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tillverkat, fast det alltid är företaget som har det yttersta ansvaret för det man producerar. 
 

Nyckelord 
egenkontroller, offensiv kvalitetsutveckling, hantverkarnas kunskaper 

Abstract (in English) 
This work deals with the self-monitoring system, at the construction site, of a medium-sized enterprise. It is shown 
in the present study that the self-monitoring system is not used as intendend. The self-monitoring system has not 
been a prioritized area until the new Planning and construction legislation (“Plan- och bygglagen”) was recently 
passed. This new legislation will give the self-monitoring systems a more central role. 

How should the self-monitoring systems be used so that the employees use them correctly, or rather use them at all? 
The survey shows that lack of information is a key factor to the employees’ unwillingness to fill out the forms of the 
self-monitoring system. The survey also reveals that the employees are interested in improving the use of self-
monitoring but they would like to receive more education and information about the systems.  

The lack of knowledge at the studied company should be resolved as soon as possible. The management has good 
arguments why the self-monitoring systems should be used, but if the knowledge is not passed on to the employees 
it will be almost impossible to motivate them to participate. The self-monitoring systems are today perceived as 
something negative, as some kind of control of the employee’s knowledge. Some of the employees believe that they 
are personally responsible for what they built, but in reality it’s always the company that is responsible for what is 
constructed.    

Key Words 

Self-monitoring, quality development, craftsmans knowledge 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antalsidor/Number of pages 
2011                                                          Svenska/Swedish              22 (50) 

Internet/WWW           http://www.lnu.se 

 



III 
Jesse Halme 

Sammanfattning 
Kvalitetssäkring är en viktig del av dagens byggande. Egenkontroller är något som finns på varje 
byggarbetsplats även om det är väldig få personer som är medvetna varför man gör egenkontroller. Med 
detta examensarbete vill företaget i undersökningen ha konkreta idéer på vilket sätt man förbättrar 
användandet av egenkontrollerna på sina arbetsplatser.  

Detta examensarbete är genomfört som en fallstudie och både intervjuer och enkäter har använts som 
verktyg i arbetet. Inledningsvis genomfördes intervjuer med tjänstemännen för att få en inblick i hur man 
arbetade med egenkontroller på företaget. Samtidigt gav intervjuerna en uppfattning om vad det är som 
styr egenkontrollerna, dvs varför anser man att man ska ha egenkontroller? Frågorna var kvalitativa för att 
få så nyanserad, konkret och rättvisande bild av dagsläget på företaget. Teoridelen av arbetet är baserad på 
sekundärkällor där lagstiftningen är en vital del. 

Resultaten av enkäterna visar att okunskapen hos hantverkarna är den enskilt största anledningen till att 
egenkontrollerna inte fungerar tillfredställande. Informationen till alla som skall fylla i egenkontrollerna 
borde enligt undersökningen vara bättre. _Detta skulle ge ett ökat engagemang hos de anställda, något 
som saknas i dagsläget. Intresset att få vara mer delaktig i planeringsskedet finns på företaget, något man 
borde ta tillvara på för att öka motivationen hos de anställda.  

I analysdelen jämförs teori och resultaten från tidigare undersökning med resultaten från enkäterna och 
intervjuerna. Tvånget som hantverkarna verkar känna för att fylla i egenkontrollerna är inte positivt, men 
med mer information och utbildning om syftet med egenkontrollerna finns det dock utrymme för att få 
ett ökat engagemang och minska känslan av tvång.  

Diskussionsdelen innehåller mina egna reflektioner. Vad kan göras bättre på företaget? Hur bör man agera 
i framtiden? Attityden hos de anställda i produktionen måste förändras. Det enklaste sättet att ändra 
människors attityd är att lyssna på deras åsikter, och att på det sättet försöka få med sig sina medarbetare 
istället för att få dem emot sig. Får man vara med och påverka blir det svårare att inte delta eftersom man 
ju själv varit med och bidragit till de nya idéerna. 

Förändringsarbete är svårt, men med initiativet till detta arbete har företaget visat vilja att ändra på sina 
rutiner. Den nya Plan- och bygglagen som började gälla 2011-05-02 ställer skärpta krav på kvalitetsarbetet 
i byggprocessen men i grunden handlar det ändå om att engagera de som skall genomföra arbetet och 
egenkontrollerna. 
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Summary 
Qualtiy assurance if of great importance in today’s building process. Self‐monitoring systems are being 
used, or should be used, at every construction site although not many people know why they are done. 
This thesis aims at giving the studied company concrete ideas on how to improve the use of self-
monitoring systems at their construction sites. 

This study was performed as a case study. And both interviews and surveys using questionnaires were 
performed. The initial interviews with the office-workers were performed to get an insight of how the 
company dealt with their self-monitoring today. At the same time the interviews gave a good 
understanding of the company’s view of why the self-monitoring is used. The questions were qualitative in 
order to get an accurate and true view of the current situation at the company. The theory is based on 
secondary sources where the law is an important part. 

The results from the survey show that the workers’ unawareness is single most important reason for the 
self-monitoring system not working as intended. According the study, information to everybody who fills 
in the self-monitoring forms should be better. This would also increase the involvement, something that  
is missing today. The interest to be a part of planning is, however, present at the company. This should be 
taken care of in order to get more motivated employees.   

The theory and earlier studies of self-monitoring were compared with the results of th surveys and 
interviews in the analyses. The reluctance that the workers seem to feel towards filling in the self-
monitoring forms is not positive. Information and educationabout the purpose of self-monitoring would 
reduce the feelings of reluctance and would lead to the motivation of the employees increasing. 

My own reflections are included in the discussion part of this report; what could be done better at the 
company?, what should be done in the future?. The workers’ attitude has to change, and the easiest way to 
change people’s attitude is indeed to listen to their views. In this way people will be more motivated, an 
show an increased amount of engagement. If you are a part of the decision making it´s harder not to get 
involved.  

Change is hard, but the company has showed its wish to change their routines by initiating this study. The 
overall quality in their process has to increase as demanded by the recently passed new Planning- and 
building legislation that took effect on May 2, 2011. The bottom line is, however, quite simple: it´s all 
about engaging the workers in their work and in their self-monitoring. 
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Abstract 
I detta arbete har undersökts hur egenkontroller används i ett medelstort svenskt byggföretag. Arbetet har visat att 
egenkontrollerna på byggarbetsplatser inte används som de är tänkta att användas. Egenkontrollerna har haft en 
ganska undanskymd tillvaro på arbetsplatserna hittills. Med den nya Plan- och Bygglagen kommer de att få en 
betydligt mer framträdande roll.   

Hur skall man hantera egenkontrollerna så att personalen genomför dem på rätt sätt – och genomför dem överhuvud 
taget? Undersökningen har visat att bristen på information är en viktig faktor för oviljan mot att fylla i 
egenkontrollerna. Undersökningen visar också att intresse finns för att förbättra utnyttjandet av egenkontroller, men 
de kollektivanställda för fram utbildning och upplysning som viktiga pusselbitar som saknas idag. 

Okunskapen som finns på det undersökta företaget borde åtgärdas fortast möjligast. Ledningen har bra argument för 
varför man skall utnyttja egenkontrollerna bättre, men om dessa argument inte förs fram till resten av personalen blir 
det svårt att motivera alla att delta. Egenkontrollerna upplevs ofta som något negativt, som en slags kontroll på 
hantverkarens kunskaper. Vissa hantverkare verkar dessutom tro att de blir personligt ansvariga för det som de 
tillverkat, fast det alltid är företaget som har det yttersta ansvaret för det man producerar 
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Förord 
Detta examensarbete är genomfört vid Linnéuniversitetet vid Institutionen för teknik, i samarbete med ett 
medelstort byggföretag i Småland. Företaget har önskat att få vara anonymt. 

Examensarbetet är det avslutande arbetet som görs i den treåriga byggingenjörsutbildningen. Kontakter till 
det undersökta företaget knöts vid kontaktsamtal under utbildningen, i samband med den så kallade 
byggardagen. Byggardagen är ett arrangemang som genomförs för att byggnadsstudenterna skall komma i 
kontakt med företag som är verksamma inom den bransch som man troligen kommer att arbeta inom. 

Jag tog möjligheten att skapa något som kommer att utnyttjas i ett företag i framtiden. Det har varit viktigt 
för mig under hela examensarbetet att försöka skapa något som kommer att göra nytta för företaget under 
en lång tid. Även möjligheten att lära nya saker för egen del har varit väldigt intressant.  

Jag vill härmed tacka för det goda samarbetet samt stödet som jag fått av handledarna S. Å och H. L på 
det undersökta företaget samt av professor Erik Serrano vid Linnéuniversitetet. Ett tack går också till 
övrigt anställda på det undersökta företaget som har besvarat frågorna i frågeformulären. 

Växjö maj 2011 

Jesse Halme 
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1 Inledning 
Inledningen är skriven som en introduktion till examensarbetet. Här ges bakgrund, syfte samt målsättning för arbetet. 

Själv har jag arbetat inom byggbranschen i fem år utan att stöta på egenkontroller, likt egenkontroller så 
har kunskapen om vad som menas med samhällskraven varit obefintliga. 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet kommer att utföras på ett företag som idag är ett mellanstort företag, men som är på 
stark uppgång i södra Sverige. Företaget tänker och planerar långsiktigt för sin framtid inom byggsektorn, 
hur de skall kunna ta upp kampen med de större entreprenörföretagen som har dominerat byggbranschen 
i Sverige de senaste decennierna. Man vill hitta sin nisch, något som kan få företaget att sticka ut ur 
mängden av företag som finns på marknaden idag. Företaget har successivt sett förbättring inom alla 
områden som företaget verkar i. 

Kontrollplanen som byggherren uppför för en konstruktion är ett kontrollverktyg för att se till att alla 
bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) följs.  Egenkontrollplanen är en del i projektets kontrollplan. 
En entreprenör har ansvaret att uppföra en kontrollplan för beställaren som i sin tur står som ansvarig 
gentemot kommunen. Kommunen bevakar samhällets intressen i byggprojektet Att kontroller ska 
genomföras är lagstadgat i Boverkets konstruktionsregler: 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) ska se till att arbetena 
utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren 
ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. Arbetena ska planeras och utföras med aksamhet 
så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår. (Boverkets konstruktionsregler Kap 
9 paragraf 1). 

Ett problem som företaget i denna undersökning har stött på är dessa egenkontrollerna (av de egna 
konstruktionerna). Detta är sannolikt något som ofta upplevs som ett problem inom byggsektorn i 
allmänhet, detta kan ses i ett gammalt examensarbete gjort hos byggföretaget PEAB. Problemet med 
egenkontroller är att många inte är medvetna om vad syftet med detta kontrollverktyg är. Många är rädda 
att det skall bidrar till en flyttning av ansvarsbiten från ledningen neråt i produktionskedjan. Ofta finns 
också en utbredd misstänksamhet att ledningen skall kunna kontrollera tidsåtgången i produktionen.  
Dessutom finns en rädsla att strama åt tiden på vissa ställen där man anser har tagit för lång tid att tillverka 
eller producera. Dessa rädslor är sådana som jag själv har upplevt finns i byggbranschen. 

Kvalitét är på väg att bli den viktigaste faktorn när man ska välja entreprenör, inte minst efter att den fria 
arbetsmarknaden inom EU, med fri konkurrens, har etablerats. Det har medfört att fler och fler ger sig in i 
byggbranschen. Det billigaste alternativet inte alltid är det bästa alternativ.  Med detta som bakgrund vill 
företaget ligga i framkant och redan nu börja utveckla en egenkontrollplan som ska syfta till att 
kvalitetssäkra de egna konstruktionerna på ett bättre sätt. Företaget upplever idag att det är svårt att på ett 
enkelt sätt kunna visa för beställare och för folk som inte är insatta i byggbranschen att konstruktionerna 
följer de dokument de har fått i uppdrag att bygga efter. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur egenkontrollerna används idag inom företaget samt att 
föreslå förbättringar för framtida egenkontrollplaner.  

1.3 Målsättning 
Målsättningen med arbetet är att kunna ge företaget sex stycken underlagsmallar för de olika 
arbetsmoment som anses vara grundläggande inom byggproduktionen. Fem stycken är direkt knutna till 
något arbetsmoment och den sjätte skall vara en tom mall som man kan använda vid mindre 
ombyggnationer.  De fem som skall vara knutna till arbetsmomenten avser: grundläggning, resning av 
innerväggar, resning av ytterväggar, bjälklag samt tak.  
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Att redogöra för hur man använder egenkontroller idag och vem som berörs av dessa kommer att 
förklaras i examensarbetet. Dessutom kommer det att göras en undersökning hur produktionspersonalen 
skulle vilja att man använde egenkontroller idag. För det är där som de största frågorna finns idag, vem 
som ska göra detta arbete för att man skall få med sina anställda med på samma tankebanor som 
ledningen har och att försöka få bort den negativa stämpeln som egenkontroller innebär för de mer talet 
arbetare ute i produktionen. I examensarbetet kommer det att undersökas vad arbetarna har för 
kännedom, tankar, samt vad som skulle få de att bli motiverade att fylla i sina egenkontroller på sådant sätt 
att man kan nyttja dem i framtiden. Detta för inte enbart kunna visa sina beställare att företaget är duktiga, 
utan även för att kunna i ett tidigt skede lokalisera de svåra momenten och kanske ta ut de hantverkarna 
som är kapabla att utföra vissa svårare moment redan i ett tidigt skede och på detta sätt minska 
kostnaderna på att behöva rätta misstagen i efterhand.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart att handla om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Jag kommer inte att 
ta upp några aspekter på miljöplanen. Miljöplanen är också ett krav enligt AB 04 och ABT 06 (Byggandets 
kontraktskommitté), men behandlas inte här av tidsskäl 

Under examensarbetets gång har en ny Plan- och Bygglag presenterats. Lagen började träda i kraft 2 maj 
2011, sex veckor in i examensarbetet. Tiden för att kunna göra jämförelser mellan den tidigare och den 
nya lagen har inte räckt till. I den nya lagen står bl a att: 

8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras 
1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen 
avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett 
organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll 
eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.(Plan- och bygglagen 10. Kap 
paragraf 8). 
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2  Teori 
Kapitel två behandlar teori om vad som ligger till grund för arbetet med egenkontroller. I detta kapitel tas även upp hur 
produktionsledningen i det undersökta företaget vill utnyttja egenkontroller. 

2.1 Inledning 
I AB 04 och ABT 06 (Byggandets kontraktskommitté) föreskrivs att entreprenören ska upprätta en 
kvalitets- och miljöplan, och utföra och dokumentera vad han åtagit sig enligt planen. Boverkets 
konstruktionsregler är lagar för byggbranschen som måste följas vid byggnation och egenkontrollerna 
beskrivs i dessa regler. 

I dagens byggproduktion är det byggherren som har ansvaret för att samhällskraven uppfylls. 
Samhällskravet är dock sannolikt ett okänt begrepp för merparten av inblandade personer som arbetar i 
produktionen.  

Samhällskraven kan förklaras enligt figur 2.1. Olika lagar knyter den ena aktören till den andre. Lagarna 
kommer att beskrivas ingående under figuren. 

 

 

 

      
      
       

 

                

 Figur 2.1 

1. Enligt Boverkets konstruktions regler är det länsstyrelsen som utövar tillsyn av kommunens 
Byggnadsnämnd.  

 

2. Kommunens byggnadsnämnd är den enhet som utövar samhällets tillsyn av att reglerna från plan- och 
bygglagstiftningen följs. Det är även byggnadsnämnden som tolkar bestämmelser och deras 
tillämpning i enskilda förvaltningsärenden. (Boverkets konstruktions regler). Med samhällets tillsyn 
menar man att byggnadsnämnden granskar att byggherren uppfyller de olika lagarna som plan- och 
bygglagen föreskriver i sin regelsamling. Byggnadsnämnden kan göra ingripande inom sitt område när 
så behövs.  

 

Byggherren ska utse en kontrollansvarig vilket ska meddelas kommunens byggnadsnämnd samtidigt som 
bygganmälan lämnas in. Denna person är ansvarig för kontroll och enbart kontroll av att arbetena utförs 
enligt plan- och bygglagen. Övriga krav som en beställare kan ha på en entreprenör bör vara reglerade i 
entreprenadavtalet.  

 

3. Samarbetet mellan byggherren och entreprenören är viktig, för att alla kontroller skall utföras som 
kommunens byggnadsnämnd vill. Efter godkännande från byggnadsnämnden utdelas ett slutbevis till 
entreprenören som bevis för att denna skött allting efter de lagar och regler som finns. Byggherrens 
kvalitetsansvarige får ta hjälp av entreprenörens kvalitetsansvarige för att utföra sina kontroller. Detta 

Länsstyrelsen 

        Kommunen 

(byggnadsnämnden) 

         Byggherre 

(Kvalitetsansvarige) 

      Entreprenör 

(Kvalitetsansvarig) 
1

2

3
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förutsätter ett bra samarbete. Fel som kontrollanten kan upptäcka i tid så att de enkelt går att åtgärda, 
kan medföra besparingar i både pengar och tid för entreprenören. 

Samma lagar gäller för alla inblandade parter och som i allting annat måste det finnas de som kontrollerar 
att lagarna följs. Plan- och bygglagen är den styrande lagstiftningen och gäller för alla parter som gäller för 
alla parter. Boverkets regelsamling för byggande inklusive Boverkets konstruktionsregler ger ytterligare 
anvisningar. 

Egenkontrollerna, som finns med som en del av kontrollplanen i punkten 3 ovan, utgörs av protokoll som 
skall fyllas i av entreprenören när han bygger. Sedan skall byggherren kunna visa upp entreprenörens 
egenkontroller för byggnadsnämnden om detta begärs. Vanligaste användningen av egenkontroller är i 
samband med besiktningar av byggnader. Antingen vid förbesiktningar eller vid slutbesiktningar. Har man 
skött allt enligt alla handlingar, lagar och regler, blir mängden efterarbete mindre vilket sparar pengar och 
tid åt företaget. 

2.2 Kvalitetssäkring  

Det är tänkt att egenkontrollerna skall kvalitetssäkra produktionen av nybyggnationer och 
ombyggnationer. Mattika(1999) beskriver att innebörden av egenkontroller är att alla i byggprocessen 
kontrollerar sitt eget arbete så att resultaten blir rätt. Genom seriös satsning blir egenkontrollen ett verktyg 
för företagen att genomföra förbättringar och ett bra sätt att bidra till ökad byggkvalitet. Med 
egenkontroller kan man minska riskerna för t ex takras, något som har inträffat i Sverige senaste åren.  

I en rapport från Boverket (Boverket 2010) ges en översikt över ett stort antal takras i Sverige vintern 
2009-2010. Det framgår av rapporten att dessa ras skett i huvudsak på grund av felaktig dimensionering 
och på grund av bristande kontroll under uppbyggandet. Även andra orsaker finns nämnda i rapporten, 
men får man kontroll på att egenkontrollerna utförs så har man eliminerat en av orsakerna till rasen.  

Siktet måste vara inställt på att uppnå rätt kvalitet eftersom det är en väldigt viktig del vid 
kontraktsupphandlingar (de tekniska kvalitetskraven för företag som skall bygga går att läsa ur 
beskrivningar och ritningar som utgör underlaget för en entreprenad). Dessutom har beställare börjat 
ställa krav på att entreprenörerna skall ha kvalitetssystem, något som har gjort att kvalitetsarbete har 
påbörjats hos många företag. Detta examensarbete kan ses som en del av det undersökta företagets 
kvalitetsarbete.  

2.2.1 Lean Production 

Lean production kan sägas vara ett sätt att organisera, styra och leda verksamheten inom tillverknings-
industrin. Lean production har rönt stor uppmärksamhet och har framgångsrikt införts. Den övergripande 
tanken med ”Lean production” är skapa värde för kunden och minimera slöseri. Med slöseri anses allt i 
produktionskedjan som inte skapar värde för kunden vare sig nu eller i framtiden.  

”Lika viktigt som det är att förstå vilket värde som ska skapas, lika viktigt är det att förstå hur man kan 
identifiera och eliminera slöseri. Man talar ofta om följande typer av slöseri: 

• Överproduktion – produkter som inte när kunder eller som ligger och väntar på kunder skapar inte värde. 

• Väntan – om en maskin eller operatör måste vänta på resurser av olika slag, som verktyg eller 
materialinformation, så skapas inte värde. 

• Transport och onödig rörelse – en transport skapar i sig inget värde. Kan man eliminera en transport utan att 
skapa problem genom att omorganisera värdeflödet har man eliminerat slöseri. 

• Felaktiga processer – en process som skapar felaktiga produkter måste rättas till genast för att inte åstadkomma 
mera slöseri. 
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• Lager – material och enheter som ligger i lager och väntar skapar inget värde. 

• Producera och omarbeta defekta enheter. 

• Säkerhetsbrister riskerar att ge skador och skapar otrygghet och därmed en sämre mindre effektiv arbetsmiljö.” 
(Bergman, Klefsjö 2007 s. 623) 

Med omformuleringar kan dessa punkter bli framgångskoncept även för företagen inom byggsektorn.   

2.2.2 TQM (Total Quality Management) 

Total quality management är ett annat verktyg som används i företag för att lyfta kvalitetsfrågorna inom 
verksamheten En tolkning av TQM är att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla 
är engagerade och som har fokus på organisationens processer” (Bergman, Klefsjö 2007 s. 37). I Sverige 
finns något som benämns som offensiv kvalitetsutveckling och som liknar TQM. Skillnaden består i att 
man har lagt till att utveckling inte enbart innebär utveckling av produkten eller företaget utan man tar 
också hänsyn till människan. I en organisation innebär det helhjärtade insatser och engagemang från 
ledningen för kvalitetsfrågor, vilka ska lyftas fram, men det handlar även om att stödja den personliga 
utvecklingen hos medarbetare. 

2.3 Ekonomisk vinst 

Egenkontrollerna är inte enbart något man måste göra enligt lag utan de kan användas på flera olika sätt 
om möjligheter till utveckling tillåts. Man kan använda dem i ett kalkyleringsskede. Om man vet hur 
mycket material det går åt så kan en kalkyl ge mer exakta värden än de olika beräkningsprogram som finns 
på marknaden. Möjligheten att minska onödig materialåtgång ger en vinst för alla inblandade parter.  

Det finns flera exempel på hur fungerande egenkontroller kan leda till ökad lönsamhet. Tankesättet 
motsvarar ”lean production” för byggföretagen och kallas för lean construction: 

• ”Kontroll av pågående produktion ger goda möjligheter till omedelbart ingripande om man 
upptäcker avvikelser i förhållande till planeringen. 

• Helt aktuella uppgifter erhålls vilket ökar kvalitén och säkerheten för vidare detaljplanering inte 
minst vid veckoplanering samt i samband med arbetsberedningen och ekonomiska prognoser. 

• Störningar i allmänhet upptäcks i ett tidigt skede vilket förhindrar upprepning och nedbringar 
dess omfattning och verkan. 

• Felaktig disponering av resurser upptäcks och därmed goda möjligheter att komma till rätta med 
problemen. 

• Felaktiga metoder noteras, dessa kan rättas till och förbättras. 

• Felaktiga material hantering konstateras, fortsatta felgrepp undviks. 

• Nya idéer kan väckas genom att man har närhet till produktionen, dess situationer och 
frågeställningar.” (Nordstrand, Revai 2002 s.155). 

2.4 Tidspress 

En sak som påverkar både på kvalitet och på ekonomi är den pressade tidsplaneringen som präglar 
byggbranschen idag. Det är inte särskilt vanligt längre att alla handlingar är färdiga innan ett projekt startar 
utan man ett så pressat tidsschema att vissa ritningar blir klara först långt efter byggstart. ”Det är inte så 
som det var förut, då hade man alla ritningar på bordet innan man ens etablerade sig på en 
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byggarbetsplats. Idag känns det som ritningar kommer när de behagar. Hur ska vi kunna bygga något när 
vi inte ens vet hur slut resultatet är planerad att se ut?” (Hantverkare 27.04.2011).  

”Som brukare/beställare borde man i eget ekonomisk intresse tänka sig för innan man genom att pressa 
projekttiden riskerar få en sämre produkt. En byggnads ”liv” slutar inte med entreprenörens avetablering.  
Det börjar i själva verket med att man tar byggnaden i drift. I förvaltningsskedet får man betala dyrt för att 
man hade så bråttom. Att rätta till fuktskador, läckande tak, inte rätt intrimmade installationer och 
eventuella andra fel kostar mera pengar än vad man eventuellt spara vid snabbare produktion” 
(Nordstrand, Révai 2002 s 83). Kvalitén blir alltså sällan bättre om man blir tvungen att jobba under stress. 
Stress leder inte bara till kvalitetsbrister utan leder till större risker, inte enbart med byggnaden utan 
utsätter även arbetarna för risker säkerhetsmässigt. Utbrändhet är något som man börjat prata om senaste 
decenniet i allmän utsträckning och byggsektorn är inget undantag. Riskerna för utbrändhet finns där lika 
mycket som i vilken bransch som helst. 

Ackorden är ett annat problem som dyker upp vid diskussioner av egenkontroller. I dag när man bygger 
finns inte egenkontrollerna som ett krav i ackordsuppgörelser, vilket får hantverkarna att se egenkontroller 
som slöseri med tid. Eftersom man inte får någon ekonomisk ersättning för något som det inte ställts krav 
på. Teorin till detta måste redogöras för de inblandade parterna, för uppfyller man inte kvalitetskraven så 
kommer man inte heller att ha några arbeten i framtiden vilket innebär en ekonomisk ersättning lika med 
noll och arbetslöshet att se fram emot.  

2.5 Examensarbeten om teorin till egenkontroller 

Bland tidigare utförda arbeten inom området egenkontroller finns ett examensarbete som skrevs vid Växjö 
Universitet 2009 (Assarsson, Eskilsson). Undersökningen genomfördes i det fallet vid ett av de tre stora 
byggföretagen i Sverige - Peab. 
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Examens veckorna 13 ‐ 21 

3  Metod 
I metod kapitelet beskrivs vilka metoder som har använts i undersökningen. 

3.1 Utförandet  

Första fasen i arbetet var att planera vad jag ville uppnå med arbetet. Samtidigt som jag började undersöka 
litteratur för olika undersökningsmetoder, började jag intervjua tjänstemännen i det undersökta företaget 
för att förstå varför de behövde hjälp av mig för att ge förslag till egenkontroller som kan utnyttjas av 
företaget i framtiden. Rapportskrivningen fick påbörjas direkt när jag ansåg mig ha tillräckligt med 
underlag att skriva om. Avslutningen på arbetet handlade om att jämföra teori och empiri mot slutsatsen 
som jag kommit fram till genom att analysera intervjuerna och enkäterna. Rapportskrivandet har pågått 
under hela examensarbetet fast ordentlig fart tog det när intervjuerna var genomförda.  

Huvuddelen av arbetet, förutom rapportskrivandet, utfördes i tre olika delmoment. Första momentet 
utfördes som en intervju med några utvalda tjänstemän. Andra momentet innehöll enkäter till både 
tjänstemän och hantverkare i företaget. I det avslutande momentet genomförde jag intervju med en grupp 
hantverkare en vecka efter att de hade fått göra enkäten. Detta för att se om de hade fått några ändrade 
uppfattningar av egenkontrollerna. 

Arbetsgången kan ses i figuren 3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1 Arbetsgång under examensarbetet 

3.2 Kvalitativ och kvantitativa metoder 

3.2.1 Kvalitativa metoder 

Första undersökningen som genomfördes i undersökningen var intervjuer med tjänstemännen på kontoret 
hos det undersökta företaget. ”Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har 
primärt ett förstående syfte. Vi är inriktade på att pröva informationen har generell giltighet. Det centrala 
blir istället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan få djupare förståelse av det problem 
komplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i”(Holme, Krohn 
Solvang 1997 s. 14). För att få en djupare insikt var detta bästa sätt att skaffa sig information från dem 
som arbetar med egenkontrollerna dagligen. 
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3.2.2 Kvantitativa metoder 

”Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i långt större utsträckning 
präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållande som är av särskild intresse utifrån 
den frågeställning vi valt. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara”(Holme, Krohn Solvang 1997 
s.14). Det var så enkäten för både tjänstemännen och hantverkarna såg ut. Okunskapen av egenkontroller 
är stor. Det är centralt att ta reda på varför egenkontrollen fått en så undanskymd tillvaro i 
produktionsskedet och att se skillnaden som framkommer i enkäterna och gruppintervjun. 

3.3 Urval 

Eftersom det företag som ingått i undersökningen är ett medelstort företag fanns det inte många 
intervjupersoner att tillgå. Att undersökningens deltagare delades i två olika grupper berodde mest på att 
det att jag under mina första intervjuer och diskussioner såg en betydlig skillnad på kunskapen om 
egenkontrollerna mellan arbetarna i produktionen och produktionsledningen. Kunskapsklyftorna gav en 
klar bild i hur jag skulle dela upp personerna i företaget i olika intervju/enkätgrupper. 
Kunskapsskillnaderna kan förklaras av att man har olika arbetsuppgifter. Men egenkontroller är ju något 
som berör båda de undersökta grupperna. Detta gav grund till att dela upp de intervjuade i grupper om 
hantverkare och tjänstemän. 

3.3.1 Representativ verklighet 

Eftersom företaget använder sig av externa konsulter så var det svårt att få till flera som var insatta i 
företagets användande av kontrollplaner. Men av dem som var anställda svarade 75 % från tjänstemanna 
sidan.  

På företaget arbetar totalt 40 hantverkare och av dessa var det 20 % som besvarade enkäten. Man har inte 
så mycket folk på samma arbetsplats eller i närheten av Kronobergsområdet. Vid den arbetsplats som 
undersökningen genomförts arbetar 15 hantverkare. Skillnaden mellan hantverkarna är inte så stor 
eftersom alla får vara med i de olika produktionsskederna, vilket ses som positivt inom företaget. På detta 
sätt får alla känna på de olika delarna som en byggarbetsplats innehåller och undviker att arbetarna tröttnar 
på monotona arbetsuppgifter. De hantverkare som deltagit i undersökningen får därmed anses vara 
representativa för företaget.  

Tre tjänstemän och åtta hantverkare har deltagit i enkäterna. De tre tjänstemännen var även de jag 
intervjuade i min första intervju för att bilda mig en bättre uppfattning om vad egenkontrollerna innebär i 
praktiken. 

3.4 Reliabilitet och Validitet 

3.4.1 Reliabilitet 

Att få tillförlighet som även kallas reliabilitet i undersökningen hade varit svårt med hantverkarna, däremot 
mycket lättare med tjänstemännen. Med reliabilitet menar man att få samma resultat på frågor under olika 
tillfällen. Eftersom kunskapen om egenkontroller varit lägre hos hantverkarna än hos tjänstemännen, men 
efter att diskussioner genomförts med yrkesarbetarna har även deras kunskaper berikats.  

3.4.2 Validitet 

Validitet är det samma som giltighet. Att få giltighet i undersökningen har varit lättare. Frågorna i 
enkäterna har varit ställda efter den kvalitativa metoden så har även svaren varit tolkade som valida. För 
att få ett starkt stöd för undersökningen fås ju av svaren i enkäterna. Att tolka kunskapsskillnaderna från 
enkäterna har varit genomförbart.  
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3.5 Metod i skrivandet 

Användningen av Harvardmetoden vad gäller litteraturreferenserna har varit den mest praktiska metoden 
att använda av sig under skrivandet. ”Man slipper fotnoter, och alla källor finns angivna på ett ställe 
(varför man slipper leta i kapitel efter kapitel efter en viss källa)”. (Bell 2006 s.70). Harvardmetoden går ut 
på att man anger författar namn och årtal samt sidnummer i den sekundärkälla som man hämtar sin 
information ifrån.  

3.6 Metod för anteckningar av litteraturen 

Det finns inget namn för systemet som använts under arbetets gång. Att läsa litteraturen som funnits 
tillgänglig och anteckna det som kändes aktuellt och befogat har varit metoden som använts under detta 
examensarbete.  

Vid början av läsandet av en bok, antecknades författarens/författarnas namn, utgivningsåret för boken, 
ISBN-numret samt förlag. Under läsandet antecknades de sidor som man hittade intressant text på, för att 
sedan referera hela textstyckena om de fortfarande ansågs intressanta. Detta för att inte behöva låna hem 
flera böcker på en gång, och på det sättet förhindra någon annan från att kunna låna böckerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Jesse Halme 

4 Genomförande  
I detta kapitel redovisas det praktiska genomförandet av examensarbetet.  
4.1 Förberedelser 

Att själv ha varit inom byggbranschen som arbetare, har gett mig goda förutsättningar att utföra en 
undersökning på en arbetsplats där tempot är högt. Valet av tillfälle att intervjua och genomföra mina 
enkäter måste planeras noggrant för att minimera produktionsstörningar. Även att berätta om mig och 
min arbetsuppgift för alla inblandade från början har gett möjligheten för intervjupersoner och de som 
deltagit i enkäten att ställa frågor som eventuellt funnits angående examensarbetet. Mitt arbete har 
genomförts såväl på universitetet som ute på företaget för ”att intervjuaren känner sig trygg och säker. Det 
kan många gånger vara påfrestande att besöka människor i främmande miljöer”( Andersson 1995 s. 177). 

Att göra undersökningen på uppdrag av ett företag gjorde undersökningen ganska konkret. Bell (2006 
s.19) betonar betydelsen av kravet att alla inblandade innan underökningen startar vet varför 
undersökningen görs, vem som kommer att läsa slutrapporten och vilka som har ansvar för att genomföra 
rekommenderade förändringar. Detta har varit klart eftersom jag har blivit tilldelad en handledare från 
företagets sida som hjälp till mig direkt när behovet av hjälp funnits. 

4.2 Verktyg 

Jag har under examensarbetets gång använt mig av litteraturstudier, enkäter och intervjuer som verktyg. 
Intervjuerna har varit primärkällor och litteraturen har varit sekundärkällor. ”En primärkälla är en sådan 
källa som kommer till stånd eller som man får tag i under projektets gång. Sekundärkälla innebär en 
tolkning av saker och ting som ägt rum (t.ex. under forskningens gång) och som baseras på en primär 
källa”(Bell 2006 s.125). Dessa verktyg kändes som de mest naturliga eftersom man kan läsa om 
egenkontrollerna i böcker samt leta på Internet efter artiklar om detta. För att ta reda på kunskaperna hos 
det undersökta företaget var det givet att intervjuer samt enkäter var det enda sättet att ta reda på det. Det 
är första gången man genomför liknande undersökning på företaget, så det finns inget att jämföra med. 
Allt som kommer att redovisas förblir därmed primärkällor för företaget. 

4.2.1 Intervju 

Intervjuerna genomfördes i början av examensarbetet för att skaffa information om hur företaget ser på 
egenkontroller. Dessa intervjuer kan kallas halvstrukturerade eftersom alla intervjuade person och 
intervjuaren hade kommit överens om att man inte skulle ha någon strikt struktur att följa under 
intervjuns gång. De olika diskussionerna utvecklades åt olika håll och kunde på så sätt täcka in ett större 
område, med olika infallsvinklar baserade på de intervjuades olika erfarenheter och synpunkter. 

Intervjuerna genomfördes hos tjänstemännen i deras respektive kontorsrum, där de sitter under det 
pågående projektet. ”Intervjusituationen är viktigare än man tror. Det är t.ex. av betydelse att så väl 
intervjuaren som den intervjuade har gott om tid till sitt förfogande och inte känner sig stressad. Valet av 
plats för intervjun är också viktig. Man bör välja en plats där den intervjuade kan känna sig trygg och 
säker”(Andersson 1995 s.173). Intervjuer genomfördes även med den grupp av hantverkare som hade 
varit besvarat enkäten för hantverkarna. Intervjun gjordes 7 dagar efter att enkäterna hade besvarats. Det 
var ingen formell intervju utan samtalet kan mer ses som en kontroll för att se om det hade uppstått några 
diskussioner och nya uppfattningar om egenkontrollerna efter att man gjort enkäten. Skillnaderna mellan 
enkäten och intervjutillfället, redovisas i resultatdelen.  

Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att alla svar fås med. Andersson (1995 s.182) beskriver att ett 
sätt att använda bandinspelade intervjuer är att ha dem som ett stöd för minnet, och man kan därmed 
komplettera sina intervjuanteckningar. Genom att spela in intervjun kan man som intervjuare koncentrera 
sig på andra saker som till exempel kroppsspråk och ansiktsuttryck under intervjuns gång. Det kan vara av 
intresse att bygga vidare på en fråga som ger en kroppslig reaktion vid frågetillfället. 
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Frågor som ställdes under intervjuerna kan läsas i bilagan 1. 

4.2.2 Enkäter 

Enkäterna genomfördes med två olika blanketter, en för tjänstemännen och en för hantverkarna. Målet 
med dessa var att se om det fanns någon kunskapsskillnad mellan de som arbetar på kontoret och de som 
arbetar med i produktionen. Att ta med svarsalternativet ”Vet inte” i formulären ger direkt upplysning om 
den som svarar på enkäten saknar information i frågan”(Andersson 1995 s.135). Att okunskapen om 
egenkontroller är utbredd är naturligtvis ett tecken på att det går att förbättra informationen inom 
företaget vad gäller egenkontroller.  

Enkäterna fylldes i av båda yrkesgrupperna. Tyngdpunkten låg på de personliga svaren. Alla som fyllde i 
enkäterna fick samma information inför ifyllandet av enkäterna: 

- Syftet med examensarbetet gavs i en kort introduktion. 

- Enkäterna ska ge en bild hur det är med kunskapen om egenkontroller på det undersökta 
företaget. 

- Svaren slängs direkt när de sammanställts och lagts över på dator. 

- Inga möjligheter att veta vem som svarat på frågorna. 

- För att verkligen få personliga svar så fick inga diskussioner föras medan frågeformulären fylldes 
i. 

- Jag var närvarande hela tiden för att kunna besvara frågor om det fanns något som var oklart i 
enkäterna. 

Denna info gavs för att slippa att ”de som ska svara på enkäten blir förvirrade eller tvekar över ett 
svar.”(Bell 2006 s.141) Jag ville minimera risken att folk skulle hoppa över frågor för att slippa fundera 
och, en risk som ju alltid finns i denna typ av undersökning. 

4.3 Konfidentialitet och sammanställning av svaren 

Det var viktigt för alla inblandade att enkäten var konfidentiell. Eftersom gruppen av hantverkare var så 
liten, fick jag stryka några frågor från enkäten för att minimera risken att det skulle gå att reda ut vem som 
svarat på frågorna. Även sammanfattningen av svaren blandades för att inte, till exempel, alla de första 
svaren skulle tros vara från en och samma svarsperson.  

4.4 Sammanställning av svaren 
Sammanställningen av frågorna går att läsa i bilagorna 2 och 4. Eftersom alternativet ”vet inte” fanns med 
så kommer jag tolka det som att kunskapen inte finns hos person angående frågan. Detta visas i 
resultatdelen.  
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från enkäterna. 

5.1 Okunskap 

En av frågorna som ställdes var ”Vem är det som utför era egenkontroller idag?”. Resultatet visas i figuren 
nedan.  

Figur 5-1 Hur många procent av hantverkarna respektive tjänstemännen i enkäterna visste vem som utförde 
egenkontrollerna på företaget. Gruppintervjun är gjord 7 dagar efter enkäten. 

En av åtta av de till frågade hantverkarna (Figur 5-1) visste vid enkättillfället vem som fyllde i 
egenkontroller på arbetsplatsen. Men, som resultat i diagrammet visar, har det hänt mycket på företaget 
under den vecka som gick från det att hantverkarna fyllde i enkäterna tills det att gruppintervjun med dem 
genomfördes. Vid det senare tillfället svarade alla rätt på frågan, något som visar att kunskapen om vem 
som skall fylla i egenkontrollerna har ökat, bara genom att det har diskuterats på arbetsplatsen mellan 
hantverkarna och arbetsledningen. 

5.2 Utbildning 

En av frågorna i enkäten var ”Har du fått någon utbildning om egenkontroller?” Resultatet visas i figuren 
nedan. 
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Figur 5-2 Hur många procent av hantverkarna respektive tjänstemännen i undersökningen ej deltagit i någon utbildning av 
egenkontroller.   

Att inte någon gång under yrkeslivet ha utbildning angående egenkontroller låter inte bra. I gruppen 
hantverkare fanns det två stycken som hade gått snickargymnasium. Det vill säga en yrkesförberedande 
utbildning. Som framgår av resultaten (figur 5-2) så hade det inte getts någon utbildning angående 
egenkontroller på dessa utbildningar.  

Det finns idéer i svaren från enkäterna och grupp intervjun till hur man skulle vilja genomföra utbildning 
av egenkontroller. Dessa ska tas i beaktande för att få intresset från alla att delta, eftersom det blir svårare 
att låta bli att fylla i något som man själv varit med och utvecklat. Något som nämns i svaren av grupp 
intervjun är kontinuitet som en viktig faktor, alla ska jobba från liknande förutsättningar. Det ska inte vara 
skillnad på arbetsplats och arbetsplats, inte heller på arbetschef till arbetschef.   

5.3 Engagemang 

En av frågorna i enkäten var ”vad som skulle krävas för du skulle bli mer engagerad i egenkontroller?” 
Resultatet visas i diagrammet nedan. 

Figur 5-3 Hur stor andel av de tillfrågade hade idéer till förbättring.   

Flera svarar i enkäten att information behövs för att man ska få förståelse för egenkontrollerna, för 
intresse till mer ansvar finns enligt enkäten där fem av åtta (62,5 %) föreslår olika förbättringar för att få 
högre engagemang till egenkontrollerna. Att få känna känslan av att få ta mer ansvar är ju ett led i en 
offensiv kvalitetsutveckling som används inom industrin. Alla förstår ju (eller borde förstå) att en 
byggarbetsplats fungerar som ett lagspel där alla är beroende av varandra. En tjänsteman förklarade det: -
”Ägaren är inget utan arbetarna i produktionen, men arbetarna är inte heller något utan ägaren”. 
Engagemanget att förstå och uppskatta varandra får inte förbises. Det finns bara förlorare om man inte 
kan arbeta som ett lag.  

5.4 Förutfattade meningar 

Många problem skulle kunna undvikas med bättre kommunikation. Detta gäller inte enbart 
byggbranschen, utan gäller generellt i arbets- och privatlivet. Enkäterna visar att tre av åtta hantverkare 
(37,5 %) tror att företaget vill få egenkontrollerna att fungera för att kunna flytta ansvaret från företaget till 
den enskilde hantverkaren. Detta är en vanlig förutfattad mening. Det råder dock ingen tvekan om att det 
ytters ansvarige alltid är företaget som är ansvarigt för att kvalitén är sådan som vår lagstiftning och 
bygghandlingarna förskriver att den ska vara. 
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Att någon av hantverkarna svarar med ”det är ingenting att ha” på övriga frågor, beskriver inställningen 
som finns hos en del hantverkare i allmänt. Det är klart att regler och lagar finns av en anledning. Sen hur 
man väljer att använda de på företagen är upp till var och en av företagen. 
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6 Analys 
I analyskapitlet jämförs teorier som finns om egenkontroller och med tidigare undersökningar och de nu framkomna 
resultaten. 

I en tidigare undersökning (Assarsson, Eskilsson 2009) undersöktes ett större företag (PEAB)  vad gäller 
egenkontroller och arbetsberedning. Man följde skillnaden mellan arbetare som arbetade i nyproduktion 
och de som jobbade med servicearbeten. Om man kunde hitta några betydande skillnader mellan de två 
olika kategorierna av byggnadsarbetare. Det kan vara intressant att försöka jämföra de resultaten med 
resultaten från min undersökning med denna undersökning. Undersökningen inom PEAB visar att man 
jobbar mer med liknande frågor. Resurserna verkar vara större hos dem än det företaget jag gjort min 
undersökning på. Det är väl inte helt orimligt efter som PEAB är större som företag och att företaget 
funnits längre tid på marknaden. Kunskapen verkar vara högre angående egenkontroller hos de 
yrkesarbetare som jobbar på PEAB. Det kan bero på att man arbetare på en större bredd inom företaget 
med liknande frågor, litteraturen som verkar finnas internt hos dem är möjligen en avgörande faktor på 
kunskapsskillnaderna hos yrkesarbetarna mellan företagen. 

Hantverkarna hos båda företagen måste få förklaringar till varför man skall fylla i egenkontrollerna. Detta 
speglar nog hela byggbranschen. Det man inte får information om blir man misstänksam mot. 
Ackordslönerna tas upp även hos PEAB, de som jobbar på ackord ser det som tidsförlust att fylla i 
egenkontroller. Tanken om att ligga steget före måste förtydligas inom byggbranschen. Kvalitet i arbeten 
man utför i projekten måste ses som en konkurrensfördel vid anbudsförfarandet, något som alla delar av 
företaget måste inse. De ekonomiska resurserna är en väsentlig del av byggbranschen i sin helhet. Men 
man skall utnyttja de medel som finns att tillgå. Med detta arbete har ju det undersökta företaget visat sina 
ambitioner att förbättra kvalitetsarbetet.  

Den tydligaste skillnaden mellan (Assarsson och Eskilsson, 2009)och denna undersökning, är att det är 
lättare att få de anställda att fylla i sina egenkontroller på ett större företag. Samtidigt nämns det i 
rapportens slutresultat att det är arbetsledarna och platscheferna som skall trycka på för att få egen-
kontrollerna att fungera ute i produktionen. 

6.1 Stimulans 

Som (Matikka 1995 s.22) skriver, borde de ansvariga för respektive egenkontroll utses i god tid och all 
egenkontroll ska planeras in i tidplanen som aktiviteter under entreprenadtiden. Detta görs sannolikt inte i 
tillräcklig utsträckning idag. Svaren till vissa frågor i enkäterna besvaras av de tillfrågade med att tiden inte 
finns inräknad i produktionstidplanen. Vem som skall stå som ansvarig för att denna tid finns är en svår 
fråga, eftersom beställarna ofta pressar entreprenörerna med mycket tighta tidsplaner. Vill man vara med 
och konkurrera om jobben är det ofta tidplanen som får stryka på foten. Det vill säga man skriver inte in 
tid för egenkontrollerna. Jag tror att egenkontrollen kan vara stimulerande för de som utför den och den 
kan dessutom skapa utrymme för egenutveckling och kompetenshöjning. Den kan också bidra till ständiga 
förbättringar. Dessa fördelar med egenkontrollen förutsätter givetvis att den som skall utföra dem också 
känner att man har tid att utföra dem. Dessa fördelar med egenkontroll ska man inte bortse ifrån- att vilja 
ha stimulans på arbetsplatsen är inte negativt.   

6.2 Offensiv kvalitetsutveckling  

Offensiv kvalitetsutveckling är något som, i mitt tycke, åtminstone i teorin låter som en framtidsmetod. 
Av egna erfarenheter så anser jag att man inte tar tillräcklig hänsyn till personalen. Det är alltid företagets 
ekonomi som går i första hand. Att se företag som Google röstas fram till bästa arbetsgivare i världen år 
efter år säger en del om vad de gör rätt.. En viktig del i Googles arbetspolicy är att få sin personal att trivas 
för att få dem att uppnå sin maximala arbetskapacitet. Jag tror att många företag har något att lära av detta, 
vad kan man göra för att få sin personal att trivas riktigt bra och därmed också prestera sin bästa hela 
tiden. Byggföretag kan kanske inte i allmänhet jämföras med ett företag som Google, skillnaderna i 
branschkultur är förstås enorma, men man kan åtminstone låta sig inspireras och kanske på sikt ta åt sig 
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det som går att använda inom byggsektorn. Personalen är ju naturligtvis otroligt viktig. För att återgå till 
citatet från intervjuerna: ”ägaren är inget utan sin personal, och personalen är inget utan ägaren” den ägare 
som får sin personal mest engagerad kommer även att ha förutsättningar för att få en högpresterande och 
produktiv personal, som tar ansvar för sina arbeten och därmed kan bidra till en förbättrad kvalitet. 

6.3 Kvalitetssäkring 

Examensarbetet angående egenkontroller kommer rätt i tiden för företaget. Företaget växer samtidigt som, 
eller kanske snarare på tack vare, att man börjar bli attraktivare på marknaden efter flera mycket lyckade 
projekt. Kraven på kvalitetssäkring höjs därmed automatiskt. Det ständiga ”uppfinnande av hjulet” som 
tjänstemännen nämner egenkontrollerna, tar för mycket tid eftersom projekten börjat bli större och mer 
komplicerade. Därmed har det även blivit belastning för företagets ekonomi. Man anser att med mallar till 
egenkontroller kan bespara tid åt företaget och därmed vara en besparing ekonomiskt. 

Synsättet som präglar beställarsidan idag innebär en tydlig fokus på kostnader för produktionen: vad 
byggnaden kostar att färdigställa men utan att tänka alltför mycket på framtida kostnader för drift och 
underhåll. Det finns sannolikt mycket stora möjligheter till besparingar bland annat energi- och 
miljömässigt om man skulle kosta på sig lite mer idag. Dessa kostnader får man tillbaka i framtiden, bland 
annat genom sänkt energiåtgång. Synsättet att kostnaden för dagens produktion är den mest styrande 
parametern kommer sannolikt att driva utvecklingen till att man producerar så att man får problem med 
kvalitén i framtiden.  

6.4 Produktionstiden  

Det är alldeles uppenbart att tiden är en avgörande faktor som gör att egenkontroller hamnar på 
efterkälken när det gäller produktion. Den traditionella byggsektorn har det inte lika rotat i sina 
kontrollverktyg som den tillverkande industrin har det (med traditionella byggsektorn avses här företag 
som bygger och monterar på byggarbetsplatsen – inte den produktion som prefabricerande företag av 
typen småhustillverkare). Om detta beror på att man inte har någon erfarenhet av serietillverkning är svårt 
att sia om. För visst är det enklare att ha något man producerar om och om igen i en serie. Även om man 
skulle serieproducera ute på arbetsplatserna så finns det ju alltid vädret som kan ställa till det. Det är sällan 
vädret är likadant en längre tid.  

Beställarna, som vill ha sina byggnader snabbt färdiga, påverkar naturligtvis produktionstiden väldigt 
mycket. I en intervju påpekade en hantverkaren att det sällan är färdig projekterat när man börjar 
producera, ett påstående som också får stöd av tjänstemännen på företaget. Och detta är ju inget som 
entreprenörerna kan göra något åt – åtminstone inte på ett enkelt sätt. Det finns i princip två sätt att 
förändra detta: antingen måste entreprenörerna vägra påbörja arbeten med bristfälliga underlag eller så 
måste det till en förändrad attityd hos beställarna. Entreprenörerna måste få beställarna att förstå att 
tidspress leder sällan till bättre produkter. Kan man få ”lean production” att fungera inom 
entreprenörsföretagen som det är tänkt, kommer beställarna att få bättre förståelse för att pressade tider 
inte alltid är det bästa tillvägagångssättet (eller aldrig). Tydlighet från entreprenörssidan är otroligt viktigt 
vid kommunikationen med beställaren. Något man måste förklara för en beställare är att byggnader sällan 
blir billigare i det långa loppet om man bygger snabbare. Långsiktighet är ett begrepp som måste 
tydliggöras för beställarsidan.   

6.5 Lärdomar 

Att dela med sig av kunskapen är något som man skall eftersträva i alla företag. Det finns mycket kunskap 
som inte kommer användning idag, det gäller inte bara egenkontroller när man talar om att ”uppfinna 
hjulet om och om igen”. Det finns många svåra moment som kan lösas genom att ha en bra 
erfarenhetsåterföring. Självklart är det upp till den enskilde att ge sin bild av ett svårt moment, om man 
sen gör det via egenkontroller eller på något annat sätt får företagen bestämma själva. Lite beroende på 
vilket slags moment det är. Ett exempel på verktyg som man skulle kunna använda, förutom 
egenkontroller, är att dokumentera olika moment av produktionen genom att ta bilder. Detta utnyttjas 
inte, mig veterligen, idag inom byggbranschen  
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7 Diskussion 
I diskussionskapitlet ges utrymme för mina personliga åsikter och reflektioner.  

Att okunskapen om egenkontroller var så utbredd som intervjuerna visar trodde jag inte när jag påbörjade 
arbetet. Det finns uppenbarligen en diffus uppfattning bland de anställda om egenkontroller. Med hjälp av 
information till de berörda arbetarna i produktionen hade egenkontrollerna kunnat vara en större tillgång 
än vad de är idag.  

7.1 Information 

Att behovet av information är största anledningen till okunskapen råder det ingen tvekan om. Företaget 
håller inga möten med hantverkarna, något som är ganska vanligt i flera företag som jag har erfarenheter 
från under mina fem år i byggbranschen. Hur ofta sådana möten ordnas beror på projekten man håller på 
med. Till exempel kan frukostmöte 1 gång i månaden vara ett bra sätt att få medarbetarna mer medvetna 
om vad som händer i projekteringsleden. Det kan vara även vara ett ypperligt tillfälle att diskutera saker 
som kanske inte går så bra, eller bara att lyssna på idéer om förbättringar som hantverkarna kan komma 
med.  

7.2 Engagemang 

Det går inte att säga att engagemanget finns hos arbetarna. Det ser vi på enkäterna. En rolig episod 
inträffade en dag när jag var hos det undersökta företaget: en av hantverkarna kom stolt och visade mig 
sin första egenkontroll som han hade fyllt i. Det är glädjande att se hur man kan engagera folk i olika 
saker.  

Jag är helt övertygad om att offensiv kvalitetsutveckling är framtidens melodi. Anledningen varför jag 
började studera efter fem år i byggbranschen var de dåliga förhållanden mellan tjänstemännen och 
hantverkarna i produktionen som fanns i det företag jag arbetat vid. Det finns mycket att hämta från andra 
branscher till byggbranschen när det gäller att ta hand om sina anställda. Det beskrivs ”att så har vi gjort i 
alla tider” en slogan som är som ett motto som beskriver branschen på ett bra sätt. Det är något som alla 
måste inse att så fungerar det inte längre. Speciellt vid ekonomiska uppgångar kommer det att märkas vilka 
som tar hand om sina anställda. Länge har det handlat om lönen som den viktigaste faktorn, så är det än 
idag. Men jag tycker mig märka en attitydförändring – något som borde uppmärksammas. Annars går man 
miste om nästa generations yrkesarbetare.  

7.3 Attityd 

Det inte är någon större hemlighet att arbetarna har en ganska felaktig bild av varför egenkontroller utförs. 
Egenkontrollerna skall ju inte fungera som kontroll för att få tag i någon som utför något på fel sätt, utan 
som hjälpverktyg för att vara säker på att allt byggs enligt de handlingar som ska finnas. Om det är 
kvalitetsrelaterat eller inte, verkar inte hantverkarna vara måna om. Detta var slutsatsen efter att jag hade 
gjort enkäten med hantverkarna. Genom intervjun som genomfördes 7 dagar senare kan man se att 
attityden har ändrats. Vilket naturligtvis är till stor glädje för mig, eftersom det är ett kvitto på att attityden 
har förändrats. Men det finns fortfarande möjligheter för förbättring. Lyssna, det är ett ledord jag tror 
kommer att göra stora skillnader vad gäller attityden och engagemanget. 

Att företaget följer lagen vad gäller att utföra egenkontroller är givet. Annars skulle företaget inte få några 
nya projekt att arbeta med. Men det finns förbättringsmöjligheter. Det är ju naturligtvis onödigt 
resurskrävande att arbetsledningen måste gå iväg från sina arbetsuppgifter för att kontrollera något som 
hantverkarna ute på arbetsplatsen gjort. Detta är tidsslöseri som även drabbar ekonomin eftersom 
tjänstemännen inte hinner utföra det de är på arbetsplatsen för att göra. Egenkontrollerna kan utföras av i 
stort sett vem som helst på en byggarbetsplats - bara man har blivit ordentligt informerad. Det vore 
önskvärt att man hade utbildning i hur man utför egenkontrollerna på bästa sätt utan att någon del missas. 
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7.4 Framtiden 

Jag är helt övertygad om att företagsledningen är rätt ute när man försöker visa att man bygger 
kvalitetsmässigt bra byggnader. Den öppna arbetsmarknad som råder inom EU lockar många oseriösa 
byggare från länder där ekonomin sviktar. Nyliga och publika exempel är sådana som visats i tv- om 
byggfusk (som också visar att problemet med byggfusk inte bara är ett problem som kan relateras till 
utländska företag). Extremt och medvetet byggfusk kommer man kanske å andra sidan inte till rätta med 
genom att införa egenkontroller enbart, utan en tredjepartskontroll är nödvändig. Det gäller för hela 
byggbranschen att ta tag i kvalitetsfrågorna med större ansvar än vad man gjort hittills. 

Information ”uppifrån och ner”, det vill säga information från företagsledning, är något som efterlyses 
också. Detta framgår inte enbart av enkäterna utan min egen erfarenhet säger samma sak. Med mer 
information är man mer motiverad att uppföra sitt uppdrag. I detta fall gäller det att se egenkontroller som 
en del av arbetsuppgiften. Sedan är det sättet som man gör det på som kan vara mer eller mindre 
stimulerande. Om man verkligen vill att medarbetarna skall ta åt sig av informationen, framför allt om det 
är sådan viktig information som den om egenkontroller, bör inte informationen spridas vid t ex en 
frukostrast. Man måste kanske avsätta mer tid för att verkligen kunna nå ut till alla berörda parter. Om det 
är ett förmiddagsmöte eller heldagsmöte är svårt för mig att avgöra. Men man måste låta det ta tid - 
bråttom skall man inte ha. 

Att låta platschef eller arbetsledaren ”trycka på” är inte en metod som jag tror på. Av egna erfarenheter så 
är det sällan man gör något man upplever att man bli tvingad till att göra på ett bättre sätt. Man bör få 
informationen som tillhör uppgiften, och tillåtas att ställa frågor angående uppgiften samtidigt. Detta ger 
ett större engagemang från utföraren. Med större engagemang är möjligheten till bättre resultat klart 
bättre. 

7.5 Utveckling 

Utveckling innebär att man kan se att något händer. Man tar tillvara på den ökade kunskapen. Detta 
efterlyses både i enkäterna samt i gruppintervjun. Det är sällan motiverande om inte människor kan se 
några tydliga förändringar av det man gör. Man skall inte bara göra egenkontrollerna och sen hoppa över 
resultaten, utan de rekommenderade morgonmötena kan vara ypperliga tillfällen att ha egenkontroller som 
en punkt på dagordningen. Då är det upp till hantverkarna i produktionen att ta upp de saker de inte anser 
funkar. På detta sätt slipper man spekulationer och rykten, som kan vara till en nackdel för ett företag.  

”Att medarbetarna är väl informerade, får delta i planeringen och beslut, ges möjlighet till utbildning och 
utveckling är några faktorer som starkt kan bidra till engagemang, motivation och trivsel på arbetsplatsen” 
(Nordstrand 2008 s.193). Väl informerade innebär inte spekulationer eller rykten. Vid planeringen ska man 
ta hänsyn till erfarenheter från egenkontrollerna – t ex om man upplever något moment som svårt på 
förhand. Trivsel är något som man alltid kan jobba med, en enkät där man undersöker vad medarbetare 
tycker om att jobba på företaget kan vara något att tänka på. Överlag lider byggbranschen av dålig 
personalpolitik, något som man kunnat läsa om i flera branschtidningar. 

7.6 Lagstiftningen 

Lagstiftningen som gällde innan 2011-05-02 upplevdes som diffus av både mig själv och företaget. Det 
fanns inga tydliga regler om vem som skulle utföra kontrollerna. Detta har jag varit med om tidigare - 
bland annat vid ett byggprojekt vid universitetet. Med reglerna och lagarna som den nya Plan- och 
bygglagen har föreskrivit ska beställaren bistå med en kontrollansvarig som skall vara ”någon som har 
särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig)” (Plan- 
och bygglagen 10. Kap paragraf 8). Här går det tydligt att utläsa vem som är den direkt ansvarige. Det går 
alltså inte att skriva om detta på något diffust t ex sätt i kontraktet mellan beställare och entreprenör, att 
någon annan skall vara ansvarig för kvalitetskontrollerna. Hur detta kommer att påverka egenkontrollerna 
i sig går bara att spekulera om. Men med den nya lagstiftningen går det åtminstone att tydligt  peka ut den 
som är ansvarig för att gå igenom egenkontrollerna. Förhoppningsvis leder detta till att de inte, som nog 
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ofta är fallet idag, står och samlar damm i någon hylla, utan att de faktiskt blir genomlästa i alla fall en 
gång. 

Problemet är hur man framför detta på företagen. Att enbart trycka på att det är ny lagstiftning är jag 
tveksam till. De problem som jag tagit upp i arbetet finns naturligtvis kvar, trots ny lagstiftning,. 
Informationen och utbildning är trots allt de viktigaste faktorerna för att få egenkontrollerna att fungera 
på bästa sätt. 
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8 Slutsatser 
Examensarbetets slutsatser enligt undersökningen är att förbättra kommunikationen mellan tjänstemännen 
och hantverkarna. Det måste upplevas som viktigt att företaget ska uppnå sina olika mål, och dessa mål 
måste därför också vara kända av alla i företaget. Har man som målsättning att höja kvalitén och om man 
vill ha rutiner för egenkontroller så måste detta diskuteras med alla berörda parter. Det är oftast svårt att få 
till förändringar om man inte informerar varför man gör något och hur man ska nå dit. Detta måste ske 
genom dialog. Om människor inte får vara med och bestämma över något så är det svårt att få alla att 
acceptera de nya ”spelreglerna”. Det är ju svårare att göra fel om man själv varit med och utformat 
reglerna. 

Företagets målsättning är det inget fel på. Man är en ganska liten organisation, så det går att genomföra 
förändringar i arbetsrutiner ganska enkelt. I en större organisation har man sannolikt svårare att få till 
förändringar.  

I samband med nyanställningar måste informationstillfälle ges där man kan ta upp t ex frågan om 
egenkontroller.  

Separata informationstillfällen/utbildningar för att diskutera hur man arbetar med egenkontrollerna bör 
genomföras. I samband med dessa bör man ge arbetsstyrkan tillfälle att ventilera sina åsikter och att få 
svar på de frågor som kan finnas. Man kan t ex månadsvis på en arbetsplats hålla sådana möten. De mesta 
av erfarenheten försvinner idag när man påbörjar något nytt projekt, återföring av kunskap är alltså också 
en nyckelfaktor. Om erfarenhetsåterföringen försvinner fångas inte idéer och synpunkter upp. 

Jag har även gjort en del förbättringar i befintliga formulär som används vid egenkontroll, se Bilaga 5. I 
samband med detta har jag även formulerat en kort introduktionstext som är en kort beskrivning av varför 
företaget i undersökningen vill ha formulären ifyllda. Introduktionstexten är en mycket kortfattad 
beskrivning av målen med egenkontroller. De informationstillfällen som föreslagits som åtgärder får inte 
ersättas av denna korta introduktionstext. 

Mina rekommendationer till företaget för dess fortsatta arbete med egenkontroller, framgår ovan. I 
komprimerad form kan rekommendationerna sammanfattas i tre punkter: 

• Öppna diskussioner, där man skall lyssna på alla som har åsikter. 
• Information, se till att alla är medvetna om företagets målsättningar. 
• Motivera, på olika sätt se till att alla inblandade är motiverade till att göra sitt yttersta. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuer med tjänstemän - sammanfattnig 

Bilaga 2: Enkätsammanfattning - tjänstemännen 

Bilaga 3: Enkätsammanfattning - hantverkare 

Bilaga 4: Gruppintervjusammanfattning - hantverkare 

Bilaga 5: Exempel på mallar för egenkontroll inklusive kort introduktionstext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 (2 sidor):  
Intervjuer med tjänstemän - sammanfattnig 
Här har jag sammanställt ett de intervjuerjag genomförde i det första skedet. Frågorna ställdes enbart till tjänstemännen på 
det undersökta företaget. Denna intervjufas genomfördes för att ge en första bild av hur egenkontrollerna användes på 
företaget. Intervjuerna var konfidentiella. 

1. Hur använder ni egenkontroller idag på företaget? 

- Vi anpassar dom efter varje projekt. ”Uppfinner hjulet” för varje gång. Skulle vilja ha mallar 
istället som underlättar för oss alla. 

- Inga färdiga mallar, inga färdiga blanketter. 

- Objektsspecifika.  Fokuserat på nya moment som man inte känner sig hemma med. Kvalitéts 
kritiska det vill säga sånt man inte gjort alltför många gånger tidigare. 

2. Hur skulle ni vilja att egenkontrollerna såg ut och användes i framtiden? 

- Tidigt upptäcka kvalitetskritiska objekt, ta vara på erfarenheten på bättre sätt. Utnyttja det som 
finns inom företaget bättre helt enkelt. 

- Att tid avsattes för egenkontrollerna, idag finns inte den tiden.  

- Man skall få alla i företaget att engagera sig egenkontrollerna.  

- Tar det positiva med egenkontrollerna. Man ska fylla i egenkontrollerna med stolthet och inte 
innebära en börda för den individ som gör egenkontrollen. 

- Lätthanterlig skall den vara med.  

- Mest handlar det ju om ”gänget” som är ute i produktionen att få accepterande inställning till 
egenkontroller. 

3. Vem gör ni egenkontrollerna för? 

- Vi har som entreprenör skyldighet att uppföra kvalitéts plan för varje projekt. I kvalitéts planen 
ingår egenkontrollerna.  

- Entreprenören gör egenkontroller för beställaren som i sin tur kan visa de till kommunens 
byggnadsnämnd. 

- Säkerställa kvalitén gentemot beställaren, verifiera att vi har utfört varje moment rätt gentemot 
beställaren. 

4. Vart tar egenkontrollerna vägen efter man fyllt i de? 

- Kontrollplanen är styrande dokument.  

- Kvalitetsansvarige kollar igenom alla egenkontroller och verifierar dessa i kontrollplanen till 
kommunen.  

- Efter att dessa är färdiga får byggnaden börja användas. 

5. Vad finns det för övrigt att tillägga angående egenkontroller anser ni? 

- Vikten av att få alla engagerade är jätte viktig.  



 

 

- Informationen måste vara tydlig.  

- Ansvar under frihet får individerna att växa som personer både i yrkesbemärkelse och 
förhoppningsvis som personer med. Och att låta alla vara med och bestämma och ta ansvar 
motiverar ju allihopa att göra bättre arbete. För det är svårare att gnälla på något man varit med 
själv och skapat. 

- Utnyttja fördelar som finns inom organisationen på ett bättre sätt.  

- Få bort det som oftast händer, det vill säga det som kommer uppifrån suddas sakta men säkert 
bort för varje steg dom hamna nedåt i kedjan. Att få alla inse vikten och vinsten med bra 
genomförda egenkontroller. 

- Viktigt med personal som ser problemen i ett tidigt skede. Alla tjänar på att felen upptäcks i tid. 

- Idag finns det ingen som åker runt och kvalitetssäkrar, men kanske man skulle kunna ha det i 
framtiden. 

- Kunna sudda ut det som innebörden av egenkontroll idag har. För det är ju inte individen vi vill åt 
utan vi vill ju ha konstruktionskontroll. Det är ju konstruktionen man vill åt. 

- Kanske skulle ett namn byte från egenkontroll kunna innebära en förenklande av introduktionen 
av kontrollplanen. Egenkontrollen uppfattas som något negativt i byggbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 (3 sidor): 
Enkätsammanställning - tjänstemän 
Till de anställda på det undersökta företaget som jobbar med projektering. 

Det här är ingen kontroll av hur mycket du vet om egenkontroller, utan skall användas som underlag till mitt 
examensarbete. Dessa dokument kommer att kastas direkt när jag är klar med min analys. Vet du inte svaret på något så 
skriv VET INTE som svar. Frågorna skall besvaras individuellt. 

1. Varför upprättar man egenkontroller på arbetsplatser? 

‐ För att kvalitetssäkra arbetet. För att dokumentera olika projekt. Man utför egenkontroller på 
begäran av beställaren. 

‐ För att säkerställa att vi innehåller avtalad kvalité, samt möjliggöra att spåra/hitta felkällor om 
kvalitetsbrister framkommer under garantitiden. 

‐ För att säkerställa kvalitén. 

2. Hur använder ni egenkontroller idag? 

‐ Jag vet inte riktigt hur de utförde sina egenkontroller tidigare, då jag endast varit anställd för 
företaget sedan Februari 2011. 

‐ Om vi har kvalitetkritiska metoder eller nya moment som vi ej utfört tidigare upprättas 
kontrollplan på detta 

‐ Projekt anpassat vid kritiska situationer. 

3. Hur fungerar dagens modell av egenkontroller? Utveckla det gärna det lite? 

‐ Systemet fungerar idag, svårt att nå ut till den som utför själva momentet, risk för att 
egenkontroller utför för sent. 

‐ Ej tillfredställande. Vi har inte haft något bra fungerande system, men vi jobbar på en 
förbättring.  

‐ Vi har ett program som heter byggsamordnare där vi plockar ut aktuella egenkontroller till 
kvalitetsplanen. Tyvärr så uppfinner vi hjulet varje gång. 

4. Vem är det som utför er egenkontroller idag? 

‐ Ledande montör/arbetsledare. 

‐ Arbetsledningen. 

‐ Projektansvarige. 

5. Vem skulle ni vilja utförde egenkontrollen? 

‐ Den som utför momentet. 

‐ Projektansvarige i samarbete med platsansvarige. 

‐ Arbetsledaren/en av hantverkarna som utför arbetet. 

 



 

 

6. Har ni haft någon utbildning om hur man ska använda egenkontroller? 

Ja (   )    Nej ( X ) 100% 

Om nej, hur skulle du vilja att utbildningen genomfördes? Om ja, hur utfördes utbildningen? 

‐ Internutbildning för att alla ska göra likadant 

‐ Att respektive hantverkare själv upprättar ett kvalitetsdokument/kontroll och se att detta är 
hjälp till självhjälp. 

‐ Genom information på till exempel ett utvecklingsmöte. 

7. Vad skulle vara största vinsten med välfungerande egenkontroll system för företaget? 

‐ Alla kan tidigt förstå vilka kvalitetskritiska arbeten som finns på projekten och planera 
därefter, minskar vi oförberedda kostnader. 

‐ Höja kvalitén och medvetenheten om vad vi utför och säkerställa en leveranskvalité som vi 
önskar. 

‐ Kvalitetssäkring av våra arbeten. 

8. Hur tror du att man skulle få medarbetarna att förstå vinsten med egenkontroller? 

‐ Genom information. Alla vet inte vad en egenkontroll är. 

‐ Information och utbildning. 

‐ Visa goda exempel. 

9. Vad tror du är största problemet idag att egenkontroller inte fungerar som de är tänkt? 

‐ Tidsbrist och avsaknad av kunskap. 

‐ Egenkontrollerna fungerar men måste upprättas i ett tidigt skede. 

‐ Barriärer hos yrkesarbetarna, det är svårt med fylla i övningar/ blanketter. 

10. Skulle ni kunna tänka er ha någon ”morot” för att få egenkontrollerna att fungera bättre? 
I så fall vad skulle ”moroten” kunna bestå av? 

‐ En egenkontroll bör vara något alla bör vara stolta över. Det är ju ett kvitto på att man utfört 
sitt arbete enligt handlingar som finns. På ett tillfredställande sätt. 

‐ Del i ackordsuppgörelsen. 

‐ Det ska inte behövas någon morot. Det skall bara fungera. 

11. Vad anser du är dom viktigaste punkterna en egenkontroll skall innehålla? 

Vi tar dom 5 st delar som är tilltänkta samt det generella (det får vara flera punkter) 

11.1 Vad ska generellt varje egenkontroll innehålla? 

‐ Datum, arbetsplats, handling och namn 

11.2 Egenkontroll för grund:  



 

 

‐ Formning, armering, gjutning, temperatur och väderlek vid gjutning, typ av form, mått och 
tolerans, genomföringar och fall med mera. 

11.3 Egenkontroll för innerväggar: 

‐ Väggtyp enligt handling, kortlingar och avväxlingar, ljud och brandtätningar, infästningar med 
mera. 

11.4 Egenkontroll för ytterväggar: 

‐ Beklädnad, tätskikt, isolering. 

11.5 Egenkontroll för bjälklag:  

‐ Utformning och dimension, kortlingar, isolering (kvalitet och anslutning), skivmaterial, 
sammanfogning. 

11.6 Egenkontroll för tak: 

‐ Takstolar, undertak, yttertak och tätskikt.   

12. Övrigt som ni tänker runt omkring egenkontroller, något som jag missat t ex: 

‐ Se vår nya pärm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 (4 sidor):  
Enkätsammanfattning - hantverkarna 
Till de anställda på företaget som undersökningen berör, som jobbar i produktionen 

Det här är ingen kontroll av hur mycket du vet om egenkontroller, utan skall användas som underlag till mitt 
examensarbete. Dessa dokument kommer att kastas direkt när jag är klar med min analys. Vet du inte svaret på något så 
skriv VET INTE som svar. 

1. Varför tror du att man upprättar egenkontroller på arbetsplatsen? 

‐ För att förbättra kvalitén. 

‐ För säkerhetsskull och för att allt ska fungera så bra som möjligt. 

‐ För att hålla koll på produktionen. 

‐ Försök till att få någon ansvarig. 

‐ För att höja kvalitén. 

‐ För att basarna (överordnade) ska slippa ansvar. 

‐ Kvalitets uppföljning. 

‐ För att skriva ifrån sig ansvar. 

2. Hur använder ni egenkontroller idag? 

‐ Har inte sett några på längre tid. 

‐ Inte alls. 

‐ Kolla så att systemen fungerar som det ska. 

‐ Finns ej här på bygget. 

‐ Används men vet ej i vilken omfattning. 

‐ Ingen aning. 

‐ Vet inte ( x 2 st ). 

3. Hur fungerar dagens modell av egenkontrollerna? Utveckla det gärna lite. 

‐ Dåligt. 

‐ Dåligt på grund av dålig info. 

‐ Bra, lätt med ett / flera kryss och en ”kråka”. 

‐ Vet inte på grund av att jag inte har koll på vem som utför dom. 

‐ Vet inte ( x 4 st ). 

4. Vem är det som utför era egenkontroller idag? 



 

 

‐ Någon i ledningen. 

‐ Vet inte, eventuellt platschefen. 

‐ Vet inte ( x 6 st ). 

5. Vem tycker du ska utföra egenkontrollerna? 

‐ Platsledningen. 

‐ Den som det berör. 

‐ Arbetsledaren. 

‐ Jag själv. 

‐ Någon av ledningen. 

‐ Platschefen. 

‐ Produktionsledaren. 

‐ Folk som vet vad dom gör. 

6. Har ni haft någon utbildning om hur man ska använda egenkontroller? 

Ja ( 0 % )  Nej ( 100% ) 

Om nej, hur skulle du vilja att utbildningen genomfördes? Om ja, hur utfördes utbildningen? 

‐ Har inte någon uppfattning om detta. 

‐ I praktik. 

‐ Behövs ej. 

‐ Vill ej ha någon utbildning. 

‐ Vet inte, eventuellt berörda part inblandad i tidigt skede. 

‐ Vet inte ( x 3 st ). 

7. Vad skulle krävas att du skulle engagera dig i att egenkontroller utnyttjades bättre? 

‐ Blev mer regelmässig. 

‐ Om någon förklarade innebörden av det. 

‐ Bättre lön. 

‐ Att man ser resultat. 

‐ Få en förklaring om vad de har för något syfte. 

‐ Vet inte ( x 3 st ). 

8. Hur tror du att man skulle få medarbetarna att förstå vinsten med egenkontroller? 

‐ Förklara eventuella fördelar och eventuella nackdelar. 



 

 

‐ Info. 

‐ Med dom positiva redovisningarna. 

‐ Ökad lön. 

‐ Vet inte ( x 4 st ). 

9. Vad skulle vara största vinsten med välfungerande egenkontrollsystem för företaget? 

‐ Slippa onödiga missar. 

‐ Färre förbesiktningar. 

‐ Hitta en syndabock. 

‐ Bättre kvalitet. 

‐ Vet inte ( x 4 st ).  

10. Vad skulle vara största vinsten med välfungerande egenkontrollsystem för den enskilde? 

‐ Ekonomisk. 

‐ Mer ansvar. 

‐ Mer ansvar = högre lön. 

‐ Vet inte ( x 5 st ). 

11. Vad tror du är största problemet idag med att egenkontroller inte fungerar som de är 
tänkt? 

‐ Misstänksamhet. 

‐ Det är inte förankrat och förklarat i alla led. 

‐ Inte stort engagemang. 

‐ De tas inte på allvar. 

‐ Vet inte ( x 4 st ) 

12. Vet du varför ledningen vill ha ett fungerande egenkontroll system? 

‐ Viss kvalitetssäkring. 

‐ Lämna över ansvaret på gubbarna (arbetarna i produktionen). 

‐ För att lasta mer ansvar på den enskilde. 

‐ Slippa att kolla själv. 

‐ Mindre ansvar. 

‐ Nej ( x 2 st ). 

‐ Vet inte 

13. Vad anser du är de viktigaste punkterna en egenkontroll skall innehålla? 



 

 

Vi tar dom 5 st delar som är tilltänkta samt det generella (det får vara flera punkter) 

13.1 Vad ska generellt varje egenkontroll innehålla? 

‐ Enkelhet. 

‐ Krav och tillåtelse. 

13.2 Egenkontroll för grund: 

‐ Mark, dränering, geoteknik, betong, armering och eventuell murning. 

‐ Dränering, rätt fyllmassor, betong, täckande betongskikt och c/c på armering. 

‐ Tätskikt på armering och c/c av den samma. 

13.3 Egenkontroll för innerväggar: 

‐ Ljudklass, brandklass, tätskikt, beklädnad, dimensionering, materialval med mera. 

‐ c/c reglar samt isolering. 

‐ Tider. 

‐ Rätt material, rätt c/c på reglar, rätt ytskikt. 

13.4 Egenkontroll för ytterväggar: 

‐ Se 13.3 

‐ Rätt material 

‐ c/c reglar samt noggrannhet  med plast/papp. 

13.5 Egenkontroll för bjälklag: 

‐ Se 13.3 

‐ c/c isolering 

13.6 Egenkontroll för tak: 

‐ Se 13.3 

‐ Spika pannor/papp 

14. Tror du att något teknisk utrustning skulle hjälpa vid egenkontroller (t ex kamera)? I så 
fall vilken slags utrustning skulle kunna vara till hjälp? 

‐ Nej. 

‐ Ja. 

‐ Kamera, i vissa fall eventuellt filma. 

‐ Vet inte ( x 5 st ) 

15. Övrigt som ni tänker runt omkring egenkontroller, något som jag missat t ex: 

‐ Det är ingenting att ha. 



 

 

Bilaga 4 (2 sidor):  
Gruppintervjusammanställning - hantverkare 
Till de anställda på företaget som jobbar i produktionen 

1. Varför tror ni att man upprättar egenkontroller på arbetsplatsen? 

- Ansvarsbiten, att man lägger över detta på kollektivet. Det är känslan som finns hos 
hantverkarna. 

- Vid anbudskeden kunna bevisa att man har kvalitet på sina produkter som man producerar. 

2. Hur använder ni egenkontroller idag? 

‐ Vi har fått mallar och fylla i. Men ingen direkt information för dom. 

3. Hur fungerar dagens modell av egenkontrollerna? Utveckla det gärna lite. 

‐ Förbättring behövs. Det gör det i allt.  

‐ Bättre än förut. 

4. Vem är det som utför era egenkontroller idag? 

‐ Vi själva 

5. Vem tycker ni ska utföra egenkontrollerna? 

‐ Platschefen. 

6. Har ni haft någon utbildning om hur man ska använda egenkontroller? 

Ja ( 0 % )  Nej ( 100% ) 

Om nej, hur skulle ni vilja att utbildningen genomfördes? Om ja, hur utfördes utbildningen? 

‐ Informationstillfällen, hur ska vi få det rotad i företaget. Kommer det att i grunden se ut likadant 
på alla arbetsplatser eller kommer man röra till det från arbetsplats till arbetsplats. 

7. Vad skulle krävas att ni skulle engagera dig i att egenkontroller utnyttjades bättre? 

‐ Det skall synas någonstans att vi utför dom. Att få högre lön skulle vara ett önsketänkande. För 
får vi mer jobb så vill vi vara med och dela på den kakan. 

8. Vad skulle vara största vinsten med välfungerande egenkontrollsystem för företaget? 

‐ Pengar och motivation. 

9. Vad tror ni är största problemet idag med att egenkontroller inte fungerar som de är 
tänkt? 

‐ Det hinns inte med, det finns inte tid för det idag tyvärr. 

10. Vet du varför ledningen vill ha ett fungerande egenkontroll system? 

‐ Kvalitetssäkra företagets produkter. 



 

 

11. Tror du att något teknisk utrustning skulle hjälpa vid egenkontroller (t ex kamera)? I så 
fall vilken slags utrustning skulle kunna vara till hjälp? 

‐ För många moment, inte praktiskt genomförbart. Men det finns ju möjlighet om man redan vid 
planeringsskedet vet att vi utför ett svårt moment att vid just det moment fotografera så man kan 
ha med det nästa gång man dyker på liknande problem 

‐ Vid för stora ändringar från handlingar kan man använda kamera. Men vad som är för stort får ju 
tas en diskussion om med arbetsledningen. 

12. Övrigt som ni tänker runt omkring egenkontroller, något som jag missat t ex: 

‐ Man måste få bort dom förutfattade meningarna som finns angående egenkontroller. 

‐ Vill ju märka på något sätt att vi blir belönade, om inte med högre lön så något annat. 

‐ Informationen måste flöda bättre än vad den gör idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 (8 sidor): 
EGENKONTROLL 

INTRODUKTION 
 

Många frågar sig varför man skall fylla i egenkontroller. Detta redogörs för i denna korta introduktion.  

Företaget är övertygat att om vi vid anbudskedet på ett enkelt och tydligt sätt kan visa för beställare och 
byggherrar att våra kvalitetskontroller fungerar, genom exempel från tidigare projekt, desto större chans 
kommer det att vara att de väljer just oss som entreprenörer. 

Det handlar inte om att lägga över ansvaret på någon individ utan det handlar om att vi vill minimera 
riskerna för att fel begås i produktionen. Ju tidigare vi ser ett problem - desto billigare blir det för företaget 
att rätta till felen. 

Etik och moral vid i fyllande av egenkontroller: 

• SIGNERA ALDRIG NÅGOT I FÖRVÄG 

• SIGNERA ALDRIG NÅGOT FÖR SENT EFTERÅT 

• SIGNERA ALDRIG NÅGOT SOM DU INTE HAR KONTROLLERAT 

(Matikka 1999 s.23) 

Med dessa tre ALDRIG, önskar vi dig ett problemfritt i fyllande av våra egenkontroller. 

 

Ps: Kom gärna med synpunkter om du anser att något saknas etc. Ds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt  Upprättad 
av 

 Datum  

Aktivitet   Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Rit.nr/Placering: 

                Egenkontroll grundläggning Datum:                            
Dokument:                           
Sida: 

Väder:                      Temp:  

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning/ 
Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1. Mått och 
toleranser 

Kontrollera alla mått och 
toleranser. 

   

2. Form: Typ, mått 
mm 

Kontrollera att rätt form 
typ används. Kontrollera 
även mått, ursparningar 
samt ingjutningsgods. 

   

3. Form: 
Trekantslist 

Kontrollera att eventuella 
trekantslister är 
monterade. 

   

4. Form: Täthet Kontrollera att formarna 
är täta så att cementbruk 
inte kan läcka ut i skadlig 
mängd vid betongens 
komprimering. 

   

5. Form: Rivning Kontrollera att formen rivs 
när betongen uppnått 
erforderlig styvhet och 
hållfasthet och risk för 
skadlig sprickbildning inte 
föreligger.  

   

6. Armering: Typ, 
antal mm 

Kontrollera armeringens 
typ, dimension samt antal. 

   

7. Armering: 
Placering 

Kontrollera armeringens 
placering samt fixering. 

   

8. Armering: 
Skarvlängder och 
täckskikt 

Kontrollera skarvlängder 
och att utrymme finns för 
föreskrivna täckskikt. 

   



 

 

 

 

9. Armering: 
Bockning 

Kontrollera att bockning 
av armering utförs med 
rätta radier samt vid rätt 
temperatur. 

   

10. Armering: Läge Kontrollera att 
armeringens läge inte 
ändras under gjutning. 

   

11. Betong: 
Mottagningskont
roll 

Kontrollera följesedelns 
uppgifter såsom Kvalité, 
konsistens, luft halt mm. 

   

12. Betong: 
Okulärbesiktning

Gör en okulärbesiktning 
av betongens konsistens. 

   

13. Betong: Fog 
band 

Kontrollera att fog band är 
rätt monterade och 
skarvade. 

   

14. Betong: 
Bearbetning 

Kontrollera att betongen 
gjuts och bearbetas så att 
den fyller ut formen och 
väl omsluter armeringen 
och så att den blir fri från 
grövre luftporer. 

   

15. Betong: 
Gjutfogar 

Kontrollera att gjutfogar är 
utformade och utförda så 
att den färdiga 
konstruktionen får 
erforderlig, hållfasthet, 
beständighet och täthet. 

   

16. Betong: Fall Kontrollera föreskrivna 
lutningar.  

   

17. Betong: Skydd Kontrollera att den ny 
gjutna betongen skyddas 
mot nederbörd, uttorkning 
och frysning. 

   

18. Betong: 
Genomföringar 

Kontrollera att 
genomföringar samt 
tätningar för ljud och 
brand utförs korrekt. 

   

19. Rengöring av 
utrustning 

Så att dom gå att använda 
vid nästa gjutning. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

                     Egenkontroll Innerväggar Datum:                            
Dokument:                           
Sida: 

Väder:                      Temp:  

Projekt  Upprättad 
av 

 Datum  

Aktivitet  Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Ritn.nr/Placering: 

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning
/ Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1.  Väggtyp:  Kontrollera 
utförande enligt 
handling. 

   

2.  Ljudtätning Kontrollera 
uppfyllande enligt 
handling. 

   

3.  Brandtätning  Kontrollera att dessa 
utförts korrekt vid 
genomföringar. 

   

4.  Kortlingar och 
fixturer 

Kontrollera att dessa 
utförts vid handfat, 
radiatorer, hatthyllor, 
vägghängda toaletter 
mm. 

   

5.  Inspektionsluckor Kontrollera 
utförande enligt 
handling. 

   

6.  Infästning Kontrollera att skiv 
material fästs in enligt 
handling. 

   

7.  Övrigt     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  Upprättad 
av 

 Datum  

Aktivitet  Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Ritn.nr/Placering: 

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning/ 
Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1.  Väggtyp:  Kontrollera utförande 
enligt handling. 

   

2.  Infästning Kontrollera att 
material fästs in enligt 
handling. 

   

3.  Övrigt     

                                    Egenkontroll Ytterväggar Datum:                            
Dokument:                           
Sida: 

Väder:                      Temp:  

Projekt  Upprättad  Datum  



 

 

 

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning/ 
Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1.  Bjälkar: 
Utformning och 
dimension, 
skarvning samt 
upplag 

Bärande konstruktioner 
ska utformas och 
dimensioneras enligt 
Boverkets 
konstruktionsregler. 

     

2.  Kortlingar Kontrollera att 
dimension, spikning 
och hakning är rätt 
utförd. 

     

3.  Isolering: Kvalitet Kontrollera 
isoleringens märkning. 

     

4.  Isolering: 
Anslutning 

Kontrollera att 
isoleringen ansluter tätt 
mot reglar. Luftfickor 
får inte förekomma. 

     

5.  Skivmaterial: 
Dimension och 
kvalitet 

Kontrollera dimension 
och kvalitet samt att 
rätt sida monterats 
uppåt. 

     

6.  Sammanfogning Kontrollera att limning, 
spikning, antal och 
avstånd är korrekt 
utfört. 

     

7.  Övrigt       

 

 

 

av 

Aktivitet  
Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Ritn.nr/Placering: 

                                    Egenkontroll Bjälklag Datum:                              
Dokument:                             
Sida: 

Väder:                      Temp:  

                                    Egenkontroll Tak Datum:                              
Dokument:                             
Sida: 

Väder:                      Temp:  



 

 

 

 

 

 

Projekt  Upprättad 
av  Datum  

Aktivitet  
Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Ritn.nr/Placering: 

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning/ 
Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1.  Stommen Enligt handling      

2.  Isolering Rätt material enligt 
handling 

     

3.  Läkt Rätt c/c avstånd 

 

     

4.  Uppvikning mot 
hinder 

Så att inte vatten kan 
rinna in någonstans 

     

5.  Spikning Sker på rätt material       

6.  Dokumentation Garanti på 
frostbeständighet 

     

7.  Övrigt       



 

 

 

 

 

 

  

                                    Egenkontroll Tom mall Datum:                              
Dokument:                             
Sida: 

Väder:                      Temp:  

Projekt  Upprättad 
av  Datum  

Aktivitet  
Etapp/ 
Hus/ 
Rum 

Ritn.nr/Placering: 

Nr Kontrollpunkt Kontrollbeskrivning/ 
Kontrollfrekvens/ 
Tolerans 

Avvikelse och åtgärd Godkänd 
datum 

Sign. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
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