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Abstract  
Self-inspection is an important part of the construction industry's quality work and is something 
that has been discussed as a solution to the quality problems of the construction industry. 
However, studies have criticized how self-inspection is carried out and documented, also 
pointing out its low credibility. In addition, it is emphasized that there are major shortcomings 
in both commitment and knowledge about the purpose and execution of self-inspection. With 
the fourth industrial revolution and its rapid digital development, digital tools have been 
implemented to facilitate the execution and documentation of self-inspection. With that being 
said, the question is whether digital tools are the correct solution to increase the self-
inspection’s lack of credibility. 
 
Therefore, this master thesis aims to provide readers with an increased understanding of the 
purpose of self-inspection, as well as to provide a comprehensive picture of how the system of 
self-inspection within the Swedish construction industry is perceived in production. This 
applies both to the system of self-inspection in general, as well as the digital tool that are 
implemented for execution and documentation. The work has been carried out as an in-depth 
literature study with a complementary empirical study in which experiences have been 
collected from both previous research, studies and participant respondents. 
 
The result of the study shows that there is a great variation in the perception of the purpose and 
requirements of self-inspection, and that there is a widespread lack of both knowledge and 
motivation regarding the execution and documentation of self-inspection. This has contributed 
to a general lack of trust in the self-inspection system. The tool that has been implemented for 
digital execution and documentation of self-inspection has shown beneficial effects but has not 
been able to address the problems surrounding the variations and shortcomings that have 
emerged throughout this report. In order to remedy the prevailing quality deficiencies in the 
construction industry, it is advocated that companies set up clear frameworks for how the work 
with self-inspection should be carried out within their own operations and that this work 
method is then implemented correctly. The means of self-inspection needs to be in place before 
any implementation of digital tools is advantageously possible. 
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Sammanfattning  
Egenkontroll utgör en viktig del av byggbranschens kvalitetsarbete och något som under lång 
tid diskuterats som en lösning på byggbranschens kvalitetsproblem. Studier har dock riktat 
kritik till hur byggbranschens egenkontroll utförs och dokumenteras och pekar på att dess 
trovärdighet länge har varit låg. Det har även poängterats att det finns stora brister i både 
engagemang och kunskap kring egenkontrollens syfte och utförande. I och med den fjärde 
industriella revolutionen och dess snabba digitala utveckling har digitala verktyg 
implementerats för att underlätta utförande och dokumentation av egenkontrollen. Frågan är 
dock om digitala verktyg är rätt väg att gå när det gäller att försöka öka egenkontrollens 
bristande trovärdighet.  
 
Detta examensarbete syftar därmed till att skapa en ökad förståelse för egenkontrollens syfte 
samt ge en sammanställd bild av hur egenkontrollsystemet inom den svenska byggbranschen 
fungerar i produktion. Detta gäller både egenkontrollsystemet generellt men även med 
koppling till det digitala verktyg som implementerats för dess utförande och dokumentation. 
Arbetet har genomförts som en fördjupad litteraturstudie med kompletterande empiristudie där 
erfarenheter samlats in från både tidigare forskning, studier och deltagande respondenter.   
 
Resultatet av studien visar att det finns en stor variation i uppfattningen om egenkontrollens 
syfte och kravställning samt att det finns en utbredd brist på både kunskap och motivation kring 
egenkontrollens utförande och dokumentation. Detta har bidragit till en generell brist på tilltro 
till byggbranschens egenkontrollsystem. Det verktyg som implementerats för digitalt utförande 
och dokumentation av egenkontroll har påvisat fördelaktiga effekter men har inte lyckats 
åtgärda den problematik kring de variationer och brister som framkommit i denna rapport. För 
att åtgärda byggbranschens rådande kvalitetsbrister förespråkas att branschens företag sätter 
upp tydliga ramar för hur arbetet med egenkontroll ska utföras inom den egna verksamheten 
samt att detta arbetssätt sedan implementeras på rätt sätt. Att arbetssättet för egenkontroll finns 
på plats är en förutsättning för implementering av digitala verktyg.  
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1. Introduktion 
I introduktionen ges en övergripande presentation av examensarbetet. I detta avsnitt redovisas 
valet av forskningsämne och examensarbetets syfte, den bakgrund som motiverar syftet samt 
den huvudsakliga frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet. Vidare beskrivs 
även de avgränsningar som kommer att begränsa arbetets omfattning och innehåll. 

1.1. Bakgrund 
I ett flertal studier av byggbranschen framkommer att de kvalitetsbrister som uppkommer under 
produktionsskedet uppskattas resultera i en ökning på 2–6 procent av de totala 
produktionskostnaderna (Josephson & Hammarlund 1999, Koch & Jonsson 2015, Love & Irani 
2002, SBUF 1998, Severinson 2014). Trots riskerna för ökade produktionskostnader utgör 
kvalitetsbrister någonting som anses vara oundvikligt och något som upprepat förekommer 
inom alla byggprojekt och -processer (Koch & Jonsson 2015, Park m fl 2012, Severinson 
2014). Generellt är byggbranschen förknippad med byggfusk, sjuka hus och fuskskandaler, en 
tyvärr bestående förknippelse vilken ständigt hämmar en ökad tilltro till branschens förmåga 
att leverera avtalsenliga resultat (Severinson 2014).  
 
Under de senaste två decennierna har den svenska plan- och bygglagstiftningen med byggregler 
och branschpraxis utvecklats till att idag utgöra ett system för tillsyn och kontroll med syfte att 
säkerställa att byggnadsverk uppfyller samhällets och beställarens krav på den byggda miljön 
(PBL 10–11 kap., Severinson 2014). Inom detta system utgör egenkontroll en viktig del av 
kvalitetsarbetet och där egenkontroll under lång tid diskuterats som en lösning på 
byggbranschens kvalitetsproblem (Koch & Jonsson 2015, Severinson 2014). 
 
Studier har dock riktat kritik mot hur byggbranschens egenkontroll utförs och dokumenteras i 
produktion och pekar på att dess trovärdighet länge har varit låg (Hörnfeldt m fl 2005, Koch & 
Jonsson 2015, Matikka 1999, Severinson 2014). Studierna pekar även på att det finns stora 
brister i både engagemang och kunskap kring egenkontrollens utförande (Josephson & 
Hammarlund 1999, Koch & Jonsson 2015, Hörnfeldt m fl 2005, Severinson 2014).  Bland 
annat tycks det finnas en osäkerhet om vad en egenkontroll är, vad dess syfte och innebörd är 
samt vilka krav som finns för dess utförande och dokumentation (Severinson 2014).  
 
Vi lever i en tid där digitalisering utvecklas snabbt och skapar global konkurrens om innovation 
(Bauernhansl m fl 2018). Denna process har definierats som den fjärde industriella 
revolutionen (Bauernhansl m fl 2018). I och med denna har flera initiativ startats i världen för 
att utveckla digitaliseringen i byggbranschen (Linderoth 2015). Exempel på initiativ är EU:s 
Horizon 2020, Storbritanniens Construction 2025 och Sveriges Smart Built Environment, vilka 
syftar till att utgöra långsiktiga strategier för att erhålla en effektiv och tekniskt avancerad 
bransch (European Commission 2019, Department for Business, Innovation & Skills 2013, 
Smart Built Environment 2016). I och med denna digitala utveckling har även arbetsprocesser 
för egenkontroll digitaliserats med syfte att effektivisera dess genomförande och 
dokumentation (Bonsma m fl 2018).  
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1.2. Problem 
Trots striktare regelverk resulterar osäkerhet och brist på engagemang och kunskap kring 
byggsektorns egenkontroll, dess syfte samt utförande och dokumentation, i bristande 
kvalitetssäkring. Digitala verktyg har implementerats för att underlätta utförande och 
dokumentation av egenkontroll. Frågan är dock om digitala verktyg är rätt väg att gå när det 
gäller att försöka öka egenkontrollens bristande trovärdighet?  

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en ökad förståelse för egenkontrollens syfte genom att 
förtydliga vart byggbranschens kvalitetskrav kommer ifrån samt vilka krav som ställs på 
egenkontrollens utförande och dokumentation. Arbetet syftar även till att ge en sammanställd 
bild av hur egenkontrollsystemet inom den svenska byggbranschen fungerar i produktion, om 
det anses uppfylla sitt syfte samt vilken problematik som eventuellt finns. Detta gäller både 
egenkontrollsystemet generellt men även med koppling till de digitala verktygen som 
implementerats för utförande och dokumentation av egenkontroll.  
 
Målet med examensarbetet är att ge en uppdaterad nulägesanalys om byggbranschens 
egenkontroll samt identifiera fortsatta utvecklingsmöjligheter.  

1.4. Frågeställning 
● Varför och hur ska entreprenören utföra och dokumentera egenkontroll? 
● Vilken problematik kring utförande och dokumentation av egenkontroll finns i 

produktion och vad utgör den för utmaningar? 
● Hur påverkar implementering av digitala verktyg egenkontrollens utförande och 

dokumentation? 
● Hur kan entreprenören arbeta för att förbättra byggbranschens egenkontroll? 

1.5. Avgränsningar  
Inom ramen för detta examensarbete har fokus legat på den egenkontroll som entreprenören 
utför i produktionsskedet. För att samla in nödvändiga erfarenheter inom det valda ämnet har 
en intervjustudie genomförts i samarbete med ett stort och ledande projektutvecklings- och 
byggföretag i Sverige. Därmed har majoriteten av intervjuerna genomförts med några av det 
aktuella byggföretagets medarbetare i Stockholmsregionen och som aktivt arbetar med 
egenkontroll i produktion. Då studien bland annat syftar till att ge en bild av hur 
implementerade och digitala verktygen för genomförande och dokumentation av egenkontroll 
fungerar och används i produktion, har endast verktygets användningsområde och dess 
praktiska funktion studerats. Verktygets tekniska lösningar och funktioner har därmed inte 
berörts. Detta examensarbete har vidare avgränsats till Sverige samt de svenska lagar och 
branschpraxis som finns för egenkontroll.  
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1.6. Disposition 
Figur 1 nedan utgör en illustration över dispositionen för den aktuella rapportstrukturen. Varje 
separat avsnitt presenteras i korthet nedan. 
  

 
Figur 1. Rapportdisposition 

 
Introduktion 
I introduktionen ges en övergripande presentation av examensarbetet. I detta avsnitt redovisas 
valet av forskningsämne och examensarbetets syfte, den bakgrund som motiverar syftet samt 
den huvudsakliga frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet. Vidare beskrivs 
även de avgränsningar som kommer att begränsa arbetets omfattning och innehåll. 
 
Metod 
I avsnittet för metod redovisas tillämpad metodik och tillvägagångssätt för datainsamling och 
analys som valts i syfte att kunna besvara den aktuella frågeställningen. Forskningsmetodikens 
inverkan på arbetets validitet och reliabilitet kommenteras.  
 
Litteraturstudie 
I examensarbetets litteraturstudie presenteras en sammanfattning av tidigare forskning, 
litteratur samt lagar, allmänna bestämmelser och branschpraxis inom det aktuella 
ämnesområdet. I detta avsnitt kommer först vetenskapliga studier och litteratur att presenteras 
följt av branschstudier och dess empiriska resultat. Avsnittet som helhet kommer främst att 
beröra områden som kvalitet, kvalitetsarbete inom byggbranschen och dess egenkontroll samt 
digitalisering inom byggbranschen. 
 
Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket definierar det angreppssätt och perspektiv ur vilket det aktuella 
ämnesområdet studeras. Ramverket innehåller de relevanta och tillämpliga teorier, modeller 
och koncept som ligger till grund för arbetets empiri, analys och diskussion. 
 
Empiri 
I arbetets empiriavsnitt redovisas en sammanfattning av inhämtade erfarenheter från 
genomförd intervjustudie. Avsnittet struktureras utifrån tre teman; variationer, brister och 
implementering, vilka identifierats under granskning av det empiriska materialet.  
 
Analys 
I detta avsnitt analyseras och jämförs de insamlade erfarenheterna från litteratur-, teori- och 
empiriavsnitten för att ur ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv konkretisera de 
grundläggande aspekterna av den aktuella problematiken. Avsnittet struktureras utifrån samma 
tre teman som empirin; variationer, brister och implementering. Analysen utgör underlag för 
arbetets diskussion, slutsats och rekommendation.  
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Diskussion 
I diskussionen förs ett resonemang utifrån arbetets teori- och analysavsnitt kring 
ämnesområdet. I detta avsnitt presenteras även författarnas egna reflektioner kring det aktuella 
ämnet samt ett resonemang kring ämnet ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Slutsats och rekommendation 
Med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställning ges i detta avsnitt några sammanfattande 
slutsatser och praktiska rekommendationer om hur entreprenörens kvalitetsarbete med 
egenkontroll bör kunna utvecklas. Slutsatsen presenteras utifrån arbetets forskningsfrågor. 
Avslutningsvis redovisas även några förslag på fortsatta studier inom det aktuella området.   
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2. Metod 
I avsnittet för metod redovisas tillämpad metodik och tillvägagångssätt för datainsamling och 
analys som valts i syfte att kunna besvara den aktuella frågeställningen. Forskningsmetodikens 
inverkan på arbetets validitet och reliabilitet kommenteras.  

 
Examensarbetet har genomförts löpande under en period av sex månader under vilken 
förstudie, fördjupad litteraturstudie och empiristudie har genomfört. Därefter har insamlat 
material bearbetats i arbetets analys, diskussion, slutsats och rekommendation. I Figur 2 nedan 
visas den genomförda forskningsprocessen för examensarbetet. 
 

 
Figur 2. Forskningsprocess 

2.1. Förstudie 
Arbetet initierades med en förstudie med målsättning att stifta bekantskap med det valda 
ämnesområdet samt för att identifiera den frågeställning som arbetet syftar till att besvara. I 
förstudien genomfördes därför en primär litteraturstudie av tryckt material, vetenskapliga 
artiklar samt avhandlingar inom ämnet. Här genomfördes även ostrukturerade intervjuer med 
en sakkunnig inom besiktning och egenkontroll samt med en bolagsjurist, se Tabell 1. Det 
inhämtade materialet från dessa intervjuer har endast använts som ett underlag för författarnas 
kontextuella förståelse för det aktuella ämnesområdet.  
 
 Tabell 1. Respondenter förstudie 

Referens Projekt Yrkesroll Erfarenhet 
inom 

byggbranschen 

Erfarenheter 
inom digitala 
verktyg för 

egenkontroll 

Tid Datum 

- - Sakkunnig inom besiktning 
och egenkontroll 

50 år - 120 min 190114 

- - Bolagsjurist -  - 45 min 190221 
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2.2. Litteraturstudie  
Efter genomförd förstudie och utarbetad frågeställning genomfördes en fördjupad 
litteraturstudie av befintlig forskning och litteratur. Den litteratur som har studerats i detta 
skede samlades in från bland annat digitala databaser såsom KTH Primo, men även från fysiska 
bibliotek som Kungliga Biblioteket och KTH Bibliotek. Den studerade litteraturen har bestått 
av tryckt material och vetenskapliga artiklar, kompletterat med branschdokument, hemsidor, 
tidskrifter samt lagar och författningar, allmänna bestämmelser och branschpraxis. Denna del 
av arbetet syftar till att presentera områdena för egenkontroll och digitala verktyg samt att 
presentera de teoretiska koncept och modeller som har ansetts relevanta för arbetet. I arbetet 
har detta avsnitt delats in i två separata delar; litteraturstudie och teoretiskt ramverk. 

2.3. Empiristudie  
Som ett komplement till litteraturstudien, har en empiristudie genomförts. Det empiriska 
materialet har samlats in genom en intervjustudie innehållande 11 intervjuer. Respondenterna 
i intervjustudien har utgjorts av sakkunniga inom ämnena för besiktning, egenkontroll och 
digitala verktyg samt med medarbetare hos byggföretaget med koppling till byggproduktion 
och som på ett eller annat sätt arbetar med egenkontroll i produktion. De sistnämnda 
intervjuerna har genomförts på fyra projekt i Stockholm tillhörande olika verksamhetsområden 
där digitala verktyg implementerats för utförande och dokumentation av egenkontroll. 
Redovisning av samtliga respondenter presenteras i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Respondenter intervjustudie 

Referens Projekt Yrkesroll Erfarenhet 
inom 

byggbranschen 

Erfarenheter 
inom digitala 
verktyg för 

egenkontroll 

Tid Datum 

Sakkunnig A  - Sakkunnig inom besiktning 
och egenkontroll 

50 år - 120 min 190206 

Sakkunnig B - Sakkunnig inom digitalt 
verktyg för egenkontroll 

5 år  2 år 105 min 190208 
 

Produktion A 1  Projektingenjör 3 år 1 år 90 min 190220 

Produktion B 2  Blockchef 9 år 3 mån  45 min 190227 

Produktion C  1  Arbetsledare 12 år 6 mån 30 min 190227 

Produktion D 3, 4  Arbetsledare  4 år  1 år 65 min 190228 

Produktion E 4  Projektingenjör  4 år 6 mån 55 min 190228 

Produktion F  1 Arbetsledare 11 år 9 mån 40 min 190304 

Produktion G  2 Produktionsledare /  
Arbetsledare 

24 år 2 år 55 min 190305 

Produktion H  2 Lagbas  16 år 1 mån 35 min 190305 

Sakkunnig C  - Sakkunnig inom besiktning 
och egenkontroll 

43 år - 65 min 190306 
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Det empiriska materialet presenteras i arbetets empiristudie utifrån tre identifierade teman: 
variationer, brister och implementering. Dessa teman utgör sedan grundstrukturen för 
rapportens analys och diskussion. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna har utförts med en semistruktur vilken erbjöd ett flexibilitet upplägg och 
intervjuschema där frågor har kunnat läggas till eller tas bort i de individuella intervjuerna och 
följdfrågor har kunnat ställas. Strukturen har därmed tillåtit intervjuerna att anpassas under 
arbetets gång samt till den individuella respondentens område av expertis och yrkeserfarenhet. 
 
Transkribering 
Alla genomförda intervjuer har spelats in och transkriberats. De transkriberade intervjuerna har 
inte bifogats i denna rapport, men kan tillhandahållas genom att kontakta någon av författarna.  
Intervjumallarna har bifogats, se Bilaga A-C.   
 
Etik 
Med avseende på GDPR, och för att etiskt ta hänsyn till de enskilda respondenternas integritet, 
har respondenterna anonymiserats. För hänvisning till och särskiljning av de individuella 
respondenterna har de istället angivits som Produktion X respektive Sakkunnig X och deras 
projekttillhörighet redovisas genom siffror, se Tabell 2.  
 
Respondenternas respektive personuppgifter har sparats och behandlats vid utförandet av detta 
examensarbete. I enlighet med GDPR har därför ett formulär för samtycke av 
personuppgiftsbehandling signerats av varje respondent. Se Bilaga D för mall på formuläret.  
 
Med avseende på GDPR, samt till följd av konfidentialitet, har även byggföretaget som detta 
arbete skrivits i samarbete med anonymiserats och istället benämnts med Företaget i 
kommande delar av rapporten.  

2.4. Metod- och källkritik 
För att arbetet ska anses trovärdig, både då det kommer till validitet och reliabilitet, behöver 
arbetets datainsamling, genom litteraturstudie och empiristudie, genomföras på ett noggrant 
och korrekt sätt. Detta har författarna tagit hänsyn till under hela arbetsprocessen med detta 
examensarbete genom att kritiskt granska och värdera valda metoder och källor. Dessa val 
motiveras i de två kommande avsnitten. 

2.4.1. Litteraturstudie 
Litteratur visar att det enligt nuvarande praxis inte finns någon internationellt vedertagen metod 
för hur egenkontroll och dess processer ska tillämpas inom byggbranschen (Bonsma m fl 
2018). Det generella utförandet för kontroll baseras istället på uppsättningar av kvalitetskrav 
enligt nationella eller regionala bestämmelser (Bonsma m fl 2018).  
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I och med ovanstående har det förekommit svårigheter att hitta vetenskapliga studier och 
litteratur om egenkontroll kopplade till den svenska bygglagstiftningen. Majoriteten av den 
litteratur som har studerats med syfte att inhämta erfarenheter om den svenska byggbranschens 
egenkontroll refererar till Hans Severinson och hans handböcker, Severinson (2009) och 
Severinson (2014). Därmed har dessa handböcker bedömts utgöra trovärdig litteratur för detta 
examensarbete.  
 
Den litteratur som använts i arbetet har till största del baserats på tryckt material och 
vetenskapliga artiklar, kompletterat med branschdokument, hemsidor, tidskrifter samt lagar 
och författningar, allmänna bestämmelser och branschpraxis. Se fördelning av arbetets källor, 
källtyper och utgivningsår, i Figur 3. Äldre litteratur som publicerats före år 2000 har i vissa 
fall använts när dessa har källhänvisats tillsammans med och därmed med stöd i nyare litteratur. 
Detta bland annat för att påvisa att det finns en konsekvent uppfattning kring det aktuella ämnet 
över tiden. Vidare har viss äldre litteratur använts då det i nyare litteratur funnits hänvisning 
till dessa äldre källor.  
 

 
Figur 3. Sammanställning av litteraturkällor 

 
Den litteratur som använts i rapporten har värderats utifrån respektive författares trovärdighet, 
exempelvis utifrån författarens utbildning, kompetensområde, tidigare publiceringar och antal 
citeringar. 

2.4.2. Empiristudie  
Intervjuerna inom arbetets intervjustudie har genomförts med de respondenter som på 
respektive projekt ansågs vara de mest erfarna inom ämnet för egenkontroll och digitala 
verktyg. De respondenter som deltagit i intervjustudien har bakgrund i olika yrkesroller och 
kommer från ett flertal olika projekt och verksamhetsområden, se Tabell 2, varvid resultatet 
från intervjustudien borde kunna anses bidra med en för Företaget övergripande och generell 
åsikt om det studerade ämnet. Denna generella åsikt är i väsentliga delar i linje med de resultat 
som återfunnits i tidigare litteratur och branschstudier. I och med detta borde empiristudiens 
resultat kunna anses applicerbart även utanför Företaget.  
 



 

	 	 9	

Vid genomförande av en intervjustudie kan det finnas risk för att de som håller i intervjuerna, 
i det här fallet författarna till denna rapport, i viss utsträckning påverkar respondenternas svar 
(Saunders m fl 2016). Sådan påverkan kan uppkomma till följd av frågornas utformning, på 
vilket sätt frågorna har ställts samt författarnas generella integration med respondenterna. 
Saunders m fl (2016) beskriver att det även kan finnas risk att respondenterna missförstår 
frågorna, att de utifrån intervjufrågorna drar slutsatser om vad författarna ser som önskvärda 
svar eller att de av någon anledning inte väljer att svara ärligt på intervjufrågorna. För att 
undvika att påverka respondenternas svar har det aktuella examensarbetet och dess syfte inte 
presenterats i detalj förrän efter det att respektive intervju avslutats. Detta för att undvika sådan 
påverkan som beskrivits ovan och för att på så sätt sträva efter att erhålla en generell och ärlig 
bild av respondenternas syn på ämnet. För att motverka vissa av ovan nämnda felkällor har alla 
genomförda intervjuer även spelats in och transkriberats. Detta för att kunna analysera den 
erhållna informationen utförligt i efterhand.   
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3. Litteraturstudie  
I examensarbetets litteraturstudie presenteras en sammanfattning av tidigare forskning, 
litteratur samt lagar, allmänna bestämmelser och branschpraxis inom det aktuella 
ämnesområdet. I detta avsnitt kommer först vetenskapliga studier och litteratur att presenteras 
följt av branschstudier och dess empiriska resultat. Avsnittet som helhet kommer främst att 
beröra områden som kvalitet, kvalitetsarbete inom byggbranschen och dess egenkontroll samt 
digitalisering inom byggbranschen. 

3.1. Vetenskapliga studier och litteratur 
3.1.1. Kvalitet  

Grundordet kvalitet härstammar ursprungligen från latinet och har därifrån översatts till det 
svenska ordet beskaffenhet (Bergman & Klefsjö 2012, Johnsson 2016). Som begrepp utgör 
kvalitet dock något mer och många experter har genom åren försökt att formulera en passande 
definition för begreppet (Johnsson 2016). Enligt Tekniska Nomenklaturcentralen definieras 
begreppet kvalitet som “alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (TNC 2000). En annan 
vedertagen definition anges i den internationella kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 
som den “grad i vilken inneboende egenskaper hos ett objekt uppfyller krav”. Ytterligare en 
definition presenteras av Johnsson (2016) där “kvalitet är förmågan av en vara eller en tjänst 
att uppfylla kundens behov, krav och förväntan”.  
 
Oavsett vilken definition som kan anses mest lämplig är det graden av kundtillfredsställelse 
som utgör måttet för uppnådd kvalitet (Bergman & Klefsjö 2012). Detta då det är just kunden 
som värderar kvaliteten hos en produkt (Bergman & Klefsjö 2012, Johnsson 2016). Johnsson 
(2016) förklarar att den som, vid byte av varor eller tjänster mot pengar, erhåller pengar vet 
exakt vad denne får. Detta medan den andre, som erhåller varan eller tjänsten, måste värdera 
om varan eller tjänsten var värd det pris som denne fick betala.  
 
Som ett resultat av detta utgör kvalitet inte något som kan fastställas eller uppfyllas på ett 
entydigt sätt, utan nivån av kvaliteten hos en vara eller tjänst kommer att variera beroende på 
vilka egenskaper som efterfrågas och erhålls av den aktuella kunden (Johnsson 2016). För att 
göra den aktuella kunden nöjd gäller det därför att uppnå den kvalitet som efterfrågas i det 
enskilda projektet (Bergman & Klefsjö 2012, Johnsson 2016, Severinson 2014). Begreppet 
kund har i detta avseende definierats som de personer eller enheter som produkten, varan eller 
tjänsten ämnar skapa ett värde för (Bergman & Klefsjö 2012, Johnsson 2016). Sådana kunder 
kan vara både externa kunder utanför den egna organisationen, vanligen i form av en beställare, 
eller interna kunder, vilka utgörs av enheter eller personer inom den egna organisationen som 
även de kan ställa krav på den kvalitet som verksamheten ska leverera (Johnsson 2016).  

3.1.2. Kvalitetsarbete inom byggbranschen 
För byggprojekt i Sverige finns ett flertal specificerade kvalitetskrav som ska säkerställas 
(Matikka 1999). Dessa krav återfinns på flera olika nivåer och utgörs av krav från både externa 
och interna kunder (Matikka 1999, Arditi & Gunaydin 1997). För att säkerställa kvalitetskraven 
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har olika aktörer inom ett byggprojekt skyldigheter att vidta olika kvalitetsåtgärder. Figur 4 
nedan illustrerar de olika aktörernas respektive skyldigheter och kvalitetsåtgärder för att 
säkerställa god kvalitet i byggprojekt.  
 

     
Figur 4. Skyldigheter och kvalitetåtgärder 

 
Svensk plan- och bygglagstiftning 
Genom den svenska plan- och bygglagstiftningen ställer samhället krav på att det byggda ska 
uppfylla vissa samhällskrav, det vill säga att det byggda ska uppnå en viss kvalitet (Matikka 
1999). Samhällskrav på den byggda miljön presenteras i PBL och utgörs av de tekniska 
egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet samt i BBR och dess 
funktionskrav (PBL 10 kap. 7 §). Det är alltså plan- och bygglagstiftningen tillsammans med 
förordningar som sätter miniminivån för kvalitetsarbetet och dess kontrollomfattning (Matikka 
1999). Detta görs genom att det för varje lov- eller anmälningspliktig byggåtgärd krävs att 
byggherren upprättar en kontrollplan för det interna kvalitetsarbetet i syfte att verifiera att 
samhällets krav på den byggda miljön uppfylls (PBL 10 kap. 5 §). Enligt PBL 10 kap. 5–8 §§ 
är det därmed byggherren (beställaren) som är ansvarig för att det aktuella projektet genomförs 
enligt gällande föreskrifter i PBL samt att hela projektets byggprocess kvalitetssäkras och 
kontrolleras.  
 
Kontrollplan 
En fullständig kontrollplan bör omfatta kontrollåtgärder för både projektering, bygg- och 
rivningsåtgärder och utgörs därmed av ett dokument innehållande en sammanställning av de 
kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att kraven för det aktuella projektet uppfylls 
(Boverket 2019, PBL 10 kap. 7 §). Sådan kontroll kan utföras både inom ramen för byggherrens 
egenkontroll och/eller av certifierad sakkunnig (PBL 10 kap.). För utförande av de kontroller 
som krävs enligt kontrollplanen kan byggherren välja att avtala med andra aktuella och 
lämpliga aktörer att genomföra dessa (PBL 10 kap. 5–8 §§, Severinson 2014). 
 
Kvalitetsplan 
Utöver samhällskraven kan de aktuella aktörerna inom det enskilda projektet ställa krav på 
kvalitet och kravuppfyllelse (Matikka 1999). Sådana krav kan bland annat utgöras av 
beställarkrav och krav från entreprenören själv (Matikka 1999). Dessa säkerställs genom att 
beställare och entreprenör avtalar om att en kvalitetsplan ska upprättas för den aktuella 
entreprenaden med stöd i allmänna bestämmelser. I enlighet med dessa bestämmelser är det 
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entreprenörens ansvar att upprätta en kvalitetsplan i vilken denne ska arbeta in de 
kvalitetsåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat 
föreskrivits i avtalet. Vid upprättande av kvalitetsplan kan entreprenören även välja att lyfta in 
sådana kvalitetskrav som den egna verksamheten ska ta hänsyn till i och med dess 
kvalitetsledningssystem eller som entreprenören i övrigt anser är viktiga (Bergman & Klefsjö 
2012, Severinson 2014). Ett kvalitetsledningssystem är en del av en verksamhets 
ledningssystem som syftar till att säkerställa att kvalitetsmål och -krav uppfylls inom den egna 
verksamheten (Bergman & Klefsjö 2012).  
 
Regleringen av utförande och dokumentation av egenkontroller utgör en stor del av 
kvalitetsplanen varför det kan vara relevant att uppföra en egen plan för egenkontrollerna 
vilken läggs som bilaga till kvalitetsplanen. Denna plan benämns lämpligen kontrollprogram 
och ska innehålla en förteckning över alla kontroller och andra kvalitetssäkrande åtgärder som 
föreskrivits i entreprenadavtalet. (Severinson 2014) 
 
Efter upprättande regleras vidare att kvalitetsplan, med eventuellt kontrollprogram, ska 
granskas och godkännas av beställaren innan entreprenörens arbete startar. Enligt de allmänna 
bestämmelserna ansvarar därefter entreprenören för att utföra och dokumentera sina åtaganden 
enligt planen under hela entreprenadtiden. Denna dokumentation har beställaren rätt att ta del 
av och om entreprenören inte följer planen enligt avtal har beställaren rätt att vidta åtgärder på 
entreprenörens bekostnad. För utförande av de kontroller som krävs enligt kvalitetsplanen kan 
entreprenören välja att avtala med andra aktuella och lämpliga aktörer att genomföra dessa 
(Severinson 2014).  
 
Oavsett varifrån kvalitetskraven kommer, eller vems ansvar det är att upprätthålla en viss nivå 
av kvalitet ställs höga krav på byggföretagens egenkontroll, ett verktyg som tillsammans med 
besiktningsförfarandet utgör branschens kvalitetskontroll och -inspektion och som i stor 
utsträckning utgör grunden för branschens kvalitetsarbete (Severinson 2014, Winch 2012). 
Något som poängteras är dock att konsekvenser som uppstår till följd av kvalitetsbrister inte 
enbart kan reduceras genom effektivare egenkontroll, utan åtgärder för att hämma de 
underliggande orsakerna till uppkomst av sådana brister är nödvändiga för att på ett proaktivt 
sätt förhindra och förebygga uppkomsten av fel (Josephson & Hammarlund 1999, Severinson 
2014). Aspekter som noggrannare projektering, produktionsplanering genom 
arbetsberedningar och riskbedömningar samt andra förebyggande åtgärder skulle därför kunna 
bidra till att begränsa uppkomsten av kvalitetsbrister (Matikka 1999, Severinson 2014).  

3.1.3. Egenkontroller inom byggbranschen 
Egenkontroll har definierats i Tekniska Nomenklaturcentralens utgåva av Plan- och 
Byggtermer till “kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar” (TNC 1995). 
Kombinerat med definitionen för kontroll; “undersökning för att fastslå om ett objekt 
beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav” (TNC 1995), erhålls en utvidgad 
definition för egenkontroll till: “Undersökning som utförs i egen verksamhet, på eget ansvar, 
för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav” (Severinson 
2014).  
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Per definition utgör en egenkontroll en undersökning, där det byggda objektet, eller delar av 
det, kontrolleras med avseende på i vilken utsträckning det och dess egenskaper uppfyller 
avtalade krav och specifikationer (Bonsma m fl 2018, Severinson 2014). För att kunna 
undersöka ett objekts avtalsenlighet bör egenkontroll utföras och dokumenteras kontinuerligt 
och i direkt anslutning till att det aktuella objektet har färdigställts (Severinson 2014). Vidare 
ska, per definition, en sådan undersökning utföras i egen verksamhet och kan därmed utföras 
av den som utfört arbetet ifråga, av en annan person inom den aktuella verksamheten eller av 
en extern resurs (Severinson 2014). Detta så länge personen kan anses ha den kompetens som 
krävs för att kunna bedöma arbetet, dess fackmässighet och dess kontraktsenlighet. I allmänhet 
innebär begreppet egenkontroll en dokumenterad egenkontroll (Severinson 2014). 
Dokumenterad egenkontroll skapar mervärde genom att utförd kontroll och dess resultat kan 
visas i efterhand (Severinson 2014).  
 
Verifierande egenkontroll  
Om en egenkontroll är föreskriven i avtal, kontroll- eller kvalitetsplan är avsikten med en sådan 
kontroll att verifiera att det kontrollerade objektet uppfyller ställda krav. Sådan verifikation 
medför krav på både utförande och dokumentation av egenkontroll. Kraven på egenkontroll 
kan variera beroende på vilken branschpraxis som hänvisas till i avtalet. (Severinson 2014) 
 
Om det exempelvis finns krav på egenkontroll där det i avtal, kontroll- eller kvalitetsplan finns 
en hänvisning till kod och rubrik i AMA:s kapitel Y gäller att egenkontroll ska “utföras och 
dokumenteras enligt åtaganden enligt avtalad kvalitets- och miljöplan” samt att “dokument ska 
redovisa eventuella avvikelser från avtalat resultat, liksom avvikelser från avtalad omfattning 
av kontroll”. AMA utgör en generell branschpraxis och ett referensverk för upprättande av 
beskrivningar och utförande av arbeten inom olika verksamhetsområden. Utöver avtalets krav 
på att utförande och dokumentation av egenkontroll ska genomföras, finns även formella krav 
på hur detta ska dokumenteras (Svensk byggtjänst 2009).  
 
I AMA Hus från 2011, kod YSC.1 med rubrik “Kontroll i hus”, presenteras att dokument över 
kontroll ska verifiera att avtalade krav i berört avseende är uppfyllda samt att dessa ska 
undertecknas av en “behörig undertecknare hos entreprenören”. En sådan behörig utgörs av 
en person som har befogenhet att avge en utfästelse i verksamhetens namn (Severinson 2014). 
I praktiken är det sällan den enskilda yrkesarbetaren, det vill säga den som utfört ett visst 
arbetsmoment, som har befogenhet att signera en egenkontroll som syftar till att utgöra en 
utfästelse och verifikation (Severinson 2014). Dock finns det inget som hindrar en obehörig att 
utföra och signera den löpande egenkontrollen för arbetet och att en för verksamheten behörig 
person sedan verifierar dokumentet med sin signatur i efterhand (Severinson 2014). Dokument 
med sådant verifierande syfte ska även, enligt AMA Hus 11 och i tillämpliga delar, innehålla 
följande:   
 

● Tidpunkt för åtgärden 
● Vem eller vilka som har utfört åtgärden 
● Företag som ansvarar för åtgärden 
● Metoder, standarder och riktlinjer som tillämpas vid åtgärden 
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● Underlag för åtgärden, t ex allmänna krav, tidigare kontroller mm.  
● Yttre förutsättningar som kan ha påverkat resultatet av åtgärden 
● Specifikation över åtgärdens omfattning 
● Åtgärdens resultat samt motsvarande avtalskrav 
● Använda mätinstrument och mätmetoder 
● Uppgifter om kalibrering av mätinstrument 
● Konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat 
● Uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse 

 
Kravspecifikationen ovan är hämtad ur AMA Hus 2011, men gäller även för andra utgåvor av 
AMA då dessa innehåller samma eller likvärdiga specifikationer (Severinson 2014). AMA:s 
specifikation bör enligt Severinson (2014) ses som en allmän kravspecifikation som gäller för 
alla typer av verifierande egenkontrolldokument där ett sådant är avtalat.  
 
Dessa kontroller ska alltså verifiera att avtalade krav i berört avseende är uppfyllda och kommer 
därför att benämnas som verifierande egenkontroller i fortsättningen av denna rapport. En 
sådan verifierande egenkontroll är speciellt värdefull för beställaren då innebörden av en sådan 
verifierande egenkontroll är att entreprenören garanterar att den kontrollerade åtgärden är 
kontraktsenlig (Severinson 2014).  
 
Icke verifierade egenkontroll 
Då kvalitetsbrister och fel bland annat kan leda till onödigt tillkommande 
kvalitetsbristkostnader har det traditionellt sett alltid varit önskvärt att minimera förekomsten 
av fel inom den egna entreprenaden genom egenkontroll av det nyss färdigställda arbetet 
(Bonsma m fl 2018, Severinson 2014). En egenkontroll utförd i detta syfte är meningsfull för 
entreprenören och den egna verksamheten då den även kan ge möjlighet för 
erfarenhetsåterföring inom och mellan projekt; blanda annat genom kartläggning av enskilda 
yrkesarbetares prestationer, känsliga eller riskfyllda arbetsmoment eller konsekvenser av 
inbyggda fel. Sådan erfarenhetsåterföring kan sedan användas proaktivt vid exempelvis 
arbetsberedningar i syfte att korrigera utförandet av vissa åtgärder och arbetsmoment där 
entreprenören tidigare har kunnat identifiera kvalitetsrisker. Dock är denna typ av egenkontroll 
inte lika meningsfull för beställaren, eftersom sådana icke avtalade kontrollåtgärder saknar 
kravet på verifikation och därmed inte behöver följa den kravspecifikation som presenterats för 
verifierande egenkontrolldokument i avsnitt ovan. (Severinson 2014) 
 
Sådana icke verifierande egenkontroller behöver bland annat inte skrivas under av en behörig 
person och kan därför inte utgöra en utfästelse för beställaren att den del av entreprenaden som 
kontrollen avser är kontraktsenligt utfört. Avsaknaden på kravspecifikation resulterar ofta i att 
det inte blir fråga om en kontrollåtgärd, utan istället en avcheckning. För denna typ av icke 
verifierande egenkontroll finns det inget tydligt krav på dokumentation. Utförandet och 
omfattningen av dokumentation är här upp till verksamheten själv eller den som annars har 
ställt krav på att en sådan typ av icke verifierande egenkontroll ska utföras. (Severinson 2014) 
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Omotiverade egenkontroller utan tydligt syfte 
Utförande och dokumentation av egenkontroll bör aldrig bli ett självändamål utan ska vara 
motiverad, antingen genom att den är avtalad eller att den har ett syfte inom den egna 
verksamhetens kvalitetsledningssystem (Severinson 2014). Utan tydligt motiv eller syfte finns 
risk att egenkontrollåtgärden annars upplevs som meningslös och onödig för entreprenören 
(Severinson 2014). Alla typer av egenkontrollåtgärder bör därför specificeras och prioriteras 
till områden eller arbetsmoment där entreprenören av erfarenhet eller genom riskbedömning 
vet att risken för fel är stor eller att följderna av fel kan få stora konsekvenser (Matikka 1999, 
Severinson 2014). Matikka 1999 menar att detta kan resultera i en resurssnålare verksamhet 
som besparar både arbetskraft, tid och pengar. Det gäller att kontrollera rätt saker, på rätt sätt, 
med rätt utrustning, i rätt tid och med rätt kompetens. Vid utformning av kontrollplan och 
kvalitetsplan med eventuellt kontrollprogram bör utgångspunkten ligga i de aktuella 
samhällskraven och projektets förutsättningar (Matikka 1999).  
 
Rättsföljder vid bristande egenkontroll 
För fel som framkommer i en entreprenad, och som varken upptäckts vid entreprenörens 
egenkontroll eller borde ha märkts vid beställarens besiktning, gäller att felet är att betrakta 
som dolt (Severinson 2014). För sådana dolda fel gäller entreprenadgarantin, detta oavsett om 
en egenkontroll har utförts på det aktuella objektet eller inte (Severinsson 2014). 
Entreprenadgarantin utgör en skyldighet för entreprenören att avhjälpa de fel som framträder 
under garantitiden för entreprenaden (AB 04 & ABT 06 5 kap 5§).  
 
Entreprenören ansvarar även för väsentliga fel som framträder efter det att garantitiden utgått, 
men inom den tioåriga ansvarstiden, om felet anses bero på vårdslöshet från entreprenörens 
sida (AB 04 & ABT 06 kap 5 § 6). Sådan vårdslöshet kan hänföras till en mängd olika åtgärder 
men där egenkontroll kan anses utgöra en sådan vårdslös åtgärd i de fall den inte är utförd, inte 
är utförd enligt avtal eller där den kan anses vara vårdslöst utförd, eftersom det bör anses vara 
vårdslöst att vid en egenkontroll missa förekomsten av ett sådant väsentligt fel då det rimligen 
borde ha upptäckts vid kontrollen (Severinson 2014).  
 
Samma typ av vårdslöshet kan anses förekomma om egenkontrolldokument inte är entydigt 
dokumenterat eller signerat på ett spårbart sätt (Severinson 2014). Rättsföljden blir här 
detsamma som om egenkontrollen inte är utförd, det vill säga att beställaren har rätt att vidta 
åtgärder på entreprenörens bekostnad (Severinson 2014). I de fall där en egenkontroll anses 
vara vårdslös ges entreprenören utvidgat ansvar för avhjälpande av felet (Severinson 2014). 
Om felet i det aktuella fallet även har orsakat skada, på sak eller person, kan ett allmänrättsligt 
ansvar genom osant intygande åläggs entreprenören i enlighet med Brottsbalken 15 kap. 11 §.  

3.1.4. Digitalisering inom byggbranschen 
Många aspekter inom byggbranschen tyder på att det finns stora fördelar med användning av 
digitala verktyg, framförallt på grund av den enorma mängd information som hanteras, dess 
fokus på produktion samt den spridning och mångfald som finns inom varje 
projektorganisation. Idag finns flera digitala verktyg, framför allt inom BIM, som är väl 
etablerade och som är potentiellt fördelaktiga. Inom branschen finns även organisationer och 
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forskare som kontinuerligt utvecklar nya digitala system och verktyg med syfte att stötta 
produktionsprocessen, exempelvis i kvalitetsinspektion och kvalitetshantering. (Davies & 
Harty 2013) 
 
Digitala verktyg har potentialen att avsevärt öka effektiviteten vid utformning och hantering 
av byggprojekt (Froese 2010). Davies & Harty (2013) nämner dock att det finns problem med 
adoption och implementering av sådana verktyg, särskilt för användningen av verktygen i 
produktion. En generell startpunkt för många forskningsprojekt är konstaterandet att 
byggbranschen har en lägre nivå av innovation jämfört med andra industrier och att branschen 
konsekvent misslyckas med att förbättra produktiviteten och kvaliteten inom dess projekt 
(Davies & Harty 2013). Davies och Harty (2013) nämner till exempel att arbetsplatserna 
fortfarande domineras av pappersarbete.  
 
Denna lägre nivå av innovation tros ha sitt ursprung i det att byggbranschen är att ses som 
komplex (Davies & Harty 2013). Studier har visat att ett komplext system karaktäriseras av 
olika egenskaper; de består av många separata komponenter, vilka är kopplade till och 
ömsesidigt beroende av varandra, de påverkas av yttre faktorer, helheten av systemet är mer 
värt än summan av de enskilda komponenterna samt att de påvisar icke linjärt beteende (Froses 
2010). I olika utsträckning kan samtliga av dessa egenskaper observeras inom byggbranschen 
och graden av komplexitet bara ökar (Froses 2010). Bortsett från den rent tekniska 
komplexiteten hos dess byggnadsverk har trender såsom certifierade kvalitetsledningssystem, 
hållbarhetsaspekter med flera bidragit till en ökad komplexitet inom branschen (Froses 2010).  
 
En andra signifikant egenskap hos byggbranschen som ett byggföretag behöver ta hänsyn till 
vid innovationsprocesser är att dess affärsverksamhet är projektbaserad. I och med detta 
levereras största delen av byggföretagets arbete från projekt inom vilka projektorganisationer 
utgör en stor del av den totala organisationen (Davies & Harty 2013). Den projektbaserade 
verksamheten innebär att innovation typiskt sett inte implementeras inom ett företag som helhet 
utan inom enskilda projekt som företaget bedriver. Projekten kan dock vara i behov av tekniskt 
stöd och service från företaget i samband med innovationsprocessen, från vilket företaget i sin 
tur kan dra nytta och lärdom (Davies & Harty 2013).  
 
För att kunna utnyttja de digitala verktygens fulla potential krävs det dock mer än bara tekniska 
innovationer och lösningar (Froese 2010). Verktygens fulla potential kan inte erhållas utan 
motsvarande förändringar i projektdeltagarnas arbetsuppgifter, förståelse och kunskap (Froese 
2010). En viktig komponent för att få acceptans för ett verktyg är att teknologin ses som en 
lösning på ett upplevt problem och att den därmed anses nödvändig och något som borde 
användas i praktiken (Linderoth 2015).  

3.2. Branschstudier 
Under 1990-talet togs många FoU-initiativ med syfte att undersöka innebörden av begreppet 
kvalitet och det dåvarande kvalitetsarbetet inom byggbranschen (Hörnfeldt m fl 2005). Det 
övergripande resultatet av undersökningarna visade på att kvalitetsfel resulterade i ökade 
produktionskostnader och ökat antal arbetstimmar för att avhjälpa fel (Hörnfeldt m fl 2005). 
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Sedan 90-talets uttalande har ett flertal kompletterande studier genomförts för att uppdatera 
byggbranschen med en nulägesanalys om det pågående kvalitetsarbetet och dess egenkontroll 
(Hörnfeldt m fl 2005, Koch & Jonsson 2015). Studierna presenterar ett resultat som visar på 
att byggbranschens nuvarande kvalitetsarbete inte fungerar som det ska. I studien av Hörnfeldt 
m fl (2005) identifieras bland annat sex stycken förbättringsområden för handgriplig 
kvalitetsutveckling inom byggbranschen, där egenkontroll utgör ett sådant område. Detta då de 
anses utgöra en viktig del av byggbranschens kvalitetskontroll. 
 
I studien av Koch och Jonsson (2015) poängteras hantverkarnas centrala roll i produktion och 
för dess kvalitet, en poäng som även Hörnfeldt m fl (2005) nämner i sin studie. I den senare 
läggs generellt ett stort fokus på att presentera vikten av det individuella kvalitetsengagemanget 
och -ansvaret, något som i studien anses vara avgörande för kvalitetsuppfyllelse och -framgång. 
Detta då det här, men även i studien av Koch och Jonsson (2015), poängteras att det finns en 
uppfattning om att det är de enskilda individerna som handgripligen åstadkommer kvalitet i 
sina dagliga arbetsuppgifter och att kvalitetskontroll är något som anses vara inbyggt i varje 
hantverkares arbete. Med sådan uppfattning kan rutiner och system för egenkontroll anses vara 
onödiga och att dessa endast resulterar i en “onödig pappersprodukt” (Koch & Jonsson 2015). 
Detta är något som bekräftas i studien av Hörnfeldt m fl (2005) där det presenteras att det anses 
vara mer papper än som kan motiveras av de resultat som egenkontrolldokumentationen ger.  
 
Hörnfeldt m fl (2005) konstaterar därför att det är viktigt att öka intresset för kvalitet hos varje 
enskild medarbetare samt få dem att få förståelse för det egna kvalitetsansvaret. Här konstateras 
dock att det inte räcker att bistå med olika sorters tekniska och administrativa hjälpmedel 
(Hörnfeldt m fl 2005). För att öka engagemanget måste medarbetaren som använder sig av 
sådana hjälpmedel inse värdet av hjälpmedlet samt själv känna att denne kan påverka 
användningen av det (Hörnfeldt m fl 2005). Här underlättar det att ge information och 
utbildning i de system och hjälpmedel som styr och stödjer kvalitetsarbetet (Hörnfeldt m fl 
2005). Dock konstaterar Koch och Jonsson (2015) att det på många håll inte ges utrymme för 
utbildning och kompetensutveckling avseende egenkontroll och kvalitet.  
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4. Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket definierar det angreppssätt och perspektiv ur vilket det aktuella 
ämnesområdet studeras. Ramverket innehåller de relevanta och tillämpliga teorier, modeller 
och koncept som ligger till grund för arbetets empiri, analys och diskussion. 

4.1. Total kvalitetsledning (TQM) 
Dale m fl (2007) beskriver total kvalitetsledning (total quality management, TQM) som “en 
ömsesidig samverkan mellan alla medarbetare inom en organisation och dess affärsprocesser 
för att på så sätt tillsammans kunna producera ett resultat som möter, och förhoppningsvis 
överträffar, kundens behov och förväntningar”. Total kvalitetsledning utgör därmed en ständig 
utvecklingsprocess av affärsverksamheten i syfte att utveckla metoder och processer för att 
erhålla en högre nivå av kvalitet som inte kan imiteras av konkurrenter. Under en sådan 
utvecklingsprocess har fyra nivåer av gradvis utveckling identifierats; kvalitetsinspektion, 
kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och total kvalitetsledning, se Figur 5. (Dale m fl 2007) 

 
Figur 5. Fyra nivåer i utvecklingen av TQM (efter Dale m fl 2007) 

 
Kvalitetsinspektion  
Kvalitetsinspektion definieras som “en utvärdering av överensstämmelse genom observation 
och bedömning, åtföljd som lämpligt av mätning, testning eller beräkning”. Per definition 
tillämpas inspektion för att jämföra egenskaperna hos en produkt, tjänst eller åtgärd med 
specificerade krav för att på så sätt bedöma överensstämmelse med och uppfyllelse av dessa. 
Sådana inspektionsåtgärder kan antingen utföras genom egenkontroll av den som har utfört 
eller är ansvarig för åtgärden eller genom andra typer av inspektion av behörig, intern eller 
extern, kvalitetsrevisor. Produkter, tjänster eller åtgärder som inte överensstämmer med 
kravspecifikationen och som därmed inte kan medges inneha den kvalitet som behövs, kan 
behöva kasseras, omarbetas eller modifieras. (Dale m fl 2007) 
 
System baserade på inspektionsåtgärder är detektiva och reaktiva samt syftar till att upptäcka 
och åtgärda kvalitetsfel innan avlämnande till kund. Detektering sker dock först då kvalitetsfel 
har uppkommit och sådana system försöker därmed inte på något sätt förebygga uppkomst av 
fel. I en miljö, där fokus ligger på att avhjälpa icke-överensstämmelse snarare än på att 
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förebygga dess uppkomst, finns tendenser till att projektmedlemmarna inte är beredda att ta på 
sig ansvaret för fel som uppkommer. (Dale m fl 2007) Trots att inspektion utgör det lägsta 
steget i utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem är det många branscher och företag som 
förlitar sig på och använder sig av denna (Bergman & Klefsjö, 2012).  
 
Kvalitetskontroll 
Den andra utvecklingsnivån utgörs av kvalitetskontroll, en nivå med fokus på uppfyllelse av 
kvalitetskrav (Dale m fl 2007). För denna nivå krävs därför bland annat detaljerade produkt- 
och egenskapskrav, kontrollsystem för arbetsprocesser och dokumentation, processer och 
metoder för produkttestning och rapportering, återkoppling av processinformation till berörda 
aktörer med mera (Dale m fl 2007). Ett sätt att arbeta för att uppnå sådan kvalitetskontroll är 
att upprätta en kvalitetsplan där kvalitetskrav och kontrollåtgärder kan identifieras och 
presenteras för inblandade aktörer (Arditi & Gunaydin 1997). Även denna nivå förlitar sig på 
inspektionsåtgärder, och utgör därmed ett reaktivt kvalitetssystem. Trots detta leder utförandet 
av kvalitetskontroll till högre processkontroll och minskad förekomst av kvalitetsfel vid 
avlämnande till kund i jämförelse med föregående nivå (Dale m fl 2007).  
 
Kvalitetssäkring 
Att i efterhand hitta och avhjälpa icke-överenskommelse i en produkt, tjänst eller service är 
inte ett effektivt sätt att försöka avhjälpa rotorsaken till ett uppkommet problem (Dale m fl 
2007). Genom kvalitetssäkring inriktas därför verksamhetens kvalitetsarbete mot planerings- 
och förebyggande åtgärder för att på så sätt förhindra uppkomsten av kvalitetsfel vid källan 
(Dale m fl 2007). Denna utvecklingsnivå fokuserar därmed på att skapa ett förtroende om att 
kvalitetskraven kommer att kunna uppfyllas (Arditi & Gunaydin 1997, Dale m fl 2007). Arbetet 
med kvalitetssäkring involverar att etablera exempelvis projektrelaterade verksamhetspolicys, 
arbetsprocesser, standarder, utbildningar och riktlinjer, förebyggande kvalitetsplanering och 
riskbedömning samt att involvera och motivera inblandade aktörer för att på så sätt säkerställa 
god kvalitet (Dale m fl 2007). 
 
Total kvalitetsledning 
För att nå den sista utvecklingsnivån, total kvalitetsledning, bör principerna och koncepten för 
en verksamhets kvalitetsledning appliceras på alla aspekter inom dess organisation, inklusive 
dess kunder och leverantörer, samt på alla nivåer inom verksamheten (Dale m fl 2007). Sådan 
kvalitetsledning syftar till att utgöra ett för verksamheten övergripande tillvägagångssätt för att 
kontinuerligt arbeta mot att uppnå god kvalitet och där förbättringsåtgärder genomförs av varje 
enskild individ (Arditi & Gunaydin 1997, Dale m fl 2007). Detta resulterar i en system- och 
processledning som styr mot en företagsomfattande helhetssyn på kvalitet (Dale m fl 2007).  
 
Som illustrerat i Figur 5 är de ingående utvecklingsnivåerna beroende av varandra på ett sådant 
sätt att en högre utvecklingsnivå inkluderar och bygger vidare på de aspekter som identifierats 
på lägre nivåer. Av den anledningen kan nivåerna inte ses som alternativ till varandra utan bör 
snarare ses som komplement för att uppnå högre nivåer av kvalitet. (Dale m fl 2007) 
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4.2. Rotorsak 
En rotorsak är grunden till att ett problem har uppkommit. För att lösa ett problem effektivt 
måste utvärdering av problemet inte bara behandla problemets symptom utan istället upptäcka 
och rätta till problemets verkliga orsak. Rotorsaken till problem måste bli klart identifierade 
och korrekt lösta om några verkliga förbättringar ska kunna uppnås. Vid planering för en 
förändring eller utveckling bör förändringsledaren därför ta hänsyn till rotorsaken av ett 
aktuellt problem eftersom problemet annars kan fortsätta att påverka det nya systemet. 
(Anderson m fl 1993) 

4.3. Implementering av förändring och innovation 
Vid implementering av förändring och/eller innovation kan Kotters åttastegsprocess för 
organisationsförändringar användas, vilken stegvis förklarar hur förändringsledare bör agera 
för att implementera en förändring på ett framgångsrikt sätt. (Kotter 1996) Processen illustreras 
i Figur 6.   
 

 
 Figur 6. Åttastegsprocessen för att genomföra en förändring (efter Kotter 1996) 

 
1. Skapa en känsla av angelägenhet 

För att lyckas genomföra en förändring inom en organisation krävs samarbete, initiativförmåga 
och att många inom den egna organisationen är villiga att göra uppoffringar. För att 
åstadkomma ett sådant samarbete är det avgörande att förändringsledaren lyckas höja 
angelägenhetsmedvetandet inom organisationen och hos varje enskild medarbetare. Genom att 
upplysa om att det finns ett behov av förändring i organisationen eller dess arbetssätt kan nivån 
av angelägenhet och förståelsen för förändring höjas. En återkommande orsak bakom 
misslyckanden i förändringsprocesser är att en känsla av angelägenhet aldrig förmedlats eller 
upprätthållits. (Kotter 1996)  
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2. Bilda en kraftfull grupp som styr förändringen 
Ingen enskild individ kan ensam skapa, vägleda och genomföra en förändring. Det krävs att en 
starkt vägledande grupp, med en sammansättning av medarbetare vars nyckelegenskaper i form 
av inflytande, expertis, trovärdighet och ledarskap, ger förutsättningar för att kunna genomföra 
en förändring som kan förankras i hela organisationen. Utan en sådan inflytelserik grupp 
riskerar organisationen att fortsätta förlita sig på traditionella arbetssätt vilket ofta hämmar 
nödvändig förändring. (Kotter 1996) 
 

3. Skapa en förändringsvision 
En vision utgörs av en bild av ett framtida tillstånd som en organisation vill uppnå. I en 
förändringsprocess tjänar en bra vision tre viktiga syften; klargöra förändringens allmänna 
inriktning, motivera medarbetare att vidta åtgärder i denna riktning samt att samordna 
medarbetarnas olika åtgärder. Det är viktigt att klargöra förändringens inriktning då 
förändringsledaren annars riskerar att medarbetare bildar skilda åsikter om inriktningen, blir 
förvirrade eller ifrågasätter om en förändring verkligen är nödvändig. Genom att formulera en 
tydlig vision kan förändringsledaren därmed säkerställa att förändringsprocessen går åt rätt håll 
samt att motivera och samordna de involverade medarbetarna. (Kotter 1996) 
 

4. Kommunicera förändringsvisionen 
En viktig del i en förändringsprocess är att kunna kommunicera förändringsvisionen på ett 
enkelt och förståeligt sätt. En storslagen vision kan tjäna ett nyttigt syfte även om den endast 
förstås av några få nyckelpersoner, men en visions verkliga kraft uppnås först när majoriteten 
av de som berörs av förändringen har en gemensam förståelse för dess mål och inriktning. För 
att kommunicera visionen till alla medarbetare kan visionen behöva upprepas vid ett flertal 
tillfällen och i olika sammanhang. Det kan därför vara bra att använda flera olika forum eller 
kanaler för kommunikation inom organisationen, eftersom det är större chans att visionen når 
ut till och förstås av alla medarbetare. (Kotter 1996) 
 

5. Ge medarbetarna förutsättningar att genomföra förändringsvisionen 
“Innovation handlar mindre om att generera nya idéer och mer om att bryta ner barriärer för 
att göra idéerna till verklighet” (Kotter 1996). 
 
Att effektivt bemöta hinder och barriärer som uppstår inom en organisation vid en 
förändringsprocess är avgörande för implementering av en förändring. De största hindren som 
ofta måste angripas är formella strukturer som försvårar handlande, brist på nödvändiga 
kunskaper, personal- och informationssystem som är utformade så att agerande försvåras samt 
arbetsledare och/eller chefer som inte uppmuntrar till handlingar som avser att genomföra den 
nya visionen. Syftet med detta steg är att ge en bred bas av medarbetare möjlighet att handla 
genom att avlägsna så många barriärer för genomdrivandet av förändringsvisionen som 
möjligt. (Kotter 1996) 
 

6. Planera och skapa kortsiktiga vinster 
Energi och motivation hos medarbetarna kan skapas genom att använda sig av kortsiktiga 
vinster i förändringsprocessen. Även om dessa vinster endast är delar av den slutgiltiga 
visionen kan de ha stor betydelse genom att skapa mening och bryta ner emotionella barriärer 



 

	 	 22	

hos medarbetarna. Kortsiktiga vinster kan med fördel samlas in, kategoriseras och 
kommuniceras tidigt och ofta i förändringsprocessen för att på så sätt förmedla framsteg som 
motiverar medarbetarna att fortsätta driva resterande delar av förändringen. En kortsiktig vinst 
har tre utmärkande drag genom att varje enskild medarbetare själv kan se att resultatet är 
verkligt och inte bara skenbart, är otvetydigt och inte kan ifrågasättas samt att resultatet är 
tydligt relaterat till förändringsprocessen. (Kotter 1996) 
 

7. Befäst framgångarna och genomför fler förändringar 
Efter de första kortsiktiga vinsterna är det viktigt att obevekligt fortsätta initiera nya 
förändringar tills dess att visionen har blivit verklighet. Det kan vara frestande att “lyfta foten 
från gaspedalen” efter det att organisationen har upplevt framgångar. Dock är det i detta skede 
som förändringsledaren bör driva på förändringen ytterligare och använda sig av det 
momentum som skapats genom de kortsiktiga vinsterna. (Kotter 1996) 

 
8. Förankra de nya rutinerna i företagskulturen 

Steg 1–7 handlar om att skapa förändring, nya beteenden och nya sätt att arbeta. Detta till 
skillnad från detta sista steg i vilket fokus ligger på att förankra förändringarna långsiktigt inom 
organisationen. Nya metoder och förändrade arbetssätt har svårt att få förtroende och fäste inom 
en organisation innan det är uppenbart att de fungerar och att de anses vara bättre än de gamla. 
För att lyckas med förankring är det därför viktigt att tydligt definiera och kommunicera 
sambanden mellan de nya arbetssätten och organisationens framgångar. Det är även viktigt 
med muntliga instruktioner, uppmuntran och stöd för att skapa en positiv inställning till att 
uppehålla förändringsarbetet. (Kotter 1996)  
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5. Empiri 
I arbetets empiriavsnitt redovisas en sammanfattning av inhämtade erfarenheter från 
genomförd intervjustudie. Avsnittet struktureras utifrån tre teman; variationer, brister och 
implementering, vilka identifierats under granskning av det empiriska materialet.  

5.1. Variationer  
5.1.1. Syftet med egenkontroll 

Under intervjustudien framkommer att majoriteten av respondenterna anser att syftet med 
egenkontroll är att säkerställa att arbetet blir rätt utfört från början och i enlighet med de 
beskrivningar och krav som finns (Produktion A-H, Sakkunnig B). Produktion B-C konstaterar 
att syftet med andra ord är att säkerställa kvalitet i projektet genom att ha kännedom om vad 
som ska kontrolleras och vilka krav som ska uppnås. “Om alla är medvetna om kraven 
resulterar det i en bättre slutprodukt” (Produktion B).  
 
Vidare framkommer vid ett flertal intervjuer att syftet med egenkontroll är att försöka minimera 
antalet fel som uppkommer inom en entreprenad. I och med detta minimeras även mängden 
merarbete för att åtgärda sådana fel som annars hade kunnat undvikas om arbetet hade 
genomförts och kontrollerats på rätt sätt från början (Produktion B, Produktion D-E, 
Produktion G, Sakkunnig B). Skulle dock ett fel uppkomma kan en dokumenterad egenkontroll 
även användas som underlag i en problemlösningsprocess vid vilken entreprenören kan gå 
tillbaka i dokumentationen och undersöka vad som skulle kunna vara grundorsaken till att felet 
uppkom (Produktion B, Produktion D). 
 
Något som poängteras av Produktion C och Produktion H är dock att syftet med egenkontroll 
inte alltid framstår lika tydligt för alla inom byggbranschen, speciellt inte i produktion. 
Produktion C tillägger att egenkontroll kan utgöra ett sätt att tvinga sig själv att gå ut och 
kontrollera arbetet. Respondenten upplever även att processen att utföra och dokumentera en 
egenkontroll kan utgöra ett “otacksamt” arbete då det finns en generell uppfattning om att 
besiktningsmannen ändå bara tittar på ett urval av egenkontrollerna och att de sedan hamnar i 
ett förråd. Denna uppfattning exemplifieras av Produktion C: “Det är som när man får ett kvitto 
när man har handlat på ICA, vad gör man med det? Det slänger man, och det är lite samma 
med egenkontroller”.  

5.1.2. Krav på utförande av egenkontroll 
Under intervjustudien framkommer en gemensam uppfattning om att kravställningen på vilka 
egenkontroller som ska genomföras inom en entreprenad kan komma från flera olika håll 
(Produktion A-H). Några exempel som ges är krav från byggregler och branschpraxis, 
allmänna föreskrifter och ritningar från beställare, men även från entreprenören själv 
(Produktion A-H). För att hitta alla krav behöver entreprenören därför korsläsa mellan olika 
dokument (Produktion A, Produktion D). Några av respondenterna poängterar att det finns en 
fördel med att sammanställa de beskrivningar och krav som ställts för att säkerställa för sig 
själv som entreprenör att man har tänkt igenom alla krav (Produktion A, Produktion E, 
Sakkunnig A). Detta då respondenterna anser att en tydlig kravställning för det enskilda 



 

	 	 24	

projektet är viktig för att kunna arbeta med en effektiv kvalitetssäkring och egenkontroll, något 
som även framgår under intervjuerna med Produktion H och Sakkunnig B. Hur en sådan 
sammanställning utformas är upp till varje enskild entreprenör, men Produktion A förtydligar 
att en sådan sammanställning bidrar till att ge en överblick till projektet.  

5.1.3. Krav på egenkontrollens utformning 
Två av respondenterna uppger att det inte finns några allmänna krav på hur en verifierande 
egenkontroll ska vara utformad (Sakkunnig A, Sakkunnig C). Sakkunnig C förtydligar att 
enskilda branschorganisationer skapar sin egen branschpraxis samt sina egna krav och riktlinjer 
för hur en verifierande egenkontroll ska utföras och dokumenteras. Dessa skapas utifrån den 
svenska plan- och bygglagstiftningen och dess underställda byggregler i syfte att säkerställa att 
samhällets krav uppfylls. Därmed finns det olika krav på utformningen av egenkontroller vilka 
kan variera beroende på vilken branschorganisation som entreprenören tillhör, men framför allt 
beroende på hur avtalet mellan beställare och entreprenör är utformat och vilken branschpraxis 
som hänvisas till i avtalet. Exempelvis är AMA:s bestämmelser frivilliga tills dess de åberopas 
i entreprenadavtalet då de blir juridiskt bindande.  
 
Sakkunnig A uppger i motsats till det sistnämnda att AMA:s bestämmelser kan ses som en 
generell fingervisning om hur en verifierande egenkontroll bör utformas där ett sådant är 
avtalat. Något som framgår av både Sakkunnig A och Sakkunnig C är att oavsett vilken 
branschpraxis som används utgör en verifierande egenkontroll, i de fall en sådan är avtalad, en 
utfästelse från entreprenörens sida att entreprenaden är kontraktsenligt utförd.  

5.1.4. Kvalitet 
Det är flera av respondenterna som anser att systemet med egenkontroll fungerar bra, även om 
kvaliteten på egenkontrollerna varierar (Produktion B-E, Sakkunnig A, Sakkunnig C). Flera av 
respondenterna har erfarenheter av att egenkontroller i många fall är slarvigt eller otydligt 
dokumenterade eller i vissa fall saknas helt. Det framkommer även att det är vanligt att 
egenkontroller utförs och dokumenteras i efterhand.  
 
Variationen i egenkontrollernas kvalitet kan enligt Produktion B, Produktion E, Sakkunnig C 
bero på vem och/eller vilken disciplin det är som har utfört dem. Anledningen till detta är, 
enligt Sakkunnig C, att vissa discipliner har mer eller mindre strikta krav på hur en egenkontroll 
ska utföras och dokumenteras.  

5.2. Brister 
5.2.1. Låg tilltro 

Sakkunnig A och Sakkunnig C anser att variationen i egenkontrollernas kvalitet har resulterat 
i en generell misstro till deras trovärdighet, och även i de fall då de är helt korrekt utförda enligt 
branschpraxis. Enligt Sakkunnig C var tanken en gång i tiden att det i och med 
egenkontrollsystemet inte skulle behövas några besiktningar, men idag utförs fler besiktningar 
än någonsin. Branschen har upplevt bristande dokumentation, efterhandskonstruktioner och 
falska intyg, vilket har resulterat i att tilltron till egenkontrollerna är så pass låg att beställare 
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inte litar på dem (Sakkunnig A, Sakkunnig C). Därför genomförs besiktningar i syfte att dels 
kontrollera egenkontrolldokumentationens trovärdighet, dels för att upptäcka de fel som inte 
uppmärksammats eller felaktigt intygats vid entreprenörens egenkontroll för att på så sätt hinna 
upptäcka och åtgärda dessa innan överlämnande till kund. 

5.2.2. Brist på kunskap 
Ur empiristudien framgår att det fanns en generell uppfattning hos respondenterna om att 
bristen på tilltro till egenkontrollerna bland annat kan komma utav att det finns en okunskap 
kring dess genomförande (Produktion B-C, Produktion F-G, Sakkunnig B-C). Produktion B 
tillägger att alla inte riktigt förstår meningen med egenkontroller.  
 
Enligt Sakkunnig B utgör egenkontroll generellt ett vagt begrepp inom byggbranschen där det 
råder en “allmän begreppsförvirring”. Vid intervjun med Sakkunnig A framgår att begreppet 
“egenkontroll” inte används i de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06. Istället används 
begreppet “provning”, vilket har en helt annan innebörd enligt nomenklaturen. Denna 
begreppsförväxling skapar en förvirring i vad regelverket syftar till och vad en egenkontroll 
innebär. Sakkunnig A anser även att definitionen för egenkontroll är svårtolkad, detta även i 
de fall där rätt begrepp och definition för egenkontroll används.  
 
En annan anledning till den rådande bristen på kunskap tror Produktion C, Produktion H och 
Sakkunnig A är att kraven på egenkontroll upplevs vara otydliga inom det enskilda projektet 
och att den som ska utföra en egenkontroll därmed inte riktigt vet vad det är som ska 
kontrolleras eller hur. Sakkunnig A tillägger att sådan otydlighet kan uppkomma i de fall där 
egenkontroll är avtalad generellt och utan krav på verifikation eller hänvisning till 
branschpraxis. I sådana fall blir det upp till entreprenören att tolka vilka egenkontroller som 
efterfrågas av beställaren. Utan krav på verifikation eller hänvisning till branschpraxis har 
egenkontrollerna inte heller något krav på att utgöra en verifikation att entreprenaden är 
kontraktsenligt utförd och har därmed inget värde för beställaren. Dock kan sådana icke 
specificerade egenkontroller ha ett värde för entreprenören i syfte att minimera mängden fel 
inom den egna entreprenaden och därmed förbättra sin “goodwill” gentemot beställaren 
(Sakkunnig A). 
 
Som det ser ut idag sker det ingen utbildning i egenkontroll på Företaget utan kvalitetsarbetet 
är någonting som medarbetarna får lära sig i praktiken (Produktion A-H). En förutsättning vid 
sådan inlärning är dock att de som lär ut har en positiv inställning till kvalitet och 
egenkontrollsystemet (Produktion F-G). Om inlärningen istället präglas av en negativ 
inställning till egenkontroll uppstår enkelt en nedåtgående spiral vars negativa trend är svår att 
bryta (Produktion F-G).  
 
Sammantaget ur de sakkunnigas (A, C) intervjuer framgår det även att det finns en okunskap 
inom byggbranschen om vilka rättsföljder som kan uppstå i de fall en egenkontroll inte är 
korrekt utförd, saknas eller utgör ett falskt intyg, något som även framkommer vid intervju med 
Produktion A-H där de uttrycker en osäkerhet kring de potentiella rättsföljderna. Enligt 
Sakkunnig A och Sakkunnig C blir en egenkontroll ogiltig i de fall en egenkontroll saknas, är 
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slarvigt utförd och/eller slarvigt dokumenterad eller där den saknar signatur av behörig person. 
Detta då den i dessa fall inte uppfyller kraven för verifierande egenkontroll och därmed tappar 
sitt juridiska värde som utfästelse. Sådan bristande egenkontroll kan även riskera att resultera 
i ett underkännande av en entreprenad vid besiktning. Vid avtal enligt de allmänna 
bestämmelserna innebär ett sådant underkännande att byggnaden inte får tas i bruk av 
beställaren (Sakkunnig C). De sakkunniga nämner även att i de fall där det framkommer att 
entreprenören i egenkontrolldokumentationen har intygat något som inte stämmer, kan detta 
klassas som falskt intygande vilket är något som är straffbart enligt svensk lagstiftning 
(Sakkunnig C).  
 
Okunskap leder till att egenkontroll för vissa bara anses vara ett papper som ska fyllas i 
(Produktion A-F, Sakkunnig C). Sakkunnig C anser att en medarbetare med den inställningen 
inte har någon respekt för egenkontrollerna och att denne samtidigt saknar en förståelse för 
varför egenkontrollerna är viktiga och vilka konsekvenser det har om de inte utförs och 
dokumenteras på rätt sätt. Produktion B återger en liknande syn om att den som utför en 
egenkontroll i det fallet kanske inte förstår i vilket syfte egenkontrollen ska utföras och vilket 
värde den utgör, varken för beställaren eller för entreprenören själv.  

5.2.3. Brist på motivation  
En annan anledning till den bristande tilltron för egenkontrollerna tror respondenterna kan 
komma utav en brist på motivation till att utföra dem korrekt (Produktion C, Produktion F, 
Sakkunnig C). Sådan brist på motivation kan uppkomma i de fall där egenkontroll inte anses 
ge någon direkt belöning, till exempel där egenkontrollerna inte anses behövas förrän 
besiktningsmannen är på plats för att kontrollera dem (Produktion C, Produktion F). Produktion 
F beskriver att egenkontrollerna i sådana fall endast upplevs utgöra ett “spel för gallerierna” 
och något som anses onödigt om de inte används på ett bättre sätt än att: “besiktningsmannen 
eventuellt öppnar pärmen, bläddrar i den, kollar på en kontroll och säger “Det här ser bra ut” 
och sedan var det momentet färdigt”. Egenkontroll anses för vissa bara vara ett papper som 
ska fyllas i (Produktion A-F, Sakkunnig C). Därmed, och tills dess att egenkontrollerna anses 
behövas i samband med besiktning, finns det annat att göra som ger mer för stunden 
(Produktion C, Produktion F). Produktionen är tidspressad som den är, så fokus läggs på det 
som är mest kritiskt (Produktion F).  
 
Produktion C, Produktion F och Produktion H tror även att bristen på motivation kan komma 
utav att den som genomför egenkontroll upplever att dess kontrollpunkter är irrelevanta; 
antingen till följd av att en egenkontroll innehåller för många och/eller irrelevanta 
kontrollpunkter eller att de, på motsatt sätt, saknar relevanta kontrollpunkter vilket gör att 
egenkontrollen blir omotiverad att utföra. Produktion H tillägger att tydligare kravställningar 
på vilka egenkontroller som ska genomföras och vilka punkter som dessa bör innehålla kan 
underlätta för att förebygga förekomsten av kontrollpunkter som upplevs som irrelevanta och 
onödiga.  
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5.2.4. Efterhandskonstruktion 
Något som framgår under ett flertal intervjuer är att egenkontroll vanligen utförs och 
dokumenteras i efterhand, det vill säga efter det att ett visst arbetsmoment är utfört och 
färdigställt (Produktion A-G, Sakkunnig A, Sakkunnig C). Flera av respondenterna 
kommenterar att det inte ska vara så men att det är väldigt vanligt. Produktion A och Produktion 
G konstaterar att entreprenören vid efterhandskonstruktion riskerar att inte kunna utföra 
egenkontroll på ett korrekt sätt, exempelvis kan ett kontrollobjekt ha hunnit byggas igen och 
därmed inte längre går att kontrollera. Sådana efterhandskonstruktioner kan resultera i att fel, 
som annars hade kunnat upptäckas och åtgärdas vid en kontinuerlig egenkontroll inte upptäcks 
förrän arbetsmomentet är färdigställt och då fel är svårare att åtgärda (Produktion A, Produktion 
E, Produktion G). Respondenterna anser även att efterhandskonstruktioner kan utgöra en 
anledning till att tilltron till egenkontrollerna anses vara låg.  
 
En anledning till efterhandskonstruktioner tror Produktion F går att hänvisa till brist på 
motivation. En annan anledning till sådana efterhandskonstruktioner tror Produktion A, 
Produktion D och Produktion F är för att det upplevs vara “bökigt” att utföra egenkontroll, 
framför allt i det analoga utförandet. Detta på grund av att vissa väderförhållanden inte tillåter 
dokumentation av egenkontroll på byggarbetsplatsen. I praktiken resulterar det i att själva 
utförandet av en egenkontroll genomförs separat på byggarbetsplatsen, genom mer eller mindre 
jämförelse mot kraven, och utan direkt dokumentation på vad det är som har kontrollerats 
(Produktion A, Produktion F-G). Dokumentationen av den genomförda egenkontrollen sker 
sedan i efterhand på byggarbetsplatsens platskontor (Produktion A, Produktion F-G). Även 
efter det att själva dokumentationen av egenkontrollen är genomförd anser Produktion D och 
Produktion F-G att det är ett bökigt administrativt arbete som återstår för att lagra dokumenten; 
att få egenkontrollerna på plats i pärmar och/eller att genom inskanning och uppladdning lagra 
kopior av dokumenten i projektets databas.  

5.3. Implementering av digitala verktyg 
Ur samtliga intervjuer med respondenter från produktion framgår att Företaget arbetar med att 
implementera ett digitalt verktyg för utförande och dokumentation av egenkontroll, vidare 
presenterat som Verktyget (Produktion A-H).  

5.3.1. Förutsättningar  
I dagsläget finns inga krav från Företaget på att projekt i produktion ska arbeta med Verktyget. 
Det finns heller inte något etablerat arbetssätt för dess användning, utan det är upp till varje 
enskilt projekt att besluta om implementering av Verktyget och hur projektet vill arbeta med 
det (Produktion A-H, Sakkunnig B). På Företaget finns dock en digital utvecklings- och 
stödenhet med resurser för att stödja projekt i digitalisering (Produktion A-H, Sakkunnig B). 
Denna enhet kan bland annat hjälpa till vid introduktion av Verktyget. Vid intervju med 
Produktion A-B, Produktion G framgår att sådan introduktion i annat fall även kan ges av en 
medarbetare på det aktuella projektet som har tillräcklig kunskap om Verktyget och som är 
drivande i frågan om digitala egenkontroller.  
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När ett projekt har tagit beslut om att implementera Verktyget krävs att det aktuella projektet 
ser till att alla förutsättningar för implementering finns på plats (Produktion A, Produktion H, 
Sakkunnig A-B). Precis som vid utförandet av analoga egenkontroller krävs bland annat att det 
finns en förståelse för vilka krav som ställts och avtalats inom det enskilda projektet 
(Produktion H, Sakkunnig A-B). De sakkunniga (A-B) anser även att projekten måste ha väl 
etablerade rutiner för att bland annat sammanställa projektets kvalitetskrav samt att projektet 
har ett tydligt arbetssätt för hur projektets egenkontroll ska utföras i praktiken. Detta är något 
som inte finns på alla projekt och som resulterar i att implementering av Verktyget blir svårare 
enligt Sakkunnig B. Sakkunnig B exemplifierar detta problem genom att säga att “det inte går 
att digitalisera ett arbetssätt som inte finns”.  
 
Kunskap om kraven krävs även för att projektet ska kunna utnyttja Verktyget fullt ut och för 
att i Verktyget kunna skapa de digitala mallar för egenkontroll som krävs (Produktion H, 
Sakkunnig A-B). Vid ett flertal intervjuer framgår att processen för att skapa digitala 
egenkontrollmallar i Verktyget kan utgöra en stor administrativ börda för de enskilda projekten 
(Produktion B, Produktion D, Produktion G, Sakkunnig B). Detta då det upplevs svårt att skapa 
nya digitala mallar i Verktyget och att processen därför blir tidskrävande (Produktion B, 
Produktion D, Produktion G, Sakkunnig B).  
 
I Verktyget finns det dock möjlighet att spara och ta med sig redan skapade digitala mallar från 
ett projekt till ett annat. Sakkunnig B betonar här risken med att använda sig av befintliga 
egenkontrollmallar, både analoga eller digitala. Om egenkontrollerna, dess kontrollpunkter och 
motsvarande kontrollkrav vid användning av befintliga mallar inte projektanpassas på det sätt 
som krävs riskerar egenkontrollen att inte bli ändamålsenlig för det aktuella projektet. Detta då 
egenkontrollerna exempelvis riskerar att innehålla kontrollpunkter som upplevs irrelevanta, 
fokuserar på fel saker eller att kontrollerna utförs i jämförelse mot fel krav i förhållande till den 
kravställning som finns i det aktuella projektet (Sakkunnig B).  
 
För att lyckas med implementering av det digitala verktyget fullt ut kan det även vara viktigt 
att från början avtala med alla delaktiga parter om att Verktyget ska användas inom projektet 
(Produktion A, Produktion C, Produktion G, Sakkunnig B). Om ett initiativ till implementering 
inte samordnas med alla parter förklarar Produktion G och Sakkunnig B att “hybridlösningar” 
kan uppstå där parterna i projektet utför och dokumenterar egenkontroll på olika sätt. 
Sakkunnig B tillägger att projektet vid sådana lösningar riskerar att förlora många av de 
möjligheter och vinster som Verktyget hade kunnat ge, bland annat en enhetlig 
projektdokumentation och spårbarhet. “Det tar tid att ändra på ett arbetssätt men själva 
styrkan kommer först fram när hela projektet arbetar enhetligt” (Sakkunnig B). 

5.3.2. Mottaglighet 
Majoriteten av respondenterna har en gemensam uppfattning om att det är enkelt och effektivt 
att utföra och dokumentera egenkontroll med hjälp av Verktyget när den digitala mallen väl är 
skapad (Produktion A-H, Sakkunnig B). Detta i jämförelse med att utföra egenkontroll analogt. 
Snabbheten och enkelheten i Verktyget främjar att egenkontroll utförs och dokumenteras på 
rätt sätt och därmed även att de utförs i direkt anslutning till det arbetsmoment som de är 
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menade att kontrollera (Produktion C, Produktion E-F, Produktion H, Sakkunnig B). Detta då 
det bland annat blir svårare att dölja efterhandskonstruktioner då det i Verktyget går att se när 
egenkontrollen är påbörjad med hjälp av digitala datumstämplar, något som bör öka 
egenkontrollens trovärdighet. 
 
Viljan att ta till sig det nya digitala verktyget och arbetssättet för egenkontroll varierar mellan 
olika individer (Produktion A-H). Det är enklare att komma igång med Verktyget hos de som 
har ett intresse för teknik och digitalisering generellt, men desto svårare hos de som är praktiskt 
lagda och som inte är intresserade av administrations- och dokumentationsprocesser oavsett 
vilket sätt de ska utföras på (Produktion A, Produktion D, Produktion G). Produktion D 
tillägger att de sistnämnda i värst fall skulle kunna “tvingas” att använda Verktyget. 
Respondenten konstaterar dock att om dessa individer “tvingas” men inte själva inser värdet 
av att arbeta i Verktyget, eller ens förstår varför de ska utföra och dokumentera egenkontroll 
från första början, finns det en risk att detta påverkar kvaliteten av egenkontrollen (Produktion 
D). Den problematik som Produktion D lyfter är något som bekräftas vid intervju med 
Sakkunnig C. Sakkunnig C uppger att det generellt finns genuint motstånd till att genomföra 
egenkontroll. Utan respekt och förståelse för värdet av egenkontrollerna spelar det ingen roll 
om de ska genomföras på papper eller med hjälp av ett digitalt verktyg; det är samma sak men 
utfört på ett annorlunda sätt (Sakkunnig C).  
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras och jämförs de insamlade erfarenheterna från litteratur-, teori- och 
empiriavsnitten för att ur ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv konkretisera de 
grundläggande aspekterna av den aktuella problematiken. Avsnittet struktureras utifrån 
samma tre teman som empirin; variationer, brister och implementering. Analysen utgör 
underlag för arbetets diskussion, slutsats och rekommendation.  

6.1. Variationer  
6.1.1. Syftet med egenkontroll  

Enligt litteraturen utgör en egenkontroll per definition en “undersökning som utförs i egen 
verksamhet, på eget ansvar, för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper 
fyller givna krav” (Severinson 2009). Majoriteten av respondenterna återger en liknande 
uppfattning om begreppet då de beskriver att syftet med egenkontroll är att säkerställa kvalitet 
i projekt genom att kontrollera objekt mot givna krav (Produktion A-H, Sakkunnig B). Något 
som berörs i både litteratur och empiri är att egenkontroll även kan användas i syfte att försöka 
minimera uppkomsten av fel inom den egna entreprenaden (Bonsma m fl 2018, Produktion B, 
Produktion D-E, Produktion G, Sakkunnig B, Severinson 2014). Produktion C och Produktion 
H poängterar dock att syftet med egenkontroll inte framstår lika tydligt för alla inom 
byggbranschen, något som även Severinson (2014) påpekar i sin litteratur. Där nämner 
Severinson (2014) att det bland annat finns en osäkerhet om vad en egenkontroll är, vad dess 
syfte och innebörd är samt vilka krav som finns för dess utförande och dokumentation. 

6.1.2. Krav på utförande och utformning av egenkontroll 
För byggprojekt i Sverige finns ett flertal specificerade kvalitetskrav som ska säkerställas 
(Matikka 1999). I arbetets litteratur och empiri finns en gemensam uppfattning om att dessa 
kvalitetskrav återfinns på flera olika nivåer och utgörs av krav från både externa och interna 
kunder (Arditi & Gunaydin 1997, Matikka 1999, Produktion A-H). Produktion A och 
Produktion D tillägger att entreprenören därför behöver korsläsa mellan olika dokument för att 
hitta alla krav. Några av respondenterna trycker på vikten av att sammanställa de beskrivningar 
och krav som ställts på ett projekt och dess egenkontroll (Produktion A, Produktion E, 
Sakkunnig A). Detta då de anser att en tydlig kravställning för det enskilda projektet är viktig 
för att kunna arbeta med en effektiv kvalitetssäkring och egenkontroll. Att göra en sådan 
sammanställning, exempelvis i kvalitetsplan med kontrollprogram, är något som även 
Severinson (2014) förespråkar med tanke på den omfattning som egenkontrollerna utgör. Att 
upprätta en kvalitetsplan är enligt Dale m fl (2007) nödvändigt för att uppnå nivån för 
kvalitetskontroll i teorin om total kvalitetsledning. 
Severinson (2014) uppger att om en egenkontroll är föreskriven i ett avtal är avsikten med 
kontrollen att verifiera att det kontrollerade objektet uppfyller ställda krav samt att sådan 
verifikation medför vissa krav på både utförande och dokumentation av egenkontroll. Vid 
intervju med Sakkunnig C framkommer det dock att det inte finns några allmänna krav på hur 
en verifierande egenkontroll ska utföras och dokumenteras. Kraven på utformningen av 
egenkontrollerna varierar beroende på vilken branschorganisation som entreprenören tillhör, 
men framför allt beroende på hur avtalet mellan beställare och entreprenör är utformat och 
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vilka branschpraxis som hänvisas till i avtalet. Severinson (2014) och Sakkunnig A har dock 
en gemensam uppfattning om att AMA:s bestämmelser kan ses som en allmän 
kravspecifikation som gäller för alla typer av verifierande egenkontrolldokument där ett sådant 
är avtalat.  

6.1.3. Kvalitet 
Något som framkommer i litteraturen är att kvalitetsbrister inom byggbranschen utgör en källa 
för ökade produktionskostnader (Josephson & Hammarlund 1999, Koch & Jonsson 2015, Love 
& Irani 2002, SBUF 1998, Severinson 2014). Både tidigare genomförda och nutida studier 
presenterar ett resultat som visar på att byggbranschens nuvarande kvalitetsarbete för att 
motverka sådana kvalitetsbrister inte fungerar som det ska (Hörnfeldt m fl 2005, Koch & 
Jonsson 2015). I dessa studier riktas kritik mot byggbranschens egenkontroll (Hörnfeldt m fl 
2005, Koch & Jonsson 2015, Matikka 1999, Severinson 2014), något som enligt Koch och 
Jonsson (2015) och Winch (2012) anses utgöra grunden för branschens kvalitetsarbete.  
 
Egenkontrollernas grundläggande värde för branschens kvalitetsledning är något som bekräftas 
i teorin om total kvalitetsledning där egenkontroll utgöra en del av första utvecklingsnivån av 
totalt fyra i arbetet mot att uppnå en högre nivå av kvalitet (Dale m fl 2007). Något som 
poängteras av Josephson och Hammarlund (1999) samt Severinson (2014) är dock att 
kvalitetsbrister inte enbart kan reduceras genom effektivare egenkontroll, utan att även andra 
åtgärder är nödvändiga för att på ett proaktivt sätt förhindra och förebygga uppkomsten av fel. 
I teorin om total kvalitetsledning framgår att sådana åtgärder kan hänvisas till högre nivåer av 
kvalitetsledning (Dale m fl 2007).  
 
I motsats till den kritik som lyfts i litteraturen framkommer ur empirin att respondenterna har 
en gemensam bild av att egenkontrollsystemet i praktiken fungerar bra, även om kvaliteten på 
egenkontrollerna kan variera (Produktion B-E, Sakkunnig A, Sakkunnig C).  

6.2. Brister 
6.2.1. Låg tilltro 

Severinson (2014) konstaterar att byggsektorn generellt förknippas med byggfusk, sjuka hus 
och fuskskandaler vilket leder till en minskad tilltro till branschens förmåga att leverera 
avtalsenliga resultat. Denna generella bild och misstro till byggbranschen som helhet är 
ingenting som uppkommer under intervjustudien. Dock framgår det vid intervjuerna med 
Sakkunnig A och Sakkunnig C att det finns en variation i egenkontrollernas kvalitet vilket har 
resulterat i en generell misstro till deras trovärdighet. Enligt de sakkunniga har branschen 
upplevt bristande dokumentation, efterhandskonstruktioner och falska intyg, vilket har 
resulterat i att tilltron till egenkontrollerna är så pass låg att beställare inte litar på dem 
(Sakkunnig A, Sakkunnig C). Samma resonemang framkommer i annan litteratur och studier 
vilka pekar på att egenkontrollens trovärdighet länge har varit låg (Hörnfeldt m fl 2005, Koch 
& Jonsson 2015, Matikka 1999, Severinson 2014). 
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6.2.2. Brist på kunskap 
Både litteratur och empiri ger en gemensam bild av att det finns brister i kunskap då det kommer 
till egenkontrollernas utförande och dokumentation. I empirin kan den rådande okunskapen 
sammanfattas i fyra olika områden: 

● allmän begreppsförvirring, 
● otydliga kvalitetskrav,  
● avsaknad av utbildning i kvalitet och egenkontroll, samt 
● okunnighet om rättsföljder. 

 
Litteraturen berör några av dessa områden; som avsaknad av utbildning i kvalitet och 
egenkontroll samt okunnighet om rättsföljder. Studier visar bland annat att det är ytterst få som 
har fått någon utbildning i hur kvalitetsarbete bör genomföras genom egenkontroll (Koch & 
Jonsson 2015, Hörnfeldt m fl 2005). Ur empirin framgår att kvalitetsarbetet istället är någonting 
som medarbetarna får lära sig i praktiken (Produktion A-H). Vidare framgår att det verkar finns 
en osäkerhet i vad en potentiell rättsföljd är vid bristfälligt utförande och/eller dokumentation 
av en egenkontroll (Hörnfeldt m fl 2005, Severinson 2014). Hörnfeldt m fl (2005) och 
Severinson (2014) lyfter även fram att det verkar finnas en osäkerhet kring ansvarsfördelning 
och omfattning av egenkontrollerna.  
 
Ett flertal av respondenterna anser att sådan okunskap kan ha bidragit till den bristande tilltron 
till egenkontrollerna (Produktion B-C, Produktion F-G, Sakkunnig B-C). Produktion A-F, 
Sakkunnig C samt Hörnfeldt m fl (2005) nämner även att okunskap kring egenkontrollerna kan 
leda till att de för vissa bara anses vara ett papper som ska fyllas i, varför Hörnfeldt m fl (2005) 
anser att det är viktigt att varje enskild medarbetare får en förståelse för det egna 
kvalitetsansvaret. 

6.2.3. Brist på motivation 
Motivation är ytterligare en brist som framkommer i både litteraturen och empirin. Två 
områden som lyfts i empirin är: 

● avsaknad av belöning, samt 
● irrelevanta kontrollpunkter.  

 
Produktion F beskriver att egenkontrollerna i vissa fall endast upplevs utgöra ett “spel för 
gallerierna” vid besiktning och något som anses onödigt om de inte används på ett bättre sätt. 
Även här framkommer att egenkontroll för vissa bara anses vara ett papper som ska fyllas i 
(Produktion A-F, Sakkunnig C). Samma resonemang kring avsaknad av belöning framkommer 
i studien av Koch och Jonsson (2015) där det konstateras att egenkontroll anses utgöra ett 
onödigt extraarbete. I detta sammanhang anses därmed rutiner för egenkontroll onödiga och att 
dessa endast resulterar i en “onödig pappersprodukt” (Koch & Jonsson 2015). Detta är något 
som bekräftas i studien av Hörnfeldt m fl (2005) där det presenteras att arbete med 
egenkontroller anses vara mer pappersarbete än vad som kan motiveras av de resultat som 
egenkontrolldokumentationen ger. Att öka varje enskild medarbetares intresse och 
engagemang för kvalitet, är något som Hörnfeldt m fl (2005) menar är avgörande för att erhålla 
god kvalitet.  
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Kopplat till det andra området som lyfts i empirin anser Produktion C, Produktion F och 
Produktion H att brist på motivation även kan komma utav att den som genomför en 
egenkontroll upplever att dess kontrollpunkter är irrelevanta. Produktion H tillägger att 
tydligare kravställningar på vilka egenkontroller som ska genomföras och vilka punkter som 
dessa bör innehålla skulle kunna underlätta för att förebygga förekomsten av kontrollpunkter 
som upplevs som irrelevanta. I litteraturen av Severinson (2014) anses att en tydligare 
kravställning kan erhållas genom att ett kontrollprogram upprättas för entreprenaden. För att 
vidare motverka brist på motivation bör, enligt Severinson (2014), utförande och 
dokumentation av egenkontroll aldrig bli ett självändamål utan egenkontroll ska vara 
motiverad. Utan tydligt motiv eller syfte finns risk att kontrollåtgärden annars upplevs som 
meningslös och onödig för entreprenören (Severinson 2014).  

6.2.4. Efterhandskonstruktion 
Enligt litteraturen utgör en egenkontroll per definition en undersökning där det byggda 
objektet, eller delar av det, kontrolleras med avseende på i vilken utsträckning det och dess 
egenskaper uppfyller avtalade krav (Bonsma m fl 2018, Severinson 2014).  För att kunna 
undersöka ett objekts avtalsenlighet bör egenkontroll utföras och dokumenteras kontinuerligt 
och i direkt anslutning till att det aktuella objektet har färdigställts (Severinson 2014). Ur ett 
flertal intervjuer framgår dock att egenkontroll vanligen utförs och dokumenteras i efterhand 
(Produktion A-G, Sakkunnig A, Sakkunnig C). Produktion A och Produktion G konstaterar att 
entreprenören vid efterhandskonstruktion riskerar att inte kunna utföra egenkontroll på ett 
korrekt sätt. Produktion A, Produktion E och Produktion G tillägger att sådana 
efterhandskonstruktioner även kan resultera i att fel, som annars hade kunnat upptäckas och 
åtgärdas vid en kontinuerlig egenkontroll, inte upptäcks förrän arbetsmomentet är färdigställt 
och då fel är svårare att åtgärda. Respondenterna anser även att efterhandskonstruktioner kan 
utgöra en anledning till att tilltron till egenkontrollerna anses vara låg.  

6.3. Implementering av digitala verktyg 
Många aspekter inom byggbranschen tyder på att det finns stora fördelar med användning av 
digitala verktyg och organisationer och forskare utvecklar kontinuerligt nya digitala system 
och verktyg (Davies & Harty 2013). Trots detta konstaterar Davies & Harty (2013) i sin studie 
att det fortfarande uppstår problem med adoption och implementering av verktyg, särskilt för 
användningen i produktion.  
 
Enligt Kotter (1996) finns det åtta steg som bör beaktas vid implementering av förändring och 
innovation. Ur litteratur- och empiristudie framkommer ett fokus på att alla förutsättningar 
måste finns på plats för att lyckas med implementering av Verktyget samt att viljan och 
motivationen att arbeta med Verktyget varierar mellan olika individer.  

6.3.1. Förutsättningar  
Kotter (1996) diskuterar i steg 5 av sin teori om implementering av förändring att det är viktigt 
att ge medarbetarna förutsättningar för att genomföra en förändring. Detta är något som även 
poängteras i empirin där Produktion A, Produktion H och Sakkunnig A-B nämner att det krävs 
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att de aktuella projekten ser till att alla förutsättningar finns på plats innan Verktyget kan 
implementeras. För att kunna skapa sådana förutsättningar är det viktigt att effektivt bemöta 
hinder och barriärer som uppstår inom en organisation vid en förändringsprocess (Kotter 1996).  
 
En sådan barriär som nämns i Kotters (1996) teori är brist på nödvändiga kunskaper, ett hinder 
som styrks av litteraturen då Froese (2010) konstaterar att det krävs mer än bara tekniska 
lösningar för att kunna utnyttja digitala verktyg till fullo. Froese (2010) menar att verktygens 
fulla potential inte kan erhållas utan motsvarande förändringar i projektdeltagarnas 
arbetsuppgifter, förståelse och kunskap. I empirin förklarar Produktion H och Sakkunnig A-B 
att det bland annat krävs en förståelse för vilka krav som ställts och avtalats inom det enskilda 
projektet. 
 
Sakkunnig A-B anser även att en förutsättning för implementering av Verktyget är att det finns 
väl etablerade rutiner och ett tydligt arbetssätt för hur projektets egenkontroll ska utföras i 
praktiken. I dagsläget finns dock inga krav från Företaget att projekt ska arbeta med Verktyget 
och det finns heller inte något etablerat arbetssätt för dess användning (Produktion A-H, 
Sakkunnig B). Istället är det upp till varje enskilt projekt att besluta om implementering av 
Verktyget och hur projektet vill arbeta med det. Davies och Harty (2013) nämner att något som 
är typiskt för byggbranschen och dess projektbaserade affärsverksamhet är att innovation inte 
implementeras inom ett företag som helhet utan inom enskilda projekt som företaget bedriver. 
Enligt Davies och Harty (2013) kan projekten dock vara i behov av tekniskt stöd och service 
från företaget i samband med innovationsprocessen. Ur empirin framgår att detta är något som 
kan ges från Företagets digitala utvecklings- och stödenhet (Produktion A-H, Sakkunnig B).  
 
En annan förutsättning för att lyckas med implementering av det digitala verktyget, och som 
lyfts under empiristudien, är att det är viktigt att från början avtala med alla delaktiga parter 
om att Verktyget ska användas inom projektet (Produktion A, Produktion C, Produktion G, 
Sakkunnig B). Om ett initiativ till implementering inte samordnas med alla parter finns en risk 
att parterna i projektet utför och dokumenterar egenkontroll på olika sätt, något som enligt 
Sakkunnig B skulle kunna hämma många av de möjligheter och vinster som Verktyget kan ge.  

6.3.2. Mottaglighet  
Enligt Kotters (1996) teori, steg 1–4, måste en organisation skapa en känsla av angelägenhet 
hos sina medarbetare vid implementering av förändring och detta genom att skapa och 
kommunicera ut en vision för den förändring som organisationen syftar till att genomdriva. En 
sådan vision har till syfte att säkerställa att förändringsprocessen går åt rätt håll samt att 
motivera och samordna de involverade medarbetarna. Kotter (1996) fortsätter med att förklara 
att det är först när majoriteten av de som berörs av förändringen har en gemensam förståelse 
för dess mål som visionens verkliga kraft kan uppnås.  
 
För att motivera sina medarbetare anser Hörnfeldt m fl (2005) att det inte räcker att bistå dem 
med olika sorters tekniska och administrativa hjälpmedel. För att öka engagemanget måste den 
som använder sig av sådana hjälpmedel inse värdet av hjälpmedlet. Även Linderoth (2015) 
anser att en viktig komponent för att få acceptans för ett verktyg är att teknologin ses som en 
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lösning på ett upplevt problem och att den därmed anses nödvändig och något som borde 
användas i praktiken. Hörnfeldt m fl (2005) fortsätter att det skulle kunna underlätta att ge 
information och utbildning i de system och hjälpmedel som styr och stödjer kvalitetsarbetet.  
 
Ur empirin framgår att det finns en gemensam uppfattning om att det är enkelt och effektivt att 
utföra egenkontroll med hjälp av Verktyget men att viljan att ta till sig det nya digitala verktyget 
och arbetssättet för egenkontroll varierar mellan olika individer (Produktion A-H). Det är 
enklare att komma igång med Verktyget hos de som har ett intresse för teknik och digitalisering 
generellt, men desto svårare hos de som är praktiskt lagda och som inte är intresserade av 
administrations- och dokumentationsprocesser, oavsett vilket sätt de ska utföras på (Produktion 
A, Produktion D, Produktion G). Sakkunnig C upplever att det generellt finns ett genuint 
motstånd till att genomföra egenkontroller överhuvudtaget. Utan respekt och förståelse för 
värdet av egenkontrollerna spelar det ingen roll om de ska genomföras på papper eller med 
hjälp av ett digitalt verktyg.   
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7. Diskussion 
I diskussionen förs ett resonemang utifrån arbetets teori- och analysavsnitt kring 
ämnesområdet. I detta avsnitt presenteras även författarnas egna reflektioner kring det 
aktuella ämnet samt ett resonemang kring ämnet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

7.1. Variationer 
Att försöka sätta sig in i och skapa en förståelse för egenkontrollsystemet är varken enkelt eller 
entydigt då systemet och dess egenkontroller är allt annat än triviala. De olika typer av 
egenkontroll som framkommit i arbetet, verifierande och icke verifierande, och dess respektive 
syften och kvalitetskrav har därmed försökt sammanställas i Figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7.  Verifierande och icke verifierande egenkontroll 

 
Ur arbetets analys framgår att variationer, osäkerhet och motstridigheter kring 
egenkontrollernas syfte och kravställning återfinns inom både litteratur och empiri. Variation 
kan bland annat uppkomma ur byggbranschens konstaterade komplexitet och projektbaserade 
affärsverksamhet där ett flertal enskilda aktörers kvalitetskrav ska sammanställas, samordnas 
och tillmötesgås. Variation uppkommer även ur det faktum att det inte finns något etablerat 
eller allmänt vedertaget arbetssätt eller regelverk för hur egenkontrollerna ska utföras och 
dokumenteras utan där kraven beror på hur avtalet mellan beställare och entreprenör är 
utformat.  
 
Sammantaget anses dessa variationer resultera i en otydlighet avseende vilka egenkontroller 
som ska utföras och vilka krav som ställs på dess utförande och dokumentation. Otydligheten 
gör att en avtalad verifierande egenkontroll riskerar att utföras och/eller dokumenteras 
ofullständigt i förhållande till kraven, antingen genom att den saknas, inte är korrekt utförd 
och/eller dokumenterad eller att den saknar signatur av behörig person. Sådan ofullständig 
egenkontroll erhåller verkan av en icke verifierande egenkontroll, vilket illustreras av den 
streckade pilen i Figur 7. I dessa fall mister den verifierande egenkontrollen sitt juridiska värde 



 

	 	 37	

som utfästelse för beställaren samt utgör en risk för underkännande av entreprenaden vid 
besiktning. Vidare kan även konsekvenser för samhället i stort uppkomma då entreprenader 
med sådan bristande kvalitetsuppföljning riskerar att inte uppfylla de kvalitetskrav, behov och 
förväntningar som ställts på byggnadsverket från samhället. Se avsnitt 7.6. Hållbarhet för 
vidare diskussion kring egenkontrollernas hållbarhetsaspekter. Rättsföljderna i de fall en 
egenkontroll utförs eller dokumenteras ofullständigt är att beställaren har rätt att vidta åtgärder 
på entreprenörens bekostnad samt att entreprenören, i de fall där felet även orsakat skada på 
sak eller person, kan åläggas med ett allmänrättsligt ansvar.  
 
För att förebygga denna otydlighet förespråkas att de efterfrågade egenkontrollerna på ett 
tydligt sätt sammanställs i projektets kvalitetsplan, eller ännu hellre i ett kontrollprogram, där 
samtliga egenkontroller listas med individuell hänvisning till den branschpraxis enligt vilken 
den ska utformas. En sådan sammanställning bidrar till att, i avtal mellan beställare och 
entreprenör, skapa en gemensam överblick av egenkontrollernas omfattning och kravställning. 
En sådan sammanställning kan även motiveras för att på så sätt nå högre nivåer av 
kvalitetsledning än enbart inspektion i teorin om total kvalitetsledning.  
 
Den variation och otydlighet i egenkontrollernas syfte och kravställning som nämnts ovan kan 
även delvis bero på brist på kunskap och motivation att utföra dem på rätt sätt.  

7.2. Brist på kunskap 
Som tidigare diskuterats i denna rapport uppkommer bristen på kunskap av att det råder en 
allmän begreppsförvirring kring begreppet egenkontroll, otydliga kvalitetskrav, avsaknad av 
utbildning i kvalitet och egenkontroll samt okunnighet om rättsföljder. Utan kunskap om vad 
begreppet utgör, varifrån kraven kommer och vad kraven innebär samt vad det får för 
konsekvenser att inte utföra en egenkontroll korrekt, kan det vara svårt att inse värdet av 
egenkontrollerna eller vad de har för syfte. Okunskap om värdet av en egenkontroll och varför 
en sådan ska utföras leder därefter till att egenkontroll enbart ses som en pappersprodukt och  
något som bara ska fyllas i. I sådana fall inser inte entreprenören värdet av utförandet av 
kontrollen, utan begreppet egenkontroll har enbart förknippats med ett papper.  
 
För att ändra på detta är det viktigt att varje enskild medarbetare får en förståelse för det egna 
kvalitetsansvaret, exempelvis genom att ge utbildning i kvalitet och egenkontroll. I dagsläget 
ges ingen sådan utbildning i produktion utan arbetssättet är någonting som medarbetarna får 
lära sig genom praktisk utövning. För sådan inlärning är det avgörande att den som lär ut har 
kunskap och en positiv inställning till kvalitet. I annat fall kan en eventuellt negativ inställning 
till kvalitet och egenkontroll resultera i en negativ trend som förs vidare mellan individer och 
från en generation till en annan. Sådan förhållandevis okontrollerad inlärning skulle kunna 
utgöra en anledning till byggbranschens historiskt stadigvarande problem med kvalitetsbrister 
och brist på tillit till egenkontrollerna.  
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7.3. Brist på motivation 
I analysen identifierades att irrelevanta kontrollpunkter och avsaknad av belöning utgör två 
huvudsakliga anledningar till den brist på motivation som konstaterats existera kring utförandet 
av egenkontroll inom byggbranschen.  
 
Irrelevanta kontrollpunkter kan uppkomma både i de fall då det uppfattas finnas för många 
irrelevanta eller för få relevanta kontrollpunkter. Risken för sådan upplevd irrelevans uppstår 
då befintliga mallar för egenkontroll inte projektanpassas utifrån de egenkontroller, 
kontrollpunkter och kontrollkrav som efterfrågas i det enskilda projektet. I dessa fall blir 
egenkontrollerna inte ändamålsenliga. Utan tydligt motiv och syfte finns en risk att 
kontrollåtgärden upplevs som meningslös för entreprenören. Detta bidrar till att egenkontroller 
anses utgöra ett onödigt extraarbete och därför inte prioriteras. Den andra anledningen till brist 
på motivation är en upplevd avsaknad av belöning. Egenkontrollerna anses vara något som inte 
behövs förrän de ska kontrolleras vid besiktning och något som därefter inte har något mer 
värde. I och med detta ses egenkontrollerna, återigen, endast som en pappersprodukt och något 
som anses utgöra ett “spel för gallerierna” vid besiktning.  
 
För att minska bristen på motivation är det viktigt att öka intresset och engagemanget för 
kvalitet och egenkontroll hos varje enskild medarbetare. Det krävs även att medarbetarna får 
en generellt ökad kunskap om kvalitetskraven samt egenkontrollens syfte och värde.  

7.4. Efterhandskonstruktion 
Bristen på kunskap och motivation leder till att egenkontrollerna utförs i efterhand. Vid 
besiktning vittnar sådana efterhandskonstruktioner om risken att egenkontrollerna inte har 
utförts och/eller dokumenterats på rätt sätt, något som leder till att egenkontrollerna inte 
upplevs som trovärdiga. Därför genomförs idag besiktningar i syfte att dels kontrollera 
egenkontrolldokumentationen samt dels för att upptäcka de fel som inte uppmärksammats eller 
felaktigt intygats vid entreprenörens egenkontroll. I praktiken innebär detta att 
besiktningsmannen genomför en kontroll av en redan utförd egenkontroll som i teorin borde 
vara tillräcklig för att säkerställa att byggnadsverkets kvalitetskrav uppfylls. Denna kedja av 
kontrollåtgärder påvisar hur låg trovärdighet egenkontrollerna har och att beställare inte litar 
på dem.  
 
Den låga trovärdighet som egenkontrollerna har utgör en utmaning för byggbranschen i sin 
strävan att uppnå högre nivåer av kvalitetsledning och därmed för att kunna begränsa de 
kvalitetsbrister som historiskt sett, men även i dagsläget, har karaktäriserat den. Det har 
konstaterats att kvalitetsbrister inte enbart kan reduceras genom effektivare egenkontroll, utan 
att även andra mer proaktiva åtgärder måste till. Då egenkontrollerna, både i teori och praktik, 
anses utgöra grunden för branschens kvalitetsarbete är det dock viktigt att egenkontrollerna 
prioriteras och utförs korrekt för att uppnå dess syfte. Inom byggbranschens kvalitetsarbete 
utgör egenkontrollerna en så pass viktig del att de exempelvis borde lyftas som en egen nivå i 
teorin om total kvalitetsledning, frånkopplat från kvalitetsinspektion som helhet. Detta då 
egenkontrollen utgör ett underlag till beställarens besiktning och då dess vikt därmed borde 
förtydligas i byggbranschens TQM-modell i enlighet med Figur 8 (jämför Figur 5).   
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Figur 8. Uppdatering av TQM (efter Dale m fl 2007) 

7.5. Implementering  
Digitaliseringens potentiella användningsområden är under ständig utforskning och det finns 
en vilja och nyfikenhet att implementera nya digitala verktyg. Inom byggbranschen finns idag 
ett flertal etablerade digitala verktyg, däribland verktyg för utförande och dokumentation av 
egenkontroll. I empirin har flera fördelar framkommit vid implementering av Verktyget, bland 
annat ett effektivare och enklare utförande och dokumentation av egenkontrollen. En annan 
fördel är att det i och med Verktyget har blivit svårare att dölja efterhandskonstruktioner.  
 
Trots de fördelar som uppmärksammats vid implementering av Verktyget finns det fortsatta 
problem vid dess adoption och implementering. Enligt teorin om implementering av förändring 
och innovation krävs att teorins samtliga åtta steg beaktas för att lyckas med implementering 
av en förändring. I empiri- och litteraturstudien framkom att upplevda svårigheterna kring 
Verktygets implementering bland annat går att härleda till steg 5 i ovan nämnd teori, då 
förutsättningar för implementering inte anses vara på plats samt att det finns barriärer som 
utgörs av bland annat brist på kunskap. För att lyckas med implementering i detta femte steg 
räcker det inte att endast bistå med det tekniska verktyget, utan det krävs även motsvarande 
förändringar i medarbetarnas förståelse och kunskap samt att alla förutsättningar för att lyckas 
finns på plats.   
 
I empiristudien framgick även att det finns en varierande mottaglighet och/eller vilja att 
använda sig av Verktyget och att detta kan utgöra ett hinder för dess implementering. Det 
framgick exempelvis att det är enklare att komma igång med Verktyget hos de som har ett 
intresse för teknik och digitalisering generellt, men desto svårare hos de som är praktiskt lagda. 
Denna variation i mottaglighet och vilja kan tänkas uppkomma ur en varierande känsla av 
angelägenhet att arbeta med Verktyget hos de enskilda individerna, där de som har ett intresse 
för teknik enklare inser värdet och behovet av implementeringen av Verktyget medan de 
sistnämnda kan ha svårare för det. Sådan varierande känsla av angelägenhet går att härleda till 
steg 1 i teorin om implementering av förändring och innovation. För att motverka sådan 
variation är det viktigt att alla som använder Verktyget inser värdet av hjälpmedlet samt att 
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Verktyget anses vara en lösning på ett upplevt problem och att den och dess användning därmed 
är nödvändig. Detta skulle kunna underlättas genom att ge information och utbildning i vad 
syftet med Verktyget är och hur det ska användas. Detta exempelvis genom att skapa och 
kommunicera ut en tydlig vision för den aktuella förändringen så som teorin förespråkar i steg 
3–4 och/eller genom att ge introduktion, utbildning och stöd i Verktyget från Företagets 
stödenhet så som uppkommit i empiristudien.   
 
Till den problematik som finns kring implementering av Verktyget kan tilläggas det generella 
motstånd som konstaterats finnas kring egenkontrollernas utförande och dokumentation. Med 
utgångspunkt i sådant motstånd, potentiellt grundad i den rådande bristen på respekt och 
förståelse för värdet av egenkontrollerna samt i bristen på motivation att utföra dem korrekt, 
spelar det ingen roll om egenkontrollerna ska genomföras på papper eller med hjälp av ett 
digitalt verktyg. För en individ med en sådan inställning till egenkontroll är en egenkontroll en 
egenkontroll oavsett hur den ska utföras och något som ändå inte anses nödvändigt att utföra 
eller dokumentera. Sett ur ett rotorsaksperspektiv verkar implementering av Verktyget därmed 
hämmas av de brister som funnits redan i grundutförandet av egenkontroll. I motsats till vad 
teorin förespråkar har rotorsaken till den problematik som finns kring egenkontroll inte 
åtgärdats innan eller i och med implementering av Verktyget, och utgör därmed något som 
fortsatt begränsar utförande och dokumentation av egenkontroll i byggbranschen även i det 
digitala utförandet.  

7.6. Hållbarhet 
Ett effektivt kvalitetsarbete med egenkontroll kan vara önskvärt ur samtliga tre 
hållbarhetsperspektiv; både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ur ett ekologiskt och 
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv kan exempelvis onödiga kvalitetsbristkostnader till följd av 
ökad resursförbrukning av material och arbetskraft förebyggas genom kontinuerlig 
egenkontroll och noggrann jämförelse mot avtalade kvalitetskrav. Detta genom att 
entreprenören genom sådan egenkontroll kan upptäcka och åtgärda eventuella kvalitetsbrister 
i ett tidigt skede och därmed undvika kostsamma omarbetningar. Att undvika sådana 
omarbetningar är önskvärt både ur samhällets och entreprenörens perspektiv då högre kvalitet 
och kravuppfyllelse har ekonomiska och ekologiska vinster under hela byggnadsverkets 
livslängd. Genom kontinuerlig och noggrann egenkontroll kan entreprenören därmed 
säkerställa att byggnadsverket levereras i enlighet med avtal. Ur ett socialt och 
samhällsövergripande hållbarhetsperspektiv resulterar sådan avtalsenlighet i att 
byggnadsverket uppfyller samtliga kvalitetskrav, behov och förväntningar från samhället, 
berörda invånare och alla som i framtiden kommer att vistas i och runt byggnadsverket eller på 
annat sätt påverkas av det. Ur ett socialt och kundrelaterat hållbarhetsperspektiv resulterar 
sådan avtalsenlighet även i att byggnadsverket uppfyller krav, behov och förväntningar från 
den aktuella beställaren, något som resulterat i en bibehållen god kundrelation.  
 
Något som upprepat konstaterats är att egenkontroll i vissa fall endast anses utgöra en onödig 
pappersprodukt vars värde tar slut efter besiktning, om något sådant värde ens finns. I dessa 
fall associeras begreppet egenkontroll till dess dokumentation och att det är själva dokumentet 
som anses utgöra beställarens efterfrågade produkt. I det fallet är det dokumentationen som 
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anses skapa värde. I motsats till detta kan begreppet egenkontroll associeras till utförandet av 
en kontroll i syfte att jämföra ett objekts egenskaper mot givna krav och vars resultat ska 
dokumenteras. I sådana fall är det själva kontrollen och den aktiva jämförelsen mot 
kvalitetskraven som anses utgöra den efterfrågade produkten. Här anses dokumentationen av 
en genomförd egenkontroll istället utgöra en nödvändig biprodukt för att entreprenören och 
beställaren i efterhand ska kunna se vad det är som har blivit kontrollerat och vilka eventuella 
avvikelser som identifierats vid kontrollen. Den största skillnaden mellan dessa är att den första 
associationen, där egenkontroll enbart associeras till dokumentation, inte ser eller förstår det 
långsiktiga och egentliga värdet som en egenkontroll ämnar ge och vad det är i dess utförande 
och dokumentation som utgör en åtgärd som skapar kvalitet. I de fall egenkontroll endast anses 
utgöra en onödig pappersprodukt finns en risk att egenkontrollen inte utförs på rätt sätt, utan 
istället som efterhandskonstruktioner och falska intyg. Sådan risk kan leda till att de fördelar 
och vinster som ur ett hållbarhetsperspektiv är önskvärda inte erhålls. 
 
Något som ytterligare kan riskera att begränsa hållbarhetsvinsterna kan återfinnas i den 
projektbaserade verksamhet som karaktäriserar byggbranschen. För branschen innebär detta en 
bruten värdekedja där de separata delarna kan tillhöra olika aktörer. Då det kommer till kvalitet, 
något som har stor potential att ge långsiktiga vinster, kan en sådan bruten värdekedja riskera 
att kvalitet inte prioriteras av de enskilda aktörerna. Detta till skillnad från om en och samma 
aktör hade ägt hela värdekedjan och därmed kunnat investera i kvalitet för att sedan ta del av 
de långsiktiga vinster som sådan investering skulle kunna ge.    

7.7. Reflektion kring valda avgränsningar och källor 
I denna rapport har fenomenet egenkontroll undersökts i samarbete med ett stort och ledande 
projektutvecklings- och byggföretag i Sverige. Därmed har hänsyn inte tagits till den mångfald 
av företag som byggbranschen utgör och de variationer som denna mångfald eventuellt kan 
utgöra vid utförande och dokumentation av egenkontroll. Detta trots att viss litteratur samt 
vissa respondenter antytt att det kan finnas sådana variationer; exempelvis mellan företag som 
är etablerade i storstadsregioner kontra landsbygd, samt mellan större och mindre företag. I och 
med att studien är utförd i samarbete med ett stort etablerat företag kan detta ha gett ett annat 
resultat än om studien istället utförts på ett mindre företag. Egenkontrollens påverkan ur ett 
ekonomiskt perspektiv har inte heller studerats inom ramen för denna rapport. Detta trots att 
litteraturen föreslagit att det kan finnas stora ekonomiska vinningar i att uppnå högre nivåer av 
kvalitet. Anledningen till att ovanstående perspektiv inte studerats beror på att det varken 
funnits tid eller utrymme att ta hänsyn till sådan mångfald eller sådant ekonomiskt perspektiv. 
 
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan val av litteratur och respondenter diskuteras. Hade 
jämställdhet värderats utifrån exempelvis kön, ålder, etnicitet och/eller nationalitet vid val av 
källor hade eventuellt en bredare och mer mångsidig bild av rapportens ämne erhållits. De valda 
källorna i rapporten har istället värderats utifrån källans kompetens och erfarenheter inom det 
valda forskningsområdet, vilket sannolikt gett ett trovärdigt och träffsäkert resultat. Dock 
speglar detta resultatet möjligen inte den mångsidiga bild av ämnet som hade erhållits om 
källorna värderats utifrån andra aspekter.  
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8. Slutsats och rekommendation 
Med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställning ges i detta avsnitt några sammanfattande 
slutsatser och praktiska rekommendationer om hur entreprenörens kvalitetsarbete med 
egenkontroll bör kunna utvecklas. Slutsatsen presenteras utifrån arbetets forskningsfrågor. 
Avslutningsvis redovisas även några förslag på fortsatta studier inom det aktuella området.  
 
Varför och hur ska entreprenören utföra och dokumentera egenkontroll? 
Det upplevda syftet med egenkontroll och varför de ska utföras varierar mellan olika individer. 
Sammantaget har tre olika variationer av egenkontrollens syfte framkommit. Syftet med 
egenkontroll är: 

1. att säkerställa kvalitet i projektet genom att kontrollera objekt mot givna krav, en 
uppfattning som är i linje med den definition av egenkontroll som använts inom detta 
arbete,  

2. att försöka minimera uppkomsten av fel inom den egna entreprenaden, samt 
3. oklart.  

 
Det finns även en konstaterad variation kring egenkontrollens kravställning. Kraven på att 
egenkontroll ska utföras, och i vilken omfattning, återfinns på flera olika nivåer och utgörs av 
krav från både externa och interna kunder, såsom samhället i stort, den aktuella beställaren och 
entreprenören själv. Vidare uppstår variation då det inte finns någon allmän kravställning på 
hur en egenkontroll ska utföras och dokumenteras.  
 
I och med dessa variationer är det upp till varje enskilt projekt och dess aktörer att avtala om 
hur egenkontrollerna ska utföras och dokumenteras samt i vilket syfte de ska genomföras. Detta 
genom att i avtalet hänvisa till sådan branschpraxis som anses lämplig samt att utforma en 
struktur för hur arbetet med egenkontrollerna ska genomföras och hur kravställningen kan 
visualiseras på ett tydligt sätt. En tydlig struktur för kravställningen skulle exempelvis kunna 
erhållas genom upprättande av ett kontrollprogram.    
 
Vilken problematik kring utförande och dokumentation av egenkontroll finns i produktion 
och vad utgör den för utmaningar? 
Egenkontroll är något som utgör grunden för byggbranschens kvalitetsarbete. Trots den stora 
vikt som läggs vid dess utförande och alla de krav som ställs på dem finns det en skild 
uppfattning mellan litteratur och empiri om hur egenkontrollsystemet fungerar i praktiken. 
Dock finns det en gemensam uppfattning om att dess egenkontroll inte anses trovärdig, något 
som i sig visar på att egenkontrollsystemet inte riktigt fungerar som det ska.  
 
Problematiken som framkommit kring egenkontrollens utförande och dokumentation är att det 
finns en utbredd variation i uppfattningen om vad egenkontroll är, både då det kommer till 
varför och hur de ska utföras och dokumenteras. Det finns även brister i kunskap och 
motivation, vilka bland annat grundas i en allmän begreppsförvirring, otydliga kvalitetskrav, 
avsaknad av utbildning respektive avsaknad av belöning och irrelevans i kontrollpunkter. En 
sista aspekt, som delvis kommer utav de tidigare nämnda, är att egenkontrollen vanligen utförs 
i efterhand.  
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De variationer och brister som framkommit kring egenkontrollens utförande kan 
sammankopplas och anses vara beroende av varandra. Detta sammanfattas nedan, se Figur 9, i 
en typ av kedjereaktion, där variation i syfte och krav på utförande och dokumentation leder 
till brist på kunskap och motivation att utföra dem korrekt, vilket i sin tur kan resultera i 
efterhandskonstruktioner och/eller att verifierande egenkontroller ges verkan av icke 
verifierande egenkontroller i de fall de utförs ofullständigt. 
 

 
Figur 9. Kedjereaktion i egenkontrollernas bristande utförande 

 
Denna kedjereaktion av brister mynnar slutligen ut i en generell brist på tilltro till 
egenkontrollsystemet, något som utgör en utmaning för byggbranschen i sin strävan att uppnå 
högre nivåer av kvalitet och kvalitetsledning och därmed för att kunna begränsa de 
kvalitetsbrister som historiskt sett, men även i dagsläget, har karaktäriserat den. 
Kedjereaktionen skulle även kunna ses som ett cirkulärt förlopp där den bristande tilltron till 
egenkontrollerna i sin tur bidrar till nya och ökade variationer och brister, se figur 9.  
 
Hur påverkar implementering av digitala verktyg egenkontrollens utförande och 
dokumentation? 
Vid implementering av Verktyget har flera fördelar framkommit, bland annat ett effektivare 
och enklare utförande och dokumentation av egenkontrollen. En annan fördel är att det i och 
med Verktyget har blivit svårare att dölja efterhandskonstruktioner.  
 
Något som konstaterats är dock att de variationer och brister som resulterat i en bristande tilltro 
till egenkontrollernas trovärdighet kvarstår även vid det digitala utförandet. Det verkar finnas 
ett generellt och genuint motstånd till att genomföra egenkontroll, något som oavsett utförande, 
analogt eller digitalt, fortfarande utgör en risk att egenkontrollerna inte utförs och/eller 
dokumenteras korrekt. I denna bemärkelse har det implementerade Verktyget gett vissa 
fördelaktiga effekter men har inte åtgärdat den problematik kring variation samt brist på 
kunskap och motivation som framkommit i denna rapport.  
 
Hur kan entreprenören arbeta för att förbättra byggbranschens egenkontroll?  
Då det inte finns några för branschen allmänna krav eller arbetssätt är det viktigt att som företag 
sätta upp sina egna tydliga ramar för hur arbetet med egenkontroll ska ske utifrån det egna 
företagets syn på kvalitet och dess sätt att arbeta. Därefter är det viktigt att se till att 
implementera detta syn- och arbetssätt på rätt sätt i hela organisationen. Ur studien har framgått 
att brist på kunskap och motivation är avgörande faktorer som utan korrekt bemötande kan 
utgöra barriärer vid implementering av innovations- och förändringsprocesser.  
 
För att motverka den rådande bristen på kunskap och motivation är det viktigt att generellt 
försöka erhålla en ökad förståelse och ett ökat intresse för kvalitet och egenkontroll hos varje 
enskild medarbetare. Detta skulle kunna göras genom att ge grundläggande utbildning i 
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företagets kvalitetsarbete. Detta i motsats till det praktiska och förhållandevis okontrollerade 
sätt som kvalitet och egenkontroll lärs ut på idag. Med krav på kvalitetsutbildning kan ett 
företag säkerställa att samtliga medarbetare erhåller en gemensam syn och förståelse för 
kvalitet och egenkontroll.  
 
Ytterligare ett sätt att motverka den rådande bristen på kunskap och motivation är att förtydliga 
vilka egenkontroller som efterfrågas i det aktuella projektet samt vilka krav som ställs på dess 
utförande och dokumentation. Här förespråkas att de efterfrågade egenkontrollerna på ett 
tydligt sätt sammanställs i projektets kvalitetsplan, eller ännu hellre i ett kontrollprogram, där 
samtliga egenkontroller listas med individuell hänvisning till den branschpraxis enligt vilken 
de ska utformas. 
 
Företagets tydliga ramar för hur arbetet med egenkontroll ska ske, medarbetares kunskap och 
motivation för detta samt tydligare kravställning måste finnas på plats för att kunna 
implementera ett digitalt verktyg på ett effektivt sätt. Detta då kvalitetsarbetet måste fungera i 
grunden innan Verktyget, med alla dess fördelar, kan implementeras i syfte att effektivisera 
egenkontrollens utförande och dokumentation.  
 
Övriga slutsatser 
Utöver de slutsatser som presenterats ovan har även kvalitet kopplat till hållbarhet berörts. Ett 
effektivt kvalitetsarbete med egenkontroll är önskvärt ur samtliga tre hållbarhetsperspektiv; 
både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att erhålla sådana hållbarhetsaspekter är det dock 
viktigt att det finns en förståelse för egenkontrollernas syfte samt vart den fysiska kvaliteten 
uppkommer vid dess utförande och dokumentation. Det är även viktigt att varje enskild aktör 
ser kvalitet som något viktigt, och något som inte bara ska uppnås inom sin specifika del av 
projektet och dess tidshorisont, utan även ur ett längre perspektiv. Även om det finns en bruten 
värdekedja måste varje enskild aktör ta sitt kvalitetsansvar för att upprätthålla kvalitet genom 
hela projektet och under hela byggnadsverkets livstid. 
 
Ytterligare en slutsats kommer av att egenkontroll utgör grunden för byggbranschens 
kvalitetsarbete, något som genomgående har poängterats. I och med detta borde egenkontroll 
lyftas som en egen nivå i branschens TQM-modell, se Figur 8. Därmed vidareutvecklas TQM-
modellen till att ge en mer grundläggande förståelse för hur byggbranschens kvalitetsarbete 
utförs i dag.  

8.1. Förslag på vidare studier 
Syftet med rapporten var inte att jämföra utförande och dokumentation av egenkontroll mellan 
olika typer av företag. Dock var detta något som respondenterna själva nämnde under 
intervjustudien där ett flertal respondenter jämförde utförande och dokumentation av 
egenkontroll mellan företag etablerade i storstäder kontra landsbygd, samt mellan större och 
mindre företag. Respondenterna belyste att det kan finnas en skillnad i utförande och 
dokumentation samt kunskapsnivå kring egenkontroll beroende på vilken typ av företag det 
gäller. Att en sådan skillnad finns är dock något som inte kan verifieras inom ramen för denna 
rapport då fokus inte legat på att genomföra en sådan jämförelse. Därför rekommenderas att 
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fortsatt forskning gör en motsvarande studie som denna, fast utförd på ett mindre företag, 
varefter en jämförelse mellan studierna kan göras. 
 
Något som tydligt framgått ur denna studie är att det finns en stor variation i kravställningen 
kring egenkontroller, både då det kommer till vilka egenkontroller som ska göras och i vilken 
omfattning, men även hur de ska utföras och dokumenteras. Vad som är avgörande inom det 
aktuella projektet är hur egenkontroll avtalats mellan beställare och entreprenör. Något som 
därmed skulle kunna vara intressant att titta vidare på är om sådan kravställning istället skulle 
kunna standardiseras och kraven på egenkontroll därmed förtydligas. Detta genom att 
exempelvis undersöka hur stor skillnad det är mellan olika branschorganisationers praxis och 
krav på egenkontroll, samt om dessa skulle kunna sammanställas i en mer branschövergripande 
praxis.  
 
Ytterligare ett förslag på vidare studier skulle kunna vara att djupdyka i de underliggande 
anledningarna till den utbredda bristen på kunskap och motivation som anses finnas kring 
egenkontrollens utförande och dokumentation. Frågor att besvara skulle kunna vara;  

● “vilken kunskap är det som saknas och hur skulle denna bäst kunna förmedlas ut till 
medarbetarna i produktion?” samt  

● “vad är det som hämmar motivation kring utförande och dokumentation av 
egenkontroll?”.    
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10. Bilagor 
A. Intervjumall - Produktion 
Respondents bakgrund 
Namn:  
Titel/yrkesroll: 
Aktiva år inom byggindustrin: 
 
Nuläget 
Egenkontroller  
1. Vad är syftet med egenkontroll i ert projekt? 

a. Hur är egenkontrollerna avtalade inom projektet? 
b. Vad är värdet i genomförandet av egenkontroll för er som entreprenör? 

2. Beskriv hur egenkontroll fungerar i produktion? 
a. Vad är bra? Varför är det bra? 
b. Vad är dåligt/mindre bra? Varför är det dåligt/mindre bra?  

3. Vem är det som utför egenkontroll i ert projekt? 
a. Genomförande 
b. Dokumentation 
c. Signering 

4. Finns det några rättsföljder i de fall egenkontroll inte utförs och/eller dokumenteras på 
rätt sätt? 

5. Har du fått någon utbildning i hur egenkontroll ska utföras/dokumenteras och i vilket 
syfte dessa ska utföras/dokumenteras? 

a. Har du fått någon introduktion i det aktuella projektet eller av det egna 
företaget?  

 
Digitalisering 
6. Använder ni något digitalt verktyg för egenkontroll i ert projekt? 
7. Vem har bestämt att ett verktyg ska användas för egenkontroll i projektet?  

a. Hur avtalas det att ett verktyg ska användas i projektet? 
8. Varför används verktyget?  

a. Vad används verktyget till och hur används det?  
9. Har du fått någon introduktion i verktyget och hur det fungerar/ska användas? 

a. Hur sker introduktionen till verktyget? 
b. Hur många års erfarenhet har du av verktyget?  

10. Har du arbetar med egenkontroller på både digitala och analoga projekt?  
a. Har du upplevt någon skillnad?  

 
Framtiden 
11. Vilka förändringar behöver göras för att förbättra egenkontroll inom branschen? 
12. Vilka förändringar behöver göras för att förbättra digitala egenkontroller?  
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B. Intervjumall - Sakkunnig inom besiktning och egenkontroll 
Respondents bakgrund 
Namn:  
Titel/yrkesroll: 
Aktiva år inom byggindustrin: 
 
Nuläget 
Egenkontroller  
1. Vad är syftet med egenkontroll?  

a. Hur brukar egenkontroll avtalas inom projekt?  
b. Vad är värdet i genomförandet av egenkontroll för de olika aktörerna? 

2. Beskriv hur egenkontroll fungerar i produktion?  
a. Vad är bra? Varför är det bra? 
b. Vad är dåligt/mindre bra? Varför är det dåligt/mindre bra?  

2. Vem är det som utför egenkontroll i ert projekt? 
a. Genomförande 
b. Dokumentation 
c. Signering 

3. Vad tycker du om egenkontrollsystemet? 
a. Vilka är de aktuella utmaningarna med egenkontroll idag? 
b. Brukar det vara mycket problem/missförstånd kring egenkontroll?  

i. Var brukar problemen dyka upp? 
c. Vad är orsakerna till konflikter/tvister när det kommer till egenkontroll? 

i. Används egenkontrolldokumentation som underlag vid en tvist?  
ii. Vid en konflikt/tvist; litar ni på egenkontrollerna som utförts? Kan 

egenkontrolldokumentationen användas som “bevismaterial”? 
4. Vid kontroll av egenkontrolldokumentation, vad krävs för att en egenkontroll ska bli 

“godkänd”?  
a. Vad är minimikraven på denna dokumentation, vad måste en egenkontroll 

innehålla? 
b. Hur fungerar rättssystemet kring egenkontroll? Vilka konsekvenser kan en 

“underkänd” egenkontroll få? 
 
Digitalisering 

5. Har du arbetat i projekt där digitala verktyg har använts för egenkontroll? 
6. Hur avtalas det att ett digitalt verktyg ska användas i ett projekt? 
7. Varför används verktyget? 

a. Vad används verktyget till och hur används det? 
8. Har du fått någon introduktion i verktyget och hur det fungerar/ska användas? 

a. Hur sker introduktionen till verktyget? 
b. Hur många års erfarenhet har du av verktyget?  

 
9. Har du arbetat med egenkontroll på både digitala och analoga projekt?  

a. Har du upplevt någon skillnad?  
 

Framtiden 
10. Vilka förändringar behöver göras för att förbättra egenkontroll inom branschen?  
11. Vilka förändringar behöver göras för att förbättra digitala egenkontroller?  
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C. Intervjumall - Sakkunnig inom digitalt verktyg för egenkontroll 
Respondents bakgrund 
Namn:  
Titel/yrkesroll: 
Aktiva år inom byggindustrin: 
 
Nuläget 
Egenkontroller och digitalisering 
1. Hur ser urvalsprocessen för digitala verktyg ut?  
2. Vilket/vilka digitala verktyg använder ni er av för egenkontroll på Företaget? 
3. När implementerades Verktyget/Verktygen? 

a. Vem på Företaget var initiativtagare? 
b. Vad var/är målet med implementeringen och användandet av 

Verktyget/Verktygen? 
4. Vad var syftet med implementeringen av digitala verktyg för egenkontroll?  

a. Har verktyget uppnått detta syfte? 
5. Hur många projekt använder sig av digitala verktyg för egenkontroll i produktion? 
6. På vilket sätt används digitala verktyg för egenkontroll i produktion? 

a. Används det i linje med syftet och i den utsträckning som det var tänkt? 
7. På vilket sätt implementeras Verktyget/Verktygen i produktion?  

a. Genomför ni någon introduktion eller utbildning i hur Verktyget/Verktygen 
fungerar och hur ser ni till att även aktörer i nästa led får ta del av sådan 
information? 

8. Har ni utvärderat användningen av Verktyget/Verktygen? 
a. Har Verktyget/Verktygen gett det resultat som ni eftersträvade? På vilket sätt 

och varför/varför inte? 
 

Framtiden 
9. Vilka förändringar behöver göras för att förbättra digitala egenkontroller?  
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D. Mall - Samtycke till personuppgiftsbehandling (GDPR)  
Samtycke till personuppgiftsbehandling 
Examensarbete KTH, Emma Carlsson Sandelin och Maja Mattsson 
 
Vi, Emma Carlsson Sandelin och Maja Mattsson, kommer att för vårt examensarbete på KTH 
behöva spara och behandla personuppgifter om deltagande respondent. Den information som 
vi kommer att behöva spara och behandla är respondentens namn, företag, yrkesroll, 
mobilnummer och mailadress. Syftet med att spara och behandla respondentens 
personuppgifter är för att kunna delge insamlat och sammanställt empiriskt material med 
respondenten. Detta för att, efter genomförd intervju, kunna be om återkoppling och 
faktakontroll från respondenten samt för att eventuellt kunna komplettera insamlat material 
med nytt material genom följdfrågor, antingen per mail, telefon eller vid ett kompletterande 
möte. 
 
Vi har fått respondentens uppgifter från XX. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av respondentens personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla respondentens personuppgifter är samtycke. Respondentens 
personuppgifter kommer att sparas i Google Drive och Outlook tills examensarbetet blivit 
godkänt.  
 
De personuppgifter vi behandlar om respondenten delas inte med någon annan än oss som 
skriver examensarbetet. 
 
Det är Emma Carlsson Sandelin och Maja Mattsson som är personuppgiftsansvariga. 
Respondenten har rätt att kontakta oss om denne vill ha ut information om de personuppgifter 
som vi har om respondenten, begära att vi begränsar behandlingen eller begära radering av 
personuppgifterna. Detta gör respondenten enklast genom att kontakta oss på 
emma.carlsson.sandelin@hotmail.com eller majamattsson.95@gmail.com. 
  
Detta dokument har upprättats med samtycke av 
 
__________________________  
Ort och datum 
 
__________________________ 
Namnunderskrift  
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
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