ledningsgruppen 

eller vid eget initiativ  

Konkurrensbevakning Vara behjälplig att analysera konkurrenternas produkter och 

tekniska lösningar  

På uppdrag av ledningsgruppen 

eller vid eget initiativ 

  
 

  
 

 

 

 

Kompetensprofil: 

 

Byggnadsingenjör 

Goda kunskaper i Revit 

Goda Kunskaper i MS Office 

Goda kunskaper i BBR/PBL 

Körkort B 

   


