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Sammanfattning

Byggföretag har lång erfarenhet och rutiner för att motverka fel, ändå hör man fortfarande om 
byggfel med jämna mellanrum. I jämförelse med andra branscher är slöseriet extremt högt inom 
byggandet. Det sänker förtroendet för hela branschen vilket i dagsläget inte alltid är det bästa. 

Efter telefonsamtal till olika byggföretag för att hitta en samarbetspartner skapades en kontakt med 
Wästbygg. Efter samtal insåg båda parterna att en analys och granskning av egenkontrollen vore bra
att genomföra.

Arbete kom att genomföras som en kartläggning och granskning av egenkontroll. Data för studien 
hämtades in genom intervjuer med anställda på Wästbygg.

Under hela arbetet drevs en litteraturstudie. Där hittades teorin bakom olika kvalitetssystem, 
kvalitetsarbete och egenkontroll.

I intervjuerna tyckte de flesta att egenkontrollen var bra men att de finns brister. Många av de 
problem som finns med egenkontroll och bristande kvalité härrörde från bristande attityd och 
engagemang.

I analysen jämfördes resultatet från intervjuerna mot den teori som tagits fram genom 
litteraturstudien. Där hittades kopplingar mellan som stödde uppfattningen om att bristande attityd 
och engagemang var viktig orsak till kvalitets brister.

För att egenkontroll ska bli bättre måste den utföras mer konsekvent. Definitionerna på egenkontroll
behöver också bli tydligare. Personalen måste utbildas för att få ökad förståelse och kunskap om 
egenkontrollen, detta för att skapa engagemang och öka delaktigheten. Även platsledningen måste 
visa att de anser att egenkontroll är viktigt genom att vara delaktiga i den. 
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Abstract 

A degree thesis about quality control and assurance in construction. Made in cooperation with 
Wästbygg. An analysis was made of the self-monitoring control that is conducted during the 
construction. The data was collected from interviews from personnel employed by Wäsbygg as 
either work-leader, project-manager or quality- and environmental-coordinator. During the study 
there was also a review of the literature in the subject. From the data collected it was found that lack
of commitment and poor attitude about the procedure were some of the main reasons why it doesn't 
work. 

To improve the self-monitoring control during construction is it necessary to execute it more 
consistently. Have clearer definitions for what self-monitoring control to make it easier for workers 
to conduct it. The workers also needs extra training and education in the subject to preform it better.
The management on site does also need to participate more to show that it's a important procedure.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det finns många exempel på misstag inom byggsektorn där bristen på kvalité har orsakat stora 
kostnader. Från tidigare undersökningar är det känt att 20 % av felen står för så mycket som 80 % 
av kostnaden. Dessa misstag inträffar under flera faser under produktionen; alltifrån dålig 
uppmärkning av material-lagren på arbetsplatser, till misstag i monteringen av plasten för 
klimatskölden, för att nämna några exempel. På grund av dessa och liknande fel kan slöseriet inom 
byggsektorn i vissa projekt vara så högt som 35 % av den totala kostnaden, vilket förmodligen inte 
hade varit acceptabelt i någon annan bransch1. Detaljhandeln, där det ofta pratas om mycket svinn 
har i jämförelse 1,5 %2. Bristande kvalité sänker också förtroendet för byggsektorn som redan nu i 
många fall är lågt. Ett exempel på detta är de enstegstätade fasaderna som skapat stora omkostnader
för både konsumenterna men också byggbolagen, för att inte tala om det skadade förtroendet som 
tar lång tid att bygga upp igen.

Kostnaden för fel som upptäcks under själva byggnationen och då korrigeras uppskattas till 
omkring 10 % av byggkostnaden. Ifall man lägger till fel som upptäcktes efter att huset har 
levererats så kan kostnaden för dessa vara mellan 10-20% av projektets omsättning3. Detta till trots 
det finns lagar om egenkontroll. I Plan och bygglagen(PBL) 10e kapitel så finns det 
bestämmelser/lagar på att byggherren har ett ansvar att ha dels en kontrollplan samt en eller i vissa 
fall flera kontrollansvariga4. Den personens roll och utformning beskrivs vidare i KAAR – 
Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning. Den Kontrollansvariga 
främsta uppgift är att hjälpa byggherren att ta fram den kontrollplan som lagen kräver och se till att 
den efterföljs. 

1.2 Problemformulering

Hans Severinson, besiktningsman, skriver om problemen med kontrollplaner och egenkontrollen i 
flera debattartiklar. I en av dem så nämner han att byggnader kan bli godkända fastän de har 
påtalade brister och det behöver inte ens innebära att regler har brutits5. Ifall det är så är det 
meningslöst att ens ha regler.
 
Det finns exempel företag som har någon form av miljö eller kvalitets-certifiering t.ex. diverse ISO-
certifieringar, men har det främst för att de ska uppfylla kraven för att kunna få lämna anbud och 
kunna vinna upphandlingar, inte för att det är något som de själva tror är något som de kan tjäna på. 
De flesta företag har någon form av system för egenkontroll. Det finns företag med välutvecklade 
rutiner för att hur egenkontroll ska genomförs t.ex. att man har möten med underentreprenörer innan
arbetet startat och liknande som trots att man har de här rutinerna så brister ändå egenkontrollen. 
Mycket tyder på att företagets och framför allt dess ledning attityd och inställning spelar stor roll i 
dessa frågor.6

1 Josephson,Per-Erik. och Saukkoriipi, Lasse. 2005.
2  Svenskhandel 2010 
3  Josephson,Per-Erik. och Saukkoriipi, Lasse. 2005.
4  Plan- och bygglagen(2010:900)
5  Severinson, Hans. 2013
6  S L Tang, Raymond T Aoieong & Candy S L Tsui (2010) 
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Så vad krävs för en bra egenkontroll?

1.3 Syfte/mål

Med ovanstående problemformulering är syftet med denna studie att analysera och granska hur 
egenkontrollen ser ut idag under byggproduktionen. Målsättningen för examensarbete blir sedan att 
utifrån analysen komma med förslag på åtgärder för hur egenkontrollen skulle kunna förbättras och 
eventuellt förenkla. Samt se vilka resurser som skulle krävas för de eventuella förändringarna.

1.4Avgränsningar

Det här arbetet kommer att analysera hur egenkontrollen går till hos Wästbygg AB. Arbetet kommer
göras ifrån platschefers, arbetsledares, kvalitets- och miljö-samordnares perspektiv. Det är främst 
egenkontroll under själva produktionen av entreprenaden som kommer att granskas och kartläggas.
Analysen kommer inte göras projektspecifikt utan kommer handla om egenkontrollen generellt.

1.5 Wästbygg AB

Wästbygg AB startades 1981 i Borås av Gunnar Ivarsson och Kjäll Berggren som ett bygg- och 
fastighetsföretag med lokal förankring. Verksamheten gick bra och företaget expanderade under 80-
talet och klarade krisen på 90-talet bra. 1995 på börjades ett samarbete med McDonalds vilket 
resulterade i att Wästbygg byggde omkring 150 restauranger över hela Sverige7. 

I slutet på 90-talet och börjat på 2000-talet började Wästbygg att expandera och starta upp 
verksamhet utanför Borås. 2001 startades ett kontor i Göteborg. 2004 sålde Wästbyggs sitt 
fastighetsbestånd för att enbart fokusera på byggverksamheten. Företaget har fortsatt att expandera 
på 2000-talet och öppnat lokala kontor 2009 i Varberg, 2010 i Jönköping och 2012 i Stockholm8.

2013 sålde dåvarande majoritetsägare Patrik Ivarson sitt aktieinnehav i Wästbygg till M2-gruppen 
med Rutger Arnhult i spetsen9.

Wästbygg är i dag en koncern där moderbolaget heter Wästbygg Gruppen AB. Koncernen har tre 
affärsområden bostäder, kommersiellt och logistik. De två första affärsområdena utförs i 
dotterbolaget Wästbygg AB, det tredje området logistik utförs i dotterbolag Logistic Contractor som
är specialiserat på stora logistik anläggningar. 2013 hade koncernen en omsättning på 1.370miljader
kr och hade 144 anställda10.

7 Wastbygg.se
8 Ibid.
9 Först fastighetsbolag–nu blir Arnhult även byggare. Fastighets världen. 2013-07-02.  

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/forst-fastighetsbolag-ny-aven-byggare/ (Hämtad 2014-06-18)
10 Wastbygg.se
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2 Metod

2.1 Litteraturstudie

Under arbete kommer en litteratur-studie att genomföras. Syftet med detta är att få en 
grundläggande förståelse för kvalitetssäkring och egenkontroll. Men också för att få fram material 
till både bakgrund och teoridelen. Längre fram i arbete så kommer litteraturstudien att användas för 
att återkoppla det insamlade materialet från arbetet till andra studier. 

2.2 Introduktion

Det här examens-arbetet kommer genomföras som en kartläggning11 och granskning av 
egenkontrollen inom byggproduktionen. På grund av att egenkontrollen är ett moment som det inte 
förs någon direkt statistik över, är det i stort sett omöjligt att få fram några större mängder med 
kvantitativ data. Därför kommer detta arbetet främst vara baserat på kvalitativ data. 

2.3 Datainsamling

Arbetets datainsamling kommer att ske genom intervjuer av anställda vid Wästbygg. De som 
kommer att intervjuas har följande position och det kommer att vara 1-3 personer av varje position 
som kommer att intervjuas.

 Platschef

 Arbetsledare

 KMA-Samordnare

 Projektingenjör
Anledningen till att personer i dessa positioner ska intervjuas skiljer sig lite åt. Platschef och 
arbetsledare kommer att intervjuas för att de har ett visst ansvar över egenkontrollen ute på 
byggarbetsplatserna och stöter på egenkontroll relativt ofta. KMA-samordnaren för att det är den 
personen på företaget som bland annat granskar att egenkontroll har blivit genomförd på rätt sätt. 
Projektingenjören ifall den behöver ta någon speciell hänsyn till egenkontroll i det övergripande 
planeringsarbetet.

Tanken med intervjuerna är att få en djupare förståelse för egenkontrollen, framförallt hur det går 
till i praktiken. Intervjuerna kommer att vara öppet riktade, men med frågor inom ett avgränsat 
område. Detta med anledning av att arbetet i grunden är undersökande. Personerna som blir 
intervjuade kommer att ha fritt spelrum inom det avgränsade området.

Intervjuerna är planerade att ske under andra halvan av mars och första halvan av april. De är tänkta
att ske på plats så man befinner sig öga mot öga men vid eventuella förhinder så kan de också 
genomföras på telefon eller Skype. Intervjuerna kommer att spelas in vid godkännande av den som 
intervjuas. Frågorna kommer att lyssnas igenom fråga för fråga och sedan bli nertecknade i en 
sammanfattning. De nedskrivna sammanfattningarna kommer sedan att mejlas ut till de intervjuade 
personerna så att de får se ifall de är korrekta tolkade i sammanfattningen eller ifall det är något som
behöver korrigeras. 

11  Att genomföra examensarbete
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2.4 Analys

Analysen av den insamlade data kommer därmed också att vara en kvalitativ analys12. 
Förhoppningen är att genom den kvalitativa datainsamlingen kunna få data för att göra en djupare 
analys av egenkontroll och kunna komma med förslag på förbättringar till egenkontroll. 

Figur 1 Modell över hur processen ser ut.

2.5 Kritik

Intervjuerna kommer inte transkriberas ner ord för ord. Detta finns både för och nackdelar med 
detta. Intervjuerna skulle dock sammanfattas oavsett ifall de skulle transkriberas ner ordagrant. Då 
arbetet sker under en tidsbegränsad period är det avvägning som känns acceptabel att göra och inte 
behöver innebära någon sänkt nivå av kvalitén. Det blir en sorts kvalitetssäkring av 
sammanfattningen när den åter skickas till den intervjuade för granskning.

12 Att genomföra examensarbete
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3 Teori

3.1 Kvalité och byggandets historia

Kvalité och byggande har en både lång och överlappande historia. I Mesopotamien var det inskrivet
i lagen att byggmästare var ansvariga för att byggnaderna var byggda på ett korrekt sätt. Ifall 
byggnaderna inte var det, utan rasade ihop, så var byggmästaren ansvarig och dömdes till döden. I 
Kina har de dokumentation över sitt kvalitetsarbete från år 200fvt men det finns bevis på 
kvalitetsstyrning inom vissa områden redan från 1100fvt. I romerska imperiet så hade de 
standardiserade processer över många områden bl.a. över hur deras legioners fältläger skulle 
byggas. Under medeltiden ansvarade de olika hantverkarnas skråväsen för kvalitetskontrollen. Alla 
hantverkare var tvungna att vara medlemmar i det skrået som verkade i respektive område. Skråna 
delade också ut bestraffningar till hantverkare som misskötte sitt jobb eller lämnade ifrån sig 
undermåliga produkter. Skråväsendet fanns från medeltiden fram till den industriella revolutionen 
började ta fart och dess roll blev marginaliserad13. 

I de fabriker som skapades under den industriella revolutionen säkrades kvalitén genom 
kombinationen av skickliga arbetare och förmän som genomförde kvalitets-granskning på 
produkterna. I samband med första världskriget började tillverknings- processerna bli alltmer 
komplicerade vilket också ledde till krav på högre kvalité. När massproduktionen i fabrikerna 
började bli utbredd fick man först betalt för mängden som producerades. Detta resulterade i att 
arbetarna började slarva och kvalitén blev lidande. Konsekvensen blev att kvalitetskontrollörer 
anställdes på heltid och ledde till kvalitetskontroll genom inspektion. Den ökade massproduktionen 
under 1930-talet och under andra världskriget gav både en mer systematisk men också mer 
noggrann och hård kvalitetskontroll14. 

Innan andra världskriget var Japan långt efter både när det gällde forskning och användande av 
modern kvalitetskontroll. I internationella jämförelser var japanska produkter av dålig kvalité. Ett 
undantag på detta var dock högteknologiska produkter med främst militär användning som inte 
massproducerades. På grund av problem i de japanska kommunikationssystemen efter andra 
världskriget så bjöd den amerikanska ockupationsmakten in experter, bland andra W. Edward 
Deming, som var verksamma inom kvalité från USA. Dessa problem härrörde från dålig kvalité på 
komponenterna men också försenade leveranser från de japanska tillverkarna. Principerna och 
metoder för kvalité som W. Edward Deming och andra experter delade med sig av började därefter 
att vidareutvecklas av japanerna. Det kanske tydligaste exemplet på detta är begreppet Kaizen som 
sedermera ledde vidare till Toyota Production System (TPS) som utvecklades av bl.a. Taiichi Ohno 
och är en av anledningarna till att Toyota blev en världsledande aktör inom bilindustrin15. 

13  Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. Boca Raton: CRC Press,  2010.
14  Ibid.
15  Ibid.
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3.2 Vad är Kvalité?

Kvalité är i grunden ett rätt brett och relativt begrepp som kan vara rätt svårt att definiera då det har 
olika betydelse för olika personer och användningsområden. 

Internationella Standardiseringsorganisationen(ISO) har den här definitionen för kvalité16. 

”totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated of implies needs”

ASQ (The American Society for Quality) definierar kvalité så här på sin hemsida17.

A subjective term for which each person or sector has its own definition. In technical usage, quality
can have two meanings: 

1. the characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied 
needs;

2. a product or service free of deficiencies 

Nedan följer ett antal citat från sex personer som var ledande och bidragande inom 
kvalitetsområdets utveckling. Citaten är hämtade från boken ”Quality Management in construction 
projects”18. 

 Philip B. Crosby—Conformance to requirements not as “goodness” nor “elegance.”

 W. Edward Deming—Quality should be designed into both product and the process.

 Armand V. Feigenbaum—Best for customer use and selling price.

 Kaoru Ishikawa—Quality of the product as well as after-sales services, quality of management, the 

company itself, and the human being.

 Joseph M. Juran—Quality is fitness for use.

 John S. Oakland—Quality is meeting customer’s requirements.

3.3 Kvalitetssäkring 

Som tidigare nämnts i arbetet uppstår fel i byggandet trots att det finns mycket erfarenhet som 
samlats ihop under åren. De flesta fel som uppstår inom byggandet beror på dålig ledning eller 
kommunikation. Felen behöver inte ens vara orsakade på byggarbetsplatsen, utan kan bero på att 
man fått fel byggmaterial eller att man inte fått de uppdaterade ritningarna. Bra kvalité uppnår man 
när den typen av onödiga och enkla misstag undviks från början. Förebyggande åtgärder och rutiner
måste skapas för att minimera risken för lednings- och kommunikationsproblem. Vilket som kan 
sägas vara grunden för kvalitetssäkring.19

16 Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction: A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors. 
London: Routledge, 1990.
17 American Society for Quality. http://asq.org/glossary/q.html (Hämtad 2014-04-19) 

18 Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. Boca Raton: CRC Press, 2010.
19 Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction : A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors.
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Kvalitetssäkring för byggprojekt ska täcka alla dess faser, från projekteringen till färdigställandet. 
Den ska innefatta alla aktiviteter som utförs av de inblandade i projektet för att uppfylla beställarens
ställda krav och säkerställa att byggnaden fungerar efter de förväntningar som 
användaren/beställaren har. 

Inom byggsektorn så började man först att använda kvalitetssäkring i samband med byggandet av 
kärnkraftverk, oljeplattformar och liknande installationer som hade och fortfarande har höga krav 
när det gäller säkerhet men också dess tillförlitlighet20.

ASQ definition på kvalitetssäkring är: 

”all the planned and systematic activities implemented within the quality system that can be 
demonstrated to provide confidence a product or service will fulfill requirements for quality”21.

3.4 Kvalitetssystem

Ett kvalitetssystem är till för att säkerställa kvalitén och är en sorts mall eller ramverk för 
kvalitetsstyrningen i en organisation. Tanken är att det ska klargöra vilka befogenheter och 
skyldigheter personalen har beroende på vilken position eller roll man har inom företaget. Inte bara 
för den enskilde ska veta vad den ska göra utan även för att den personens kollegor ska veta det22.

Genom kvalitetssystemet standardiseras och systematiseras de administrativa och producerande 
momenten inom organisationen. Inom företaget är kvalitetssystemet ett verktyg för styrning som 
säkerställer att kvalitetskontroller är inplanerade och att de utförs. Utåt är kvalitetssystemet till för 
att visa företagets förmåga, i det här fallet, att producera en byggnad på ett effektivt sätt för att möta
beställarens krav23. 

Kvalitetssystemet måste täcka all faser och aktiviteter som leder fram till den färdiga produkten. 
Beroende på vilken typ av företag det handlar om kan det innefatta allt ifrån projektering, 
konstruktion, inköp, produktion mm. Kvalitetssystemet är beroende av en referensbas som det kan 
bli jämfört med; den kallas på engelska för ”quality system standard”24. 

Byggindustrin har varit dålig på att införa kvalitetssäkring på eget initiativ. Detta har istället främst 
tillkommit på grund av påtryckningar från kundhållet; t.ex. genom krav att företag som ville delta i 
offentliga upphandlingar blev tvungna att ha ett kvalitetssystem för att kunna få lämna anbud25. 

Den dokumentation som behövs för kvalitetssystemet ska vara tätt sammankopplad med de 
grundläggande funktioner som företaget utför. Ledningens engagemang för kvalitén uttrycks i en 
kvalitetspolicy. Policyn utvecklas sedan vidare till en kvalitetshandbok som redovisar vad ledningen
vill att personalen ska göra för att säkerställa kvalitén, vilken utvecklas vidare till kvalitetsrutiner 

20   Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction: A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors, 
21   American Society for Quality
22  Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction: A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid.
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och arbetsinstruktioner. Vad som har gjorts ska sedan kunna visas i någon form av dokumentation26.

Figur 2 Modell över kvalitetssystem uppbyggnad

För att ta ett exempel är modellen för den dokumentation som ISO 9000 seriens kvalitetssystem 
kräver är uppbyggd enligt detta system.

ISO 9000 serien bygger för övrigt på de följande principerna, flera av dem delar de med andra 
kvalitetssystem27.

 Princip 1- Kundfokus

 Princip 2- Ledarskap

 Princip 3- Involvering av personer

 Princip 4- Process 

 Princip 5- Systematiskt tillvägagångssätt till management

 Princip 6- Ständig förbättringar

 Princip 7- Faktabaserad tillvägagångssätt för 

 Princip 8- Ömsesidigt fördelaktig relation till leverantörer

3.5 TQM

Total Quality Management eller totalkvalité som det heter på svenska kom till efter andra 
världskriget när den globala konkurrensen ökade och där lägre kostnader och högre kvalité blev 
nödvändiga för att överleva. I dagsläget har TQM blivit snudd på obligatoriskt för att kunna 
konkurrera, framförallt ifall man vill vara ledande inom sitt område28. 

TQM är en filosofi där kvalité och dess utveckling är det ledande motivet bakom ledningsarbete, 

26 Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction : A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors,
27 ISO.org
28   Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. Boca Raton: CRC Press, 2010.
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design, planering och förbättring av aktiviteter. Det är inte heller något som blir färdigt, utan ska ses
som ett ständigt arbete. Ledningens roll vid TQM är är att utveckla och ta fram en strategi för 
kvalitetsarbete som passar till organisationens målsättningar och som bygger på kundernas behov. 
TQM fokuserar på delaktigt ledarskap och ett starkt operativt ansvar på den individuella 
personalnivån. Total kvalité är inte bara avsedd för ledningen i organisation utan för att skapa en 
hållbar kultur för alla dess parter. Det sker genom att ändra sättet som de inblandade arbetar på och 
är beroende av att det finns förtroende mellan ledningen och personalen29. 
Förståelse för en organisations kultur och att utnyttja den kunskapen till att göra förändringar vid 
behov är en viktig del av TQM, en bra grupp och ett gott samarbete inom organisationen är 
nödvändigt ifall TQM ska fungera. De fördelar som man kan få ifall man implementera ett system 
som bygger på TQM är bl.a. 30:

 Överlevnad i en alltmer konkurrensutsatt värld

 Bättre service till kunden

 Förbättring av organisations marknadsvärde

 Övergripande förbättring av kvalité och säkerhet

 Minskade kostnader och tid för projekt

 Bättre användning av personalens kompetens 

3.6 Toyota Production System 

Toyota production system (TPS) är en föregångare eller grund till Lean och andra modernare 
kvalitetssystem. Det bygger på fjorton olika moment som är uppdelade i fyra områden. De fjorton 
momenten och är fyra områdena är31: 
Filosofi

1. Beslut baseras på långsiktig filosofi, även ifall är det leder till kortsiktig ekonomisk förlust.
Process

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
4. Heijunka- jämn arbetsbörda
5. Jidoka- inbyggd kvalité
6. Standardiserade arbeten
7. Synlig kontroll
8. Använd tillförlitlig och beprövad teknik

Människor och sammarbetpartners
9. Utbilda chefer och ledare som förstår arbete och dess filosofi
10. Utveckla människor och arbetslag
11. Respektera samarbetspartners och leverantörer

Problemlösning
12. Genchi genbutsu- gå och se processerna
13. Besluta långsamt och i samförstånd, genomför sedan beslutet snabbt
14. Kaizen- bli en organisation med ständig förbättring och utveckling

29  Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. Boca Raton: CRC Press, 2010.
30   Ibid.
31  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction. 
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1 Filosofin
Toyotas ledning uppmuntrar sina chefer till att basera sina beslut på en välformulerad och långsiktig
vision, även ifall det motsäger vad som vore ekonomiskt fördelaktigt kortsiktigt. Man anstränger sig
för att utvärdera denna process i fyra delar, ett fast syfte, kundfokus, oberoende och ansvarstagande,
och långsiktigt perspektiv. Byggföretag behöver kunna reagera snabbt på förändringar som är 
vanligt i byggindustrin32.

2 Kontinuerligt processflöde
För att uppnå ett kontinuerligt processflöde behöver man ta hänsyn till vissa saker. Dels använda 
”takt time” eller arbetstakt, en flödesbaserad layout, ett dragsystem (se punkt 3), standardiserade 
arbetsmetoder (se punkt 6) mm. Byggprojekt består av flera olika typer av montage som tar olika 
lång tid att slutföra och använder sig av olika byggdelar och material jämfört med 
tillverkningsindustrin. Detta gör att några av de moment som nämndes inte går att tillämpa särskilt 
bra i byggproduktion. Huvudtanken med ett kontinuerligt processflöde är att minimera slöseriet. 
Hur man kan minimera slöseriet under byggproduktionen finns det många metoder och exempel. 
För att nämna några exempel: processoptimering, effektiv logistik planering, JIT (Just In Time) 
leveranser av material33.

3 Dragsystem ”kanban”
Dragsystemet är det ideala tillståndet för JIT-tillverkning.  Man ger kunden vad den vill ha, när den 
vill ha det och i den mängd som den vill ha det. Dragsystem används redan i byggindustrin bl.a. till 
att hantera påfyllningen av vissa varor eller material från leverantören till arbetsplatsen. Kanban är 
ett system för att visa ifall materialet börjar ta slut och det behövs fyllas på eller beställas nytt. I 
byggproduktion skulle det t.ex. kunna vara en tom lastbil som återvänder till lagret efter leverans av
material för påfyllning. Dragande planeringsmetod använder sig av den dragande filosofi, vilket går
ut på att en uppgift bara börjar utföras först när de tidigare uppgifterna är helt klara och alla de 
nödvändiga resurserna finns.34

4 Heijunka och jämn arbetsbörda kan vara det svåraste momentet att implementera i 
byggproduktionen. Jämfört med tillverkningsindustrin finns en stor skillnad i att de olika momenten
tar olika lång tid under byggproduktion35.  

5 Jidoka är ett japanskt koncept som går ut på att aldrig släppa igenom en defekt till nästa station 
eller moment, och skapar därmed inbyggd kvalité. Idén är att ha inbyggd kvalité i processen och där
alla personer som är inblandade har behörighet att stoppa produktionslinan ifall ett problem eller en 
defekt produkt upptäcks. Byggföretag kanske känner till liknade koncept från TQM. Genom att 
implementera konceptet med jidoka inom byggproduktion skulle byggföretagen bli uppmuntrade att
använda felsäkring som en anordning och det skulle också vara viktigt för att etablera ”inbyggd 
kvalité” som en del av kvalitetskulturen. Anordningar eller metoder för felsäkringen kan vara 
standardiserade processer under själva byggandet eller under konstruktionen och att man använder 
standardiserade byggelement. Den inbyggda kvalitén kan uppnås genom utbildning, träning samt att
arbeta för en förändrad attityd till kvalité36.

32  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
33  Ibid.
34  Ibid.
35  Ibid.
36  Ibid.

10



6 Standardisering är en av grunderna när det gäller Lean och skapar en grundsyn på ständig 
förbättring. En standardiserad process handlar inte bara om att minska variationen utan också att 
aktiviteter ska fortsätta att utvecklas och förbättras enligt principen med Kaizen.
Inom byggproduktion är prefabrikation och för-montering exempel på detta. En positiv aspekt av 
Toyotas standardisering är att alla medarbetare får möjlighet att delta i arbetet. I ett byggföretag 
skulle detta motsvaras av att man ger möjligheter till projektteamet och yrkesarbetarna att vara med 
och utveckla de olika standarderna37.

7 Synlig kontroll går ut på att man enkelt ska ha en klar överblick över processen för att snabbt 
kunna upptäcka fel och skador. En del av detta är en metod som i Japan kallas för 5S i samband 
med utvecklingen av Lean. 5S kommer från de fem orden Seiri, Seiton, Seiso, Siketsu och Shitsuke 
som betyder sortering, systematisering, städning, standardisering och självdisciplin. På 
byggarbetsplatsen kan städning och renhållning vara ett exempel på hur det används38.

8 Använda beprövad teknik. De flesta företag vill vara i framkanten av utvecklingen när det gäller 
teknik, men ofta skapar det bara orealistiska och ohållbara förväntningar. När man ska 
implementera nya tekniker kan det vara bra att ha några principer39.

1. Den nya tekniken måste vara noggrant testad och visat vara pålitlig
2. Den måste stödja det kontinuerliga flödet i processen 
3. Den måste hjälpa personalen att prestera bättre

9 Ledare och ledarskap. I Toyotas filosofi ska kulturen stödja arbetarna i sitt arbete och cheferna 
måste visa ett engagemang i att leda sin personal, coacha och inspirera mm. I byggföretag sker detta
genom att chefer på projektnivå har en långsiktig vision om vad som ska göras, förstår hur det ska 
göras och utvecklar personalen för att de ska förstå och utför sina jobb på ett bra sätt40.

10 Utveckla människor och arbetslag
Den punkten handlar om att arbetsledaren utvecklar sin personal och sitt arbetslag. Detta kan ske 
genom utbildning och träning för personalen som man har antingen individuellt eller i grupp. Det 
kan också handla om att man måste rekrytera någon med rätt kompetens utifrån41. 

11 Relationer med samarbetspartners
Toyota har utvecklat en helhetssyn i sitt sätt att hantera sina leverantörer och samarbetspartners, då 
de har insett att de också är en förlängning av Toyota och behöver uppmuntras och stöttas. För att 
stödja och förbättra ett partnerskap av den här typen behövs vissa saker bl.a. att skapa en stadig och 
långsiktig relation, ha respekt för varandra, samarbeta och ha ett informationsutbyte. Liknande 
relationer och samarbeten är möjliga i byggindustrin42.  

12 Genchi genbutsu är en viktig del i Toyotas företagskultur och betyder översatt ”gå till den 
faktiska platsen för att se den faktiska situationen för grundläggande förståelse”. Detta visar 
ledningens eller chefens vilja att lösa problem, det stödjer också tesen om att chefen är en 
tillförlitlig källa för tekniska lösningar och beslutstagande. Jämfört med tillverkningsindustrin som 

37   Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
38   Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid. 
41 Ibid.
42 Ibid.
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är förhållandevis statisk är byggproduktionen mera dynamisk och oförutsägbar och mer sårbar för 
dess omgivning. Både förutsägbara och oförutsägbara problem är starkt förknippade med 
byggprocessen. För att undvika onödiga problem bör projektledare och personer med liknande 
roller gå och besöka situationen för att få en uppfattning och förlita sig på den gällande 
informationen från situationen och inte bara deras egen tidigare erfarenhet43.
 
13 Beslutstagande
I Japan och andra östasiatiska länder brukar kulturen lägga vikt vid kollektivet, det leder till en 
beslutsfattande process som är konsensusbaserad. I byggproduktionen som ofta kan vara kaotiskt 
och ha ont om tid kan en konsensusbaserad beslutsfattningsprocess ta för lång tid och därmed inte 
vara särskilt användbar. En aspekt som byggföretag kan ta med sig är att fokus ska vara på 
beslutsprocessen snarare än att snabbt fatta beslut. T.ex. kan man skapa konsensus på hur man ska 
fatta en viss typ av beslut inom projektet44.

14 Kaizen, eller ständig förbättring, är den mest välkända och kanske viktigaste principen i Toyotas 
problemlösningsmodell. Bästa sättet för att starta detta kan vara att objektivt och med en ödmjuk 
inställning reflektera och utvärdera organisationen eller projektet efter moment som skulle kunna 
förbättras. Det följs sedan av välavvägda moment och aktiviteter för kontinuerlig förbättring och 
utveckling. Detta blir bara möjligt ifall man har en företagskultur som uppmuntrar till delaktighet 
för personalen, där man inte skyller på varandra, ser och behandlar problem som möjligheter istället
för hinder. Detta är bra saker som byggföretag kan ta till sig. Istället för att kritisera arbetare som 
upptäcker fel borde man uppmuntra dem att gemensamt komma på åtgärder för att kunna förbygga 
och förbättra dessa istället45.

3.7 LEAN 

Lean har en fem-stegs modell för hur Lean ska implementeras46. 

1. Specificera värdet från kunden till produkt- eller tjänst-typen synsätt.
2. Identifiera alla steg av värde för produkt- eller tjänst-typen, ta bort de steg som inte skapar 

värde när det är möjligt.
3. Se till att de värdeskapande stegen sker i tät följd för att produkten eller tjänsten smidigt ska 

röra sig mot kunden
4. När flödet är introducerat, låt kunden dra värde från nästa aktivitet.
5. När värdet är specificerat, värdeflödena är identifierade, steg med slöseri är borttagna, och 

flödet och dragningen är introducerat, börjar processen om tills ett perfekt tillstånd är 
uppnått där värdet är maximerat och sker utan något slöseri. 

Det är inte särskilt svårt att se likheterna hos TPS.

43 Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Lean.org
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3.8 Egenkontroll

Definitionen på egenkontroll som står skriven i inledningen på ”Trovärdig egenkontroll: En 
handbok om egenkontroll i byggsektorn” är följande:

”undersökning som utförs i egen verksamhet, på eget ansvar, för att fastslå om ett objekt 
beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav”47

I den här definitionen är det värt att notera att den inte säger att det är den som utfört arbetet som 
ska göra egenkontrollen. Detta går emot den vanliga uppfattningen om att det är den som utför 
arbetsmomentet som ska göra kontroll när den personen är klar med det. Kontrollen kan till och 
med utföras av en person utifrån om det skulle behövas. En kontroll kan anses vara en egenkontroll 
så länge den görs på den egna verksamheten och betalas av den egna organisationen48. Ifall 
dokumenten från egenkontrollerna ska vara en garanti för att det som har kontrollerats har 
genomförts enligt de avtal som slutits, måste kontrollen verifieras av någon person som företaget 
har gett befogenhet till att göra detta49.

När man pratar om egenkontroll brukar man för det mesta syfta till den dokumenterade 
egenkontrollen. Ifall en kontroll ska ha något värde behöver man dokumentera både åtgärden och 
dess resultat, ifall det inte görs kan man inte visa att det har utförts i efterhand. Dokumentet är 
avgörande om kontrollen ska ha någon betydelse för entreprenören och beställaren.50 

”En egenkontroll får aldrig vara ett självändamål, då är den förfelad. Den ska vara motiverad. Om en 
egenkontroll inte upplevs meningsfull av den som får uppgiften att utföra den kommer den inte att tillföra något, 
utan bara upplevas som en plåga. Den blir därmed ett slöseri med resurser. Att undvika detta kräver omtanke”51

citat från Trovärdig egenkontroll: En handbok om egenkontroll i byggsektorn

Egenkontroll kan delas upp i två olika sorter.

Den ena är när en yrkesarbetare efter avlutat arbete gör en kontroll för att se ifall det är korrekt 
utfört. Detta är för det mesta inte värt att dokumentera och kan snarare vara en belastning för 
yrkesarbetaren. Det finns förstås undantag där man behöver det för att ha kontroll på vad som har 
utförts t.ex. vid stora byggen. Den kan ha betydelse för kvalitetsarbetet i ett projekt, men saknar 
betydelse för parterna i en entreprenad. En kontroll av den här typen bör snarare kallas för 
avcheckning52.

Den andra är när man efter avslutat arbete ser ifall det är klart men också för att kontrollera att de 
krav som har ställts på objektet är uppfyllda. Den ska alltså visa att de krav som finns på ett objekt 
är uppfyllda och de är utförda efter de specifikationer som gavs i form av ritningar och 
instruktioner. Den typen av kontroll ska utföras när alla arbetsmoment till ett objekt är utförda, inte 
bara när ett delmoment är klart. Det är detta som är egenkontroll53.

47 Trovärdig egenkontroll: En handbok om egenkontroll i byggsektorn s.6
48 Ibid.
49 Ibid.
50  Ibid.
51 Ibid. 
52 Ibid.
53  Ibid.
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Företag kan ha användning av båda men ifall de vill ha någon nytta av kontrolldokumenten vid 
tvister och liknande är det egenkontrollen som gäller.

3.9 Utförande av egenkontroll

Hur egenkontroll utförs kan variera något beroende på vad det är som ska kontrolleras. Oftast 
fungerar egenkontroll dock genom att man stämmer av det utförda arbete gentemot någon form av 
checklista, för att se ifall arbetet blivit korrekt utfört och där resultatet sedan dokumenteras. Hur  
dokumentation av egenkontroll ska utföras kan också variera men kan t.ex. vara ett 
besiktningsprotokoll, fotografi eller ett kontrollintyg. Dokumentationen sker för att kunna spåra 
orsaken till eventuella fel men också för erfarenhetsåterföring.

3.10 Engagemang 

I undersökningar som har gjorts över vad som är orsaken till fel i byggproduktionen är bristande 
engagemang det vanligaste felet. Hela 50 % av felkostnaden har enligt studier dåligt engagemang 
som orsak. Ifall man vill komma till rätta med kvalitetsproblem och förebygga att de uppstår är ett 
förbättrat engagemang helt nödvändigt. För att skapa engagemang behöver man få personalen att 
känna sig delaktig och ha möjligheten att kunna påverka. De sakerna kan uppnås genom utbildning 
och information om kvalitetsarbete.  Bra arbete och prestationer ska uppmuntras och erkännas54. 

54  SBU. Engagemang
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4 Sammanställning intervjuer
I följande kapitel kommer en sammanställning av intervjuerna som genomfördes med sex stycken 
anställda på Wästbygg AB. Svaren från intervjuerna är sammanfattade i ett eller flera stycken för 
varje fråga. Vissa svar från intervjuerna blev rätt korta och inte särskilt informativa, de svaren 
utvecklas vidare i diskussionskapitlet.

4.1 Utförande

Hur genomför ni egenkontrollen idag?

När man utför egenkontrollen har man ett formulär (bilaga 1) som man fyller i. På det kan man 
hänvisa till vilken byggdel det handlar om, till ritningsnummer m.m., i vissa fall kan fotografier 
också inkluderas. Vid vissa moment är kraven högre och man behöver göra noggrannare kontroll 
t.ex. för våtrum och liknande. Egenkontrollerna ska följa den kontrollplan som enligt PBL ska tas 
fram för varje projekt. Ambitionen är att egenkontrollen ska vara färdig senast veckan efter att 
momentet utfördes för att det inte ska bli någon efterhandskonstruktion som bara utförts för att 
lämna in något signerat papper.

Vem är ansvarig för egenkontrollen?

Eftersom Wästbygg ofta anlitar underentreprenörer för sina projekt är det de som oftast utför och 
sammanställer egenkontrollerna. Wästbygg köper i grunden en färdig tjänst av 
underentreprenörerna och då är det de själva som är ansvariga för att egenkontrollen utförs och på 
rätt sätt. Dock är det viktigt att Wästbygg, som i det här fallet är beställare, ser till att få både bra 
och tydlig information och dokumentation av egenkontroll för att få en bra bild över läget, eftersom 
den kvalitetsansvariga i slutet av projektet stämmer av delar för att se att det blivit rätt utfört. I de 
projekt där Wästbygg har ett större antal egna yrkesarbetar är det främst arbetsledaren som är 
ansvarig för deras egenkontroller. Det främsta kravet som ställs på underentreprenörerna när det 
gäller egenkontrollen är att de ifyllda protokollen alltid ska lämnas in till platsledningen och detta 
görs det inget undantag på.

Vilka krav ställer ni på underentreprenörer när det gäller egenkontroll?

Underentreprenörerna använder sina egna mallar för egenkontroll och oftast fungerar dessa bra. I 
dem har de redan arbetat in de krav som vanligen ska finns enligt bl.a. PBL. I vissa fall kan 
underentreprenörerna dock behöva komplettera sina dokument när man har högre krav än normalt 
som t.ex. vid miljö-certifiering. Detta tar man upp med underentreprenören och ber de att 
komplettera och arbeta in miljökraven som saknas i sina egenkontroller för att uppfylla de krav som
finns. 

Hur ser uppföljningen ut för egenkontrollen?

Tillsammans med underentreprenörerna har man startmöten, kvalitetsavstämningar och uppföljning.
I början av projekten har man KMA-startmöten tillsammans med underentreprenören och där är en 
av punkterna på mötet egenkontroll. Där går man igenom hur underentreprenören internt arbetar 
med egenkontroll samt hur deras kvalitetssystem, uppföljning, interna besiktningar och 
kvalitetsronder går till. Man går också igenom vem som ska utföra egenkontrollen, när den ska ske 
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och vad det är som ska kontrolleras. 

Uppföljningen som sker under projektets gång kallas för kvalitets- och miljö-avstämning. Den sker 
ungefär varannan månad och då kontrollerar man hur de olika entreprenörerna ligger till. Där går 
man igenom både de egna och underentreprenörens egenkontroller och ser ifall de är i fas eller inte, 
vem som utfört dem och ifall alla uppgifter som ska vara med är med. Det förs in i ett protokoll där 
det står ifall det är godkända eller inte, vad som behöver kompletteras och när den senaste 
kontrollen är utförd. Det protokollet skickas sedan ut till underentreprenören, platschefer och 
projektledare m.fl. för att de ska ha kontroll på vad som händer i projektet. Mot slutet av projektet 
sammanställs egenkontrollerna tillsammans med kontrollplan PBL i en pärm inför slutbesiktning för
att visa att projektet uppfyller kraven som kontrollansvarig har ställt. Det gör man för att få ett 
slutbesked för projektet och möjliggör för beställaren att flytta in i byggnaden.

Vad är viktigaste för att egenkontrollen ska fungera?

Några saker som är viktiga för att egenkontrollen ska fungera är bl.a. att ha tydlig information om 
hur egenkontrollen ska gå till under projektet och visa vad som ska kontrolleras, vem som ska göra 
det, var det ska göras och vilka andra krav som gäller. Det är viktigt med disciplin för att jobba 
aktivt och löpande med kontrollerna för annars tappar den sitt syfte. Det är en anledning till att man 
har kvalitets- och miljö-avstämningar, då det skapar press på platschefer och underentreprenör att 
de inte ska glömma bort att utföra dem. Uppföljningen är också till för att veta var man är i 
projektet och var man är på väg och eventuellt kunna korrigera.

4.2 Attityd och syn på egenkontroll

Är engagemang inom egenkontroll och kvalitetsfrågor något som ni aktivt försöker skapa? 
Hur?Varför?

Man försöker alltid att skapa ett engagemang för kvalitetsfrågor och egenkontroll, men det är 
generellt sett ganska svårt och engagemanget skiljer sig en hel del från person till person. 

Engagemang för kvalitetsfrågor och egenkontroll är viktigt för projekt som helhet då det kan hjälpa 
till att skapa mervärden för projekten. Det bör åtminstone finnas en vision om en nollfels nivå, 
vilket kan vara svårt att nå men det borde vara en ambitionen att sträva mot. KMA-samordnarna 
försöker sätta en viss nivå när de har kvalitets- och miljöstartsmöten tillsammans med 
underentreprenörerna. Då försöker man ha med platschefen för att få inblick i hur läget är. Dessa 
tillsammans med det tidigare nämnda kvalitets- och miljöavstämningarna har fungerat bra sedan de 
infördes.

Hur ser du på egenkontrollen idag?

Synen på egenkontroll var något varierande bland de tillfrågade. Alla tyckte tanken med 
egenkontroll var bra, men anser att det finns delar med egenkontrollen som skulle kunna utvecklas 
eller förändras. Kravet på egenkontroll följs i vissa fall undermåligt och det kan vara svårt att 
övertyga och engagera folk i hur man ska arbeta med egenkontrollen, men när man lyckas med det 
brukar det betala sig. När den används som den ska ses egenkontrollen som ett bra verktyg och 
redskap i den dagliga jakten och säkerställandet av kvalité i de olika byggskedena. Styrningen av 
egenkontrollen försvåras något av Wästbyggs arbetsmetod som innebär att ta in många 
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underentreprenörer, vilket innebär att man inte kan göra någon direkt detaljstyrning till skillnad från
om man hade haft egna yrkesarbetare. Vid vissa moment kan det också vara svårare att motivera en 
noggrannare egenkontroll än vid andra. T.ex. behöver en dörr inte lika noggrann kontroll som ett 
betonggolv - ifall det skulle bli fel på dörren är den mycket lättare och även billigare att korrigera än
betonggolvet.

Vilka fördelar ser du med egenkontrollen?

Fördelar som ses med egenkontroll är att när den används som det är tänkt är det en bra verifikation 
på att arbetet blivit utfört på rätt sätt och ger en kvalitetssäkring på produkten när man lämnar ifrån 
sig den. Det gäller även för underentreprenörer, genom sin egenkontroll lämnar en kvalitetssäkring 
på sina åtagande. Egenkontrollen är ett viktigt dokument som kan ge skydd för båda parterna när 
det uppstår problem t.ex. vid moment som har flera underentreprenörer inblandade. Om något blir 
fel kan det visa vem som hade ansvaret vid tidpunkten som felet inträffade. Egenkontrollen kan med
andra ord fungera som ett sorts kvitto för både Wästbygg som beställare och underentreprenören 
som leverantör för att se vem som hade ansvaret. Egenkontroll kan göra att den som utfört arbetet 
får tänka igenom det en gång till och då är det är ett bra verktyg för att säkerställa och se till att 
kvalitén vid projektet håller en hög nivå. Där det fungerar som det avslutande steget när man är klar
med ett moment och får ett kvitto på det. 

Ser du några nackdelar med egenkontrollen?

Det är inte ovanligt att folk inte tar egenkontroll på allvar utan att det bara ses som ett papper som 
ska fyllas i. Detta kan leda till att det fuskas en del med egenkontrollen och att den blir bara 
signerad för att det ska görs, inte för att någon kontroll har blivit utförd och det är ett problem. I en 
del fall görs egenkontrollen i efterhand och den kan också ofta vara svår att få in till 
arbetsledningen. När det sker tappar egenkontrollen sin funktion och blir snarare en belastning. 
Egenkontrollen är också både tids- och energikrävande ifall man ska få ett bra resultat av den. Vid 
större byggen kan det bli väldigt mycket papper i många och tjocka pärmar, vilket kan göra att det 
blir svåröverskådligt.

Är egenkontroll något som du känner prioriteras av ledningen eller är det något som bara ska
göras?

Ledningens syn på egenkontroll uppfattas som något varierande. Egenkontrollen finns med i 
Wästbyggs policy i KMA-handboken vilken de vill ska följas. Det har dock inte delats ut några 
specifika direktiv om att egenkontrollen ska prioriteras, men bra egenkontroll är en kvalitetsstämpel
och ledningen vill ha bra kvalité. Ifall företaget skulle välja att ISO-certifiera, eller något liknande, 
skulle ledningen till viss del bli tvungen att intressera sig mer för sådana frågor, då det finns högre 
krav i den typen av system jämfört med hur det är idag. Ifall det skulle ske kan det troligen bli mer 
prioriterat.

Vem är det som tjänar mest på egenkontroll enligt dig?

De flesta av de inblandade parterna anses kunna ha nytta av eller kan tjäna på egenkontrollen. 
Wästbygg kan som entreprenörer vara nöjda ifall egenkontrollen fungerat bra då man lämnar ifrån 
sig en kvalitetssäkrad produkt och beställaren tar emot en bra och felfri produkt. Den arbetaren som 
utför egenkontrollen kan genom den visa att han utfört arbetet på ett bra sätt, men ofta verkar det 

17



mer ses som ett nödvändigt ont i dagsläget. En annan fördel som nämnts tidigare är att det ett skydd 
vid tvister för de inblandade. För vissa entreprenörer, t.ex. de som är håller på med el och vvs, är 
någon form av slutkontroll helt nödvändig eftersom fel och misstag där kan få svåra och kostsamma
konsekvenser.

Läggs det ner tillräckligt med resurser på det?

Egenkontroll är sällan något som prioriteras och hamnar ofta rätt lågt på listan över vad som 
behöver göras då de inblandade anser att de har andra saker att göra. Ifall man hårdrar det, läggs det
inte ner tillräckligt med resurser på egenkontrollen då det skulle kunna göras bättre. Det finns ett 
samband mellan mängden resurser i form av tid och energi som läggs på egenkontroll, 
kontrollarbete samt uppföljning och ett bra slutresultat. Det garanterar inte ett bra slutresultat men 
det ökar chansen för det. Det förekommer dock fall när man tar in extra hjälp för extra kontroller. 
Ett exempel är en butik som hade ett stort antal golvbrunnar. Då valde man att ta in en utsättare för 
att kontrollera att dessa var satta i rätt position. Kostnaden för att rätta till dem skulle bli så pass hög
ifall det blev fel, att det ansågs vara värt att ta den extra kostnaden.

4.3 Arbetsberedning och riskanalys

Fungerar de blanketter ni har för egenkontroll och arbetsberedning bra eller finns behov av 
ändringar?

Hur tror du arbetsberedning påverkar egenkontrollen?

Arbetsberedning och egenkontroll är två moment som inte är likadana men är besläktade med 
varandra. På Wästbygg används t.ex. samma blankett (bilaga 1) till båda momenten och man 
kryssar i den av de två som man vill ska gälla.

Arbetsberedning kan vara ett steg som övergår i en egenkontroll. Arbetsberedningen används långt 
ifrån alltid, vilket innebär att den inte används lika ofta som egenkontroll vilket är tänkt att 
genomföras efter de flesta moment. Den kan spela en stor roll när det gäller egenkontroll då 
arbetsberedning främst görs vid moment som antingen är nya, kvalitetskritiska eller detaljerade och 
man behöver en arbetsordning att följa. Vid de moment som man använder arbetsberedning är det 
viktigt att man utformar och anpassar egenkontrollen efter arbetsberedning. En arbetsberedning 
följs oftast upp av en kontroll som liknar egenkontroll. Vid moment som har en arbetsberedning 
skulle man kunna utföra en kontroll när de är klara, och ifall den är felfri bara skriva 
arbetsberedning är utfört korrekt. 

Arbetsberedning kan få den som utför arbetet att simulera och tänka till vid vissa kritiska moment 
och därmed verka som en påminnelse. Ifall Wästbygg själva gör en eller inte beror på ifall de har 
många egna yrkesarbetare på plats. Ifall man jämförde arbetsberedning och egenkontroll ansågs den
förstnämnda som mer slagkraftig. 

Wästbyggs blankett (bilaga 1) för egenkontroll och arbetsberedning används också till 
kvalitetsronder och avsyning. Blanketten upplevs som enkel och lätt att använda. Den skulle 
förmodligen kunna utvecklas vidare, men det är en avvägning ifall man skall göra det då det 
samtidigt ses som en styrka att den är väldigt anpassningsbar. Man skulle kunna komplettera den 
med t.ex. ett körschema och mer fotodokumentation. 
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Är egenkontroll något ni tar upp i era riskanalyser?

Egenkontroll tas i princip aldrig upp i samband med riskanalyser och koppling mellan dessa ansågs 
var obefintlig. Då ansågs det finnas en tydligare koppling mellan riskanalys och arbetsberedning.

4.4 Förbättringar av egenkontroll

Vad kan man göra för att förbättra egenkontrollen?

Det skulle kunna ställas tydligare krav när det gäller egenkontroll från flera håll, både från 
Wästbygg själva men också från den kvalitetsansvarige. Ifall beställaren har ett intresse i dessa 
frågor så är det bra då man får ett intresse från flera håll. För varje projekt som skall genomföras ska
man enligt PBL ta fram en kontrollplan där det står vilka saker som ska kontrolleras. Dessa kan ha 
väldigt breda och otydliga krav vilket kan leda till att entreprenörer får svårt att förstå vad det är 
som ska kontrolleras. 

Utförandet av egenkontroll skulle förmodligen kunna förbättras. Tanken vid egenkontroll är att 
yrkesarbetaren ska gör en kontroll av sitt eget arbete. Men det skulle förmodligen vara minst lika 
effektivt med en extern person t.ex. en besiktningsman som gör en kvalitetsrond med jämna 
mellanrum. Ett annat men liknande alternativ kan vara att ha en besiktningsgrupp som gör 
stickprovsbesiktningar under projektets gång vid moment som man vet är kvalitetskritiska. En 
nackdel med en besiktningsgrupp som utför ett besiktningsarbete kontinuerligt är att de skulle 
krävas stora resurser och man kan fråga sig ifall det är värt det.

En ökad delaktighet från arbetsledare eller platsledningen i egenkontrollerna skulle också kunna 
vara bra, inte varje gång men då och då för att visa att man anser att det är ett viktigt arbetsmoment. 
Ifall arbetsledaren dessutom är påläst och förstår hur processen ska gå till, kan han/hon ställa frågor 
till de som utför processen för att få dem att tänka till och undvika misstag.

Det som förmodligen är enklast att göra är att hämta in och sammanställa egenkontrollerna i ett 
tidigt skede och se till att de signeras dagligen och efter varje moment. Då kan man undvika ett stort
arbete i slutet av projektet med att samla in alla egenkontroller och det är dessutom svårare att 
korrigera eventuella misstag. Det gör också att man slipper eventuella efterhandskonstruktioner av 
egenkontrollen.

4.5 Kvalitetsarbete generellt

Hur ser du på kvalitetsarbetet generellt idag?

Det har kommit att fokuseras väldigt mycket på kvalitetsarbete. En anledning till detta är det ökade 
miljötänket i samhället som har starka kopplingar med kvalitetsarbete. För det mesta är 
kvalitetsarbetet bra men vissa gör det bättre än andra. Uppföljningen beror till stor del på vilken 
kvalitetsnivå man lägger på byggnaden. Det är viktigt att ha ett helhetstänk i ryggen när det gäller 
kvalitetsarbetet. Det kan förbättra och stärka förtroendet för de som man jobbar med.
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Det finns utvecklingspotential när det gäller kvalité och kvalitetsarbete då det är ett komplext 
område där många parametrar ska stämma för att det ska bli bra. Men det har redan skett positiva 
förändringar jämfört med för bara 5 år sedan. Den kontrollansvarige har blivit bättre och mer aktiv 
på att stämma av egenkontrollen i pärmarna och se till att de uppfyller kontrollplan PBL.

Platsledningen skulle kunna bli bättre på att utforma och förstå egenkontrollen och göra fler egna 
kontrollronder. Man skulle förmodligen tjäna på ett större utbyte mellan byggen och projekt. Det 
genom att man låter en platschef eller arbetsledare från ett annat projekt komma och granska 
projektet. Detta för att det kan vara svårt att se alla detaljer vid ett bygge, som man sett varje dag 
under lång tid. Interna förbesiktningar är något som man försöker jobba med och då kan en del fel 
fångas upp, det fungerar bäst ifall man tar utomstående personal som inte varit på projektet tidigare.
Det fungerar genom att personalen på plats utför egenkontrollen, men de har förmodligen svårare 
att göra en lika bra kontroll p.g.a. av distraktioner från bl.a. medarbetare som behöver hjälp och 
liknande saker.

Planering för att ha tillräckliga byggtider kan också vara viktigt ur ett kvalitetskritiskt perspektiv. 
För att undvika eventuella problem som beror på de olika årstiderna, t.ex. är det viktigt att man ser 
till att huset är tätt innan höst och vinter och därmed slippa arbeten utomhus i regn och kyla.

4.6 Utbildning

Har ni, får ni eller ger ni någon utbildning för egenkontroll inom företaget? Hur? Skulle det 
behövas?

Wästbygg har ingen formell utbildning när det gäller egenkontroll varken internt eller externt. Det 
finns moment som liknar utbildning t.ex. vid startmöten där man tillsammans med 
underentreprenörerna går igenom ifall kontrollplan PBL, som kvalitetsansvariga tagit fram, är 
inarbetad i deras egna samt underentreprenörens egenkontroller. 

För nyanställda håller man vissa möten där man går igenom KMA-handbok och liknande. Det är 
dock oftast bara grundläggande information, och i början är det dessutom väldigt mycket 
information att ta in, vilket kan göra det svårt att komma ihåg saker. 

Alla de intervjuade tyckte att det kunde behövas någon form av utbildning eller liknande inom 
området. Hur den skulle se ut skilde sig en del åt. Någon tyckte inte det behövdes någon utbildning 
för de vanliga jobben, men det kunde behövas extra information eller kompetens vid mer 
komplicerade arbeten. 
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5 Analys

5.1 Utförande 

Under projektets gång har man startmöten, kvalitetsavstämningar och uppföljning tillsammans med 
de olika underentreprenörerna. Aktiviteter av det här slaget är bra och de kan hjälpa till att förbättra 
engagemanget för kvalitetssäkring och motverka fel. SBUF (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond) föreslår dessa och liknande aktiviteter i sitt material om HKU (Handgriplig 
kvalitetsutveckling) för att förbättra engagemanget, bland annat genom att öka delaktigheten i 
planeringen55.

Wästbygg har en enkel blankett som är färdig att fylla i för egenkontroll, arbetsberedning mm 
vilken respondenterna menar fungerar bra. Det är en sorts standardisering av arbetet som bland 
annat tas upp i punkt nummer 6 i TPS. Underentreprenörerna har för det mesta egna blanketter och 
mallar för egenkontroll, vilket kan tyda på viss standardisering av denna typ av arbete även från 
deras sida. De kan dock behöva kompletteras för att uppfylla alla krav, något som kan anses vara ett
informationsutbyte vilket nämns i punkt 11 i TPS2

56.

Det finns exempel på att man tagit in hjälp utifrån vid kontroller vilket ofta inte ses som en 
egenkontroll. Det kan dock räknas som egenkontroll eftersom den är gjorde på egna verksamheten 
och betald av företaget själv3

57.

5.2 Attityd och syn på egenkontroll

Egenkontrollen hamnar ofta lågt på prioriteringslistan. De ansvariga försöker att skapa engagemang
runt kvalitetsfrågor, vilket ofta kan vara svårt. Då upp till 50 % av felkostnader kan bero på 
bristande engagemang är det något som man måste arbeta med. SBUF tar upp det problemet i sitt 
material för Handgriplig kvalitetsutveckling och kommer med flera förslag på hur det kan ske58.

KMA-samordnarna försöker sätta en viss nivå på kvalitetsarbete genom att visa exempel och göra 
avstämningar. De får en ledarroll inom kvalitetsområdet som tas upp i punkt 9 i TPS. I sin ledarroll 
försöker de att förmedla och dela med sig av sin kunskap inom området och stötta platschefer, 
arbetsledare och yrkesarbetare5

59. 

55  SBUF HKU
56  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
57   Trovärdig egenkontroll: En handbok om egenkontroll i byggsektorn
58  SBUF HKU
59  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
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Ledningens syn på egenkontrollen ansågs vara något varierande. De ställer inga specifika krav för 
egenkontrollen, men de vill samtidigt att projekten som levereras ska vara av bra kvalité. Ifall 
egenkontroll är något som företagsledning tror skulle kunna förbättra kvalitén ytterligare, behöver 
de ta en mer aktiv ståndpunkt och utveckla samt utbilda sin personal vilket också understryks i 
punkt 10 i TPS60. 

Fördelar

Egenkontrollen ses också som en bra verifikation på att ett arbete blivit utfört. Dock kan det 
behövas undersökas ifall det är en egenkontroll som behövs eller om det räcker med en 
avcheckning. I det här fallet kan egenkontroll eller avcheckning jämföras med ett Kanban och 
dragsystem som tas upp i punkt nummer 3 i TPS, vilket innebär att man inte ska börja med nästa 
moment innan det nuvarande är helt klart61. En annan fördel är att egenkontrollen kan få 
yrkesarbetarna att tänka till och se ifall de har gjort allt som de ska. Även här kan det vara värt att se
ifall det är egenkontroll eller avcheckning som behövs62.

Om en egenkontroll är rätt utförd kan den ge parterna ett skydd vid problem, även när flera parter är
inblandade. Då måste den vara utförd som en egenkontroll och inte som en avcheckning. Ifall den 
utförs på ett bra sätt kan det öka förtroendet och göra relationen bättre mellan parterna, vilket tas 
upp i punkt nummer 11 i TPS, som tar upp relationen mellan företag och dess samarbetspartners63.

Nackdelar

Det kan vara svårt att få in dokumentationen av egenkontrollerna till arbetsledningen. Det går emot 
idén bakom 3:e punkten i TPS som förespråkar att man inte ska påbörja nästa uppgift innan den 
tidigare är helt färdig. Det kan också strida mot 5:e punkten gällande Jidoka att aldrig släppa vidare 
en defekt produkt till nästa moment64.

Då egenkontroll i många fall är både tids och energikrävande kan det finnas behov av att göra en 
analys enligt Lean för att se ifall momenten ger något av värde eller är onödiga. En sådan analys 
kan det också finnas behov av vid större projekt där det går åt stora mängder med papper för 
egenkontrollen, vilket göra det svåröverskådligt i de fall man inte är insatt i arbete från början65.

60  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction.
61   Ibid
62  Trovärdig egenkontroll: En handbok om egenkontroll i byggsektorn
63  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction
64  Ibid.
65  Lean.org
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5.3 Arbetsberedning och riskanalys

Arbetsberedning används vid bl.a. nya och kvalitetskritiska moment. Det innebär att yrkesarbetarna 
blir delaktiga i planeringen av arbetet och får komma med sina synpunkter vilket kan bidra till ökat 
engagemang. Arbetsberedning är en av metoderna som SBUF rekommenderar i sitt material om 
HKU för att skapa engagemang för kvalitetssäkring66.

Arbetsberedningen kan övergå till en egenkontroll. Det kan vara värt att försöka skapa rutiner för 
när och om det skall göras, för att få en standardiserad process i stil med punkt nummer 6 i TPS67. 
Ifall arbetsberedningen sedan övergår till en egenkontroll kan det bidra till att arbetaren får tid till 
att reflektera över sitt arbete. 

5.4 Förbättringar av egenkontroll

Tydligare krav när det gäller egenkontrollen var något som efterfrågades. Vilka krav som företaget 
ställer på egenkontrollen borde finnas i företagets kvalitetshandbok där de klart och tydligt 
redovisas. Det är en av grunderna för ett kvalitetssystem vilket Chung beskriver i sin bok om 
kvalitetssäkring68.

Genomförandet av egenkontrollen menade respondenterna kunde förbättras. T.ex. fanns förslag på 
att egenkontroll istället skulle utföras av extern kontrollant. Enligt Lean kan en analys visa vilka 
delar som skapar något värde och vilka som inte gör det69.

Ökad delaktighet från arbetsledare och platsledning tas upp i ett par av punkterna i TPS, specifikt 
punkt 9 och 12. I den 9:e punkten understryks att chefen ska vara ett stöd för arbetarna, t.ex. genom 
att coacha och utveckla deras förståelse för frågan. Arbetsledningen skall ha kompetensen för att 
kunna motivera70.

66  SBUF Engagemang 
67  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction
68  Chung, H. W. Understanding Quality Assurance in Construction: A Practical Guide to ISO 9000 for Contractors. 
London: Routledge, 1990,  
69  Lean.org 
70  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction
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5.5 Kvalitetsarbete generellt

Det finnas potential för ett större utbyte mellan projekt inom företaget. Det kan jämföras med punkt 
11 i TPS där ett utbyte, samarbete och informationsutbyte mellan främst samarbetspartners 
poängteras. Ett sådant utbytte kan även fungera mellan olika projekt eller avdelningar inom 
företaget71.

5.6 Utbildning

Wästbygg har ingen riktad utbildning mot egenkontroll men de flesta ansåg att det skulle vara bra 
ifall det fanns i någon form. Punkt 10 i TPS beskriver fortbildning av sin egen personal som en 
viktig del72. 

71  Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) The Toyota Way model: an alternative framework for lean construction
72  Ibid
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6 Diskussion 

6.1 Utförande

Det grundläggande format av egenkontrollen är i sig bra utformat, men det finns delar som behöver 
utvecklas vidare. Vissa delar av egenkontrollen kan behöva att förtydligas för att öka förståelsen för,
så de inte känns meningslösa. 

Eftersom Wästbygg har som tillvägagångssätt att använda många underentreprenör i sina projekt 
blir det svårare att åstadkomma en bra egenkontroll då de inte kan detaljstyra tillvägagångssättet på 
samma sätt som om de bara hade haft egna arbetare. Det borde till viss del kunna kompenseras med 
att ställa hårdare krav på underentreprenören vid de moment där det finns ett behov av en 
noggrannare egenkontroll för att uppnå ett bra resultat.

6.2 Attityd och syn på egenkontroll

Attityden är definitivt något som behöver förbättras. Det verkar finns en viss kunskapsbrist 
angående egenkontroll för de som inte jobbar med den typen av arbete dagligen.

Det främsta momentet som behöver förbättras är förmodligen disciplinen att utföra egenkontroll på 
ett konsekvent sätt. 

Man bör göra en avvägning och välja att prioritera vissa moment eller områden mer än andra. En av
personerna som intervjuades konstaterade att vissa moment inte behöver en lika noggrann 
egenkontroll som andra. Personen jämförde en dörr med ett betonggolv. Ett fel på en dörr är ofta 
uppenbart tidigt, men defekter med ett betonggolv blir tydliga först efter en tid. Det är då både svårt 
och dyrt att åtgärda.

6.3 Arbetsberedning och riskanalys

Det finnas anledning att ha som rutin att vid de tillfällen som arbetsberedning används ska den ligga
till grund för den egenkontroll eller avcheckning som ska görs efteråt. Tydliga riktlinjer på när och 
hur arbetsberedningen ska användas är också centralt och viktigt.

Den kopplingen som skulle kunna göras mellan egenkontroll och riskanalys är att egenkontrollen 
skulle kunna användas som någon form av avstämning gentemot riskanalys. Men eftersom de 
används i olika faser av projektet kan det vara svårt att samköra dem. Riskanalyserna används innan
arbetet har påbörjats medan egenkontroll används allteftersom saker blir klara.
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6.4 Förbättringar av egenkontroll

Flera fotografier kan bidra till att förbättra egenkontrollen. En fördel med det är att de flesta 
kameror har en automatisk datumangivelse vilket gör det lätt att se när egenkontrollen är utförd. 

Något som kan göras är att utveckla en applikation i smartphones för egenkontroll. Där har man de 
objekt som man ska göra en egenkontroll på i en lista, som man sedan enkelt kan komplettera med 
ett kort av objektet för att visa att man utfört kontrollen.

Flera av de intervjuade tog upp tydligare krav som en av de sakerna som kan förbättra 
egenkontrollen. T.ex. måste Platsledningen ta sig tid till att vara mera delaktiga i egenkontroll, att 
visa att det faktiskt är något som man tycker är viktigt och leda med exempel. 

6.5 Kvalitetsarbete generellt

Ett mer kontinuerligt kvalitetsarbete och kontroll vore önskvärt. Vid större projekt kan det vara värt 
att undersöka ifall en kvalitets- eller besiktningsgrupp kan förbättra kvalitetsarbetet. Det finns en 
risk att det inte är ekonomiskt försvarbart, men samtidigt finns en möjlighet att den tjänar in sig 
själv. 

Utbytet mellan olika projekt för kontroller eller besiktningar är något som definitivt borde utvecklas
vidare. Det behöver inte ens innebära någon extra kostnad för företaget då man bara byter plats på 
t.ex. två arbetsledare från två olika projekt under ett par timmar eller en dag för att genomföra 
någon form av besiktning eller kontroll på projektet för att upptäcka eventuella fel. 

6.6 Utbildning

En djupare förståelse bland de ansvariga skulle bidra till mer effektiva kontroller. Det finns några 
saker med en egenkontroll som måste vara uppfyllda för att en egenkontroll ska vara giltig och där 
med användbar vid tvister. Vilket den som är ansvarig för egenkontrollen kan behöva hjälp med för 
att lära sig.

6.7 Allmänt

Från början var det tänkt att fler intervjuer skulle ha genomförts men det blev ett bortfall på tre 
personer vilket gjorde intervjuunderlaget något smalare än planerat. Det behöver dock inte vara helt
negativt, då en viss informationsmättnad började att märkas av på vissa frågor efter ett antal 
intervjuer. Bortfallet kompenserades med att göra en djupare och mer noggrann analys på det 
material som samlats ihop.
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7 Slutsatser

Det slutsatser som kan dras av det här arbetet är följande:

Utförandet av egenkontrollen måste förbättras, framförallt måste utförandet av egenkontrollen ske 
mer konsekvent. Information om hur arbetet ska genomföras måste förmedlas tydligare för att 
minska risken för missförstånd och där med risken för misstag och fel. 

Definitionen på vad som är egenkontroll måste också bli tydligare och mer tillgänglig då 
egenkontroll är ett rätt subjektivt begrepp. Företag bör tydligt visa hur de definierar egenkontroll 
samt vad de vill ha ut av den i t.ex. sin KMA-handbok. För att ta ett exempel från den här rapporten 
så är egenkontroll definierad som en dokumenterad kontroll som kontrollerar att de krav som har 
ställts på objektet har blivit uppfyllda.

Attityden och syn till egenkontroll men även kvalitetsarbetet generellt kan förbättras ytterligare. 
Detta är inte någon nyhet då det har varit känt länge att bristande engagemang är den vanligaste 
orsaken till fel under byggprojekt. För att komma till rätta med dessa problemen behöver man 
utbilda de som utför egenkontrollen, så de får en ökad förståelse för varför man utför den. 

Platsledningen för projekten måste ta ett större ansvar och visa att de tycker att egenkontroll är 
något viktigt. Detta kan uppnås genom delaktighet i kvalitetsarbete från deras sida.

Det bör också finnas vinster på att göra förhållandet mellan arbetsberedning och egenkontroll mera 
formellt och tydligt. T.ex. alltid ha arbetsberedning som grund för den kontroll som görs efter 
arbetet.

En vidareutveckling av egenkontrollen för att inkludera fotografier än mer i utförandet av 
egenkontroll bör också ske. T.ex. genom att ta fram en mobilapplikation för egenkontroll i 
smartphones. I den skulle de kunna finnas listor på de delar som ska kontrollera och där man enkelt 
signerar eller verifieras kontrollen med att man tar foton på dem.

Slutligen så måste man bli bättre på att planera in egenkontroll  och faktiskt lägga ner tid på att 
genomföra den ifall man vill få ett bra resultat.
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