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Syfte  

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur erfarenhetsåterföring av 

resultat från egenkontroller används och hur användandet kan 

förbättras i framtiden.  

 

Metod  

 

Studien är genomförd i form av en fallstudie med 

semistrukturerad intervjumall. Intervjuunderlaget består av 11 

intervjuer med byggnadsarbetare, kvalitet -, miljö - & 

arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare), arbetsledare och 

platschefer hos Peab Sverige AB avdelning bygg och region väst. 

  

Slutsats  

 

För att tillgodose sig och sprida erfarenheter i företag krävs ett 

system för att dokumentera och sedan hitta relevant information. 

Det finns mycket information att finna i egenkontroller men utan 

ett effektivt sätt att hitta relevant information går erfarenheten 

förlorad. Ett sätt för att sprida erfarenhet är via databaser men 

respondenter lyfter vikten av att en databas är uppdaterad och 

lättanvänd. Ändå är det flera respondenter som värdesätter den 

mänskliga kontakten för att sprida erfarenheter. 

Genom att öka kunskapen och förståelsen för vitsen med 

egenkontroller skulle kvalitén på egenkontrollerna förbättras 

vilket är positivt både för kvalitén av projektet och för en bättre 

erfarenhetsåterföring av dess resultat. Därför bör företag fokusera 

på kvalitet före kvantitet när det gäller både egenkontroller och 

erfarenhetsåterföringen av egenkontroller.  

Det är viktigt att medarbetare i företagen delar med sig av sina 

misstag. Rättas fel i moment till innan egenkontrollen fylls i har 

ingen betydelse ur kvalitetssynpunkt men för 

erfarenhetsåterföringen då misstagen inte lyfts fram. Vet ingen 

om de misstag som gjorts är risken stor att även andra gör samma 

misstag vilket hade kunnat undvikas.  

Värdesätter arbetsledningen egenkontroller och 

erfarenhetsåterföring av egenkontroller sprids viljan för att göra 

det på ett bra sätt ner i organisationen. Ett sätt för att öka 

motivationen kan vara konkreta exempel på möjliga besparingar.   
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Abstract 
Title Managing knowledge of self-checking in the production of 

construction projects 

 

University/Institution Halmstad University 

 

Keywords Knowledge management, Quality management, Quality 

development, Managing knowledge 

 

Aim The purpose of this dissertation is to analyze how the result of 

self-checking is used and can be used in managing knowledge. 

 

Methodology This case study was developed with a questionnaire where the 

interview questions where adapted to the answers of the 

respondents.  The case-study is based on 11 interviews with 

construction workers, quality coordinators, foremen and site 

managers at Peab Sverige AB and the building department in the 

Western region. 

  

Conclusion 

 

To supply and distribute knowledge inside the company a good 

system for documenting and finding relevant information is 

necessary. A lot of information could be found in the self-

-checking protocols but without a system to find the information 

the knowledge gained disappears. One way to distribute the 

information inside the company is by creating a database but 

respondents in the survey think it is important to keep the 

database updated and easy to use. Nonetheless several 

respondents say that the human contact is still an important way 

to distribute the knowledge. 

By increasing the knowledge and understanding the reason for 

doing the self-checks the quality of the self-checks would 

improve. This is important for the quality of the projects as well 

as for spreading the knowledge gained from the self-checks. 

Therefore companies should focus on quality over quantity for 

both the self-checks and for spreading knowledge.  

It is important that coworkers at the company are open and share 

their mistakes with others. If coworkers do not know about the 

mistakes that have been made, there are big risks for repeating 

the mistakes over again, which could be avoided. 
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 

”Vi fortsätter att bygga hus och anläggningar där besiktningsmannen noterar 100 eller 1000 

fel varpå han – helt enligt reglerna – godkänner entreprenaden. Utöver det tillkommer alla 

garantianmärkningar. Vem skulle godta något liknande för något inköp i vilken annan 

bransch som helst?”(Severinson 2013) 

För att förhindra kvalitetsproblem använder sig byggföretag av olika typer av 

kvalitetsledningssystem för att säkerställa att produkten kunden får lever upp till de krav som 

specificerats i avtalet. Många av dessa företag bygger kvalitetsledningssystem utifrån 

ISO 9000-standarden för att stärka sin konkurrenskraft (Nordstrand 2008, s.21-22).  

En del i kvalitetsstyrningen för att kontrollera kvalitén i byggprojekt är egenkontroller.  

Egenkontroller har använts under en lång tid men är idag ett krav och reglerat i 

bygglagstiftningen. Tidigare var huvudsyftet med egenkontroller att förhindra att fel i projekt 

inte upptäcktes. Dessa kontroller är en del av ett större kvalitetssäkringsarbete för att 

säkerställa att produkten uppfyller ställda krav (Severinson 2014, s. 9).   

Byggsektorns produkter är komplicerade och pressade både ekonomiskt och tidsmässigt, detta 

gör både projekten och samarbetet mellan olika parter invecklat. Det kortsiktiga synsätt detta 

medför, där fokus endast läggs på det aktuella projektet och inte framtiden, gör att kunskap 

från projekt stannar och inte förs vidare till andra projekt inom organisationen. Detta ses som 

en av de största utmaningarna inom byggbranschen. Genom att utveckla erfarenhetsåterföring 

inom organisationer kan mer effektivitet och mindre fel uppnås (Josephson, Knauseder och 

Styhre 2003). 

En tidigare studie om egenkontroller i byggproduktionen gjord av Halme (2011) tyder också 

på att kunskap som erhålls av egenkontroller stannar vid det aktuella projektet istället för att 

föras vidare till kommande projekt inom företaget. Många av dessa typer av fel skulle kunna 

förebyggas genom att man lär av tidigare misstag istället för att göra dem på nytt.  

En annan studie gjord av Lundkvist, Meiling och Venneström (2010) visar på att många inom 

byggbranschen ser besiktningsanmärkningar som en möjlig källa för kunskap. Problemet som 

lyfts är dock att man inte använder sig av erfarenhetsåterföring av besiktningsresultat på ett 

bra sätt utan erfarenheten stannar i det aktuella projektet. 

1.2 Problembeskrivning 

Tidigare studier, av Josephson, Knauseder och Styhre (2003), Halme (2011) och Lundkvist, 

Meiling och Venneström (2010), har visat att egenkontroller och erfarenhetsåterföring är 

bristande delar inom byggproduktionen. Kunskapen stannar på det aktuella projektet och förs 

inte vidare till efterkommande projekt. Den kunskap som kan förvärvas av egenkontrollers 

resultat är något som med fördel borde spridas vidare inom organisationer. Då de två delarna 

egenkontroller och erfarenhetsåterföring inte kopplas samman går viktig kunskap förlorad och 

problem som skulle kunna ha förebyggts återkommer.  
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1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur erfarenhetsåterföring av resultat från egenkontroller 

används och hur användandet kan förbättras i framtiden.  

1.4 Mål 

Målsättningen med arbetet är att genom en fallstudie undersöka hur ett entreprenörföretag 

använder sig av erfarenhetsåterföring av egenkontrollers resultat i produktionen och hur 

arbetssättet kan förbättras för framtiden. 

1.5 Avgränsningar 

Fallstudien genomförs hos Peab Sverige AB, inom affärsområde bygg och dess avdelning 

väst. Valet av avdelning inom Peab Sverige AB har betydelse då certifieringar gäller för olika 

avdelningar och inte hela organisationen. Undersökningen berör egenkontroller och 

erfarenhetsåterföring endast under produktionsskedet. 
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2. Metod 
För att svara på frågeställningen om hur dagens arbete och metoder upplevs i det aktuella 

företaget genomförs arbetet med ett deduktivt- och kvalitativt angreppssätt. Detta för att få 

mer specificerade åsikter och erfarenheter av yrkesverksamma som sedan analyseras grundat 

på teori inom området.  

2.1 Litteraturstudie 

Den första delen av projektet bestod av en litteraturstudie för att få en bredare och djupare 

kunskap i områdena egenkontroller och erfarenhetsåterföring. Underlaget består av olika typer 

av litteratur så som kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, lagtexter, standarder och rapporter. 

Sökningen av litteratur har avgränsats av att egenkontroller är reglerade av europeiska 

standarder och svenska plan- och bygglagen. Detta har lett till att många utländska artiklar 

ansetts irrelevanta i detta arbete. 

2.2 Fallstudie 

Fallstudien är genomförd hos Peab Sverige AB:s affärsområde bygg och dess avdelning väst. 

Studien undersöker Peabs arbete kring egenkontroller och erfarenhetsåterföringen av dess 

resultat. Syftet har varit att undersöka hur det används idag (2015) och möjligheter till 

förbättringar i framtiden. Detta har undersökts med intervjuer av olika yrkeskategorier som 

har kontakt med kvalitetssystem, egenkontroller och erfarenhetsåterföring i sin yrkesroll.   

2.3 Intervjuer 

För att undersöka Peab Sverige AB:s användande av erfarenhetsåterföring av egenkontroller 

intervjuas anställda inom olika yrkesroller som har kontakt med egenkontroller. Yrkesroller 

som ses som intressanta för denna undersökning är byggnadsarbetare, kvalitet -, miljö - & 

arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare), arbetsledare och platschefer. För att kunna göra 

en jämförelse av åsikter har 11 personer inom dessa kategorier intervjuas.  
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3. Erfarenhetsåterföring 

3.1 Erfarenhetsåterföring generellt 

Tidigare studier Sega gubbar? (SOU 2009:6) och Managing knowledge in construction 

engineering projects (Banham och Gannan 2011) tyder på att många i byggbranschen ser 

erfarenhetsåterföring som en källa till kunskap och minskade kvalitetsbrister. Dock visar de 

på att dagens metoder för erfarenhetsåterföring är ineffektiva och den erhållna kunskapen 

används inte till fullo.   

Att arbeta med erfarenhetsåterföring ger kunskap som ses som en tillgång för företag. Genom 

att ta tillvara och sprida kunskaper som finns inom organisationen ökar möjligheterna för 

företaget att inta en position i framkant av konkurrensen (Al-Ghassani et al. 2005, s.433). För 

att erhålla ett effektivt kunskapsarbete krävs förståelse för vilken betydelse kunskap och 

erfarenhetsåterföring kan ha för organisationen. Det krävs även en vilja inom företaget att 

ompröva tidigare metoder för att finna bättre vägar, annars kommer erfarenhetsåterföringen 

inte ha någon effekt. Det är därför viktigt att hela organisationen ser fördelarna med 

erfarenhetsåterföring (Anheim 2001, s.58).  

Enligt Josephson (2013) finns det tre huvudsakliga strategier för att minimera fel och dess 

effekter. Dessa är att eliminera felorsaker, upptäcka felen så tidigt som möjligt och lära av 

uppkomna fel. Första strategin är att i ett tidigt skede identifiera och behandla kritiska 

moment och genomföra en grundlig riskanalys, på så sätt kan många fel elimineras. Nästa 

strategi behandlar de fel som inte kunnat elimineras, genom att på ett så tidigt stadium som 

möjligt upptäcka de fel som gjorts kan åtgärder enklare genomföras och på så sätt minska 

kostnaderna för åtgärden. Den sista strategin behandlar de fel som uppkommer på nytt. 

Företagen som tar tillvara på den erfarenheten de erhåller från tidigare fel kan eliminera 

risken för att de återupprepas (Josephson 2013, s.57).    

I en studie gjord av Al-Ghassani et al. (2005) har fem mognadssteg för ”Knowledge 

Management” inom organisationer utvecklats. De olika stegen tar hänsyn till organisationens 

medvetenhet av fördelar med kunskapsspridning, identifiera förändringsbehov för en 

effektivare kunskapsspridning och organisationens system för återföring av kunskapen. De 

fem stegen är: 

1. Uppstartssteget: Detta steg inkluderar de organisationer med minst utvecklat 

erfarenhetsarbete. De förstår och uppskattar erfarenhetsåterföring och ser de fördelar 

företaget kan få av utvecklat kunskapsarbete.  

 

2. Avstampssteget: I detta steget sätter företagen upp mål och utvecklar strategier för sitt 

kunskapsarbete. För att uppnå målen initieras resurser med en supportfunktion för 

kunskapsspridning i företaget. Det är även viktigt i detta steg att kritiskt granska den 

strategi som valts för att identifiera hinder och risker som kan uppstå.  

 

3. Expanderandesteget: I nästa steg förfinas strategin och aktiviteter inom 

erfarenhetsåterföringen länkas till specifika företagsmål. Man förtydligar 

kunskapsarbetet och hanterar identifierade hinder och risker med 
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kunskapsspridningen. Mätbara mål för kunskapsarbetet utvecklas och företaget 

diskuterar de fördelar som kunskap medför som en tillgång i organisationen.  

 

4. Växandesteget: Företaget involverar kunskapsspridning i sina modeller för 

sammanställning av företagets styrkor. De fastställer utvärderingskriterier för att göra 

kunskapsarbetets inverkan på företaget mätbart. I detta steg vill man öka synligheten 

och kommunikationen kring kunskapsspridningsaktiviteter samt vilken tillgång det 

kan vara för företaget. 

 

5. Hållbarhetssteget: I det sista steget av mognadsgrad är kunskapsspridningen 

involverad i alla delar av företaget och är en fördjupad del av företagskulturen och på 

så sätt en del av det dagliga arbetet. 

Genom att använda sig av de fem mognadsstegen kan företag lättare identifiera sina styrkor 

och svagheter. Genom kunskapen om i vilket mognadssteg företaget befinner sig i, kan de 

lättare identifiera vad de ska lägga fokus på i sin utveckling inom kunskapsarbete (Al-

Ghassani et al. 2005, s.440-442).  

En annan studie som styrker vikten av att arbetet med erfarenhetsåterföring bör vara en 

integrerad del i företaget är Banham och Gannons artikel från 2011. Genom att det blir en del 

av det vardagliga arbetet ges utrymme och motivation att reflektera över de kunskaper som 

erhålls (Banham och Gannon 2011 s.25). Även Waern (2008) påstår att det krävs 

strukturerade processer och metoder som är tydliga för hela organisationen för att göra 

erfarenhetsåterföring på ett effektivt sätt, genom till exempel verksamhetsplaner och 

verksamhetsbeskrivningar. Det krävs ett aktivt arbete från ledningen för att skapa en 

företagskultur där man värdesätter och ger utrymme för kunskapsspridning i alla delar av 

organisationen (Waern 2008, s.11).   

En begränsning Josephson, Styhre och Wasif (2008) ser med erfarenhetsåterföring är att 

erfarenhet som framförs är mestadels negativ. Man får helt enkelt reda på vad man gjort för 

fel men sällan vad man gjort bra. Författarna till studien ser tidsbrist och låg prioritering av 

kunskap som några av faktorerna till detta problem (Josephson, Styhre och Wasif 2008, s.17). 

Banham och Gannon (2011) understryker i sin artikel vikten av att använda sig av både 

positiv och negativ erfarenhet i sitt arbete för en effektivare erfarenhetsåterföring. Även 

Bresnen et al. (2006, s.179) har sett bland sina respondenter att det är vanligt att nya 

erfarenheter erhålls i större grad av att lösa problem än av framgång. Ett annat problem med 

erfarenhetsåterföring enligt Banham och Gannon är dess komplexitet, vilket gör arbetssättet 

svår att implementera i företaget. Detta gör att det inte kan ske snabba förändringar kring 

arbetssättet i företaget utan det krävs tid för att uppnå en förändrad företagskultur (Banham 

och Gannon 2011, s.27). 

3.2 Erfarenhetsåterföring i projektbaserade organisationer 

I projektbaserade organisationer finns en tendens att erhållen kunskap stannar i det projekt där 

den uppkommit istället för att spridas i hela organisationen. Detta problem framhålls bland 

annat i en studie av Bresnen et at. (2006, s.174). De identifierade även att projektteam ofta 



Sida | 6  

 

möttes huvudsakligen för att diskutera delmål i projekten och inte erfarenhet. Fokuset i möten 

ligger på att etapper genomförts men inte på vilket sätt. För att erhålla ett fungerande 

kunskapsarbete i organisationen krävs det att medarbetarna förstår att kunskapen de besitter 

efterfrågas och kan användas i andra delar av organisationen. Ser man behovet och fördelarna 

med kunskapsspridning inom organisationen får man en bättre förutsättning för ett effektivt 

kunskapsarbete (Bresnen et at. 2006, s.181).  

Ett hinder med erfarenhetsåterföring mellan projekt som ofta diskuteras är att varje projekt 

eller aktivitet är för unik för att kunskapen enkelt ska kunna föras vidare till framtida arbeten. 

Studier av Josephson, Styhre och Wasif (2008, s.44) och Bresnen et at. (2006, s.176) säger att 

projektens unikhet är en överdrift och ursäkt till att erfarenhetsåterföring inte fungerar som 

önskat. Även om projekten är unika och hela arbetsgången inte kan användas i sin helhet 

hävdar de att man kan använda erfarenhet från vissa delar till efterföljande projekt.  

Chileshe och Shokri-Ghasabeh (2013, s.127) belyser i sin studie att dokumentation av 

erfarenhet är viktigt. I deras undersökning baserad i Australien var det endast en tredjedel av 

byggföretagen som faktiskt dokumenterade sina erfarenheter. Denna brist framhålls även av 

Lundkvist, Meiling och Vennström (2010, s.836) där bristande rutiner anses vara en stor 

faktor. Även om företagen arbetar för att finna källor till de mest förekommande felen går 

mycket viktig information förlorad utan formella rutiner för att ta till vara på erfarenheterna. 

Även Dave och Koskela (2009, s.897-898) har visat på bristande rutiner som en källa till 

förlorad kunskap vilket leder till att hjulet uppfinns på nytt och kunskap man redan har i 

företaget inte används. Istället för att sprida kunskapen i organisationen stängs den in i arkiv 

utan att utnyttjas.  

Anheim (2001, s.60) lyfter vikten av att samla kunskap i databassystem för att ge hela 

organisationen tillgång till informationen. Detta ska förenkla och möjliggöra 

kunskapsspridning mellan olika projekt. Josephsson, Styhre och Wasif (2008, s.45) ser 

däremot brister med den ökade teknikanvändningen där den mänskliga kontakten, och det 

kunskapsutbytet det innebär, lätt går förlorad. Även Bresnen et at. (2006) framhåller i sin 

undersökning att kunskapsspridning genom personlig kommunikation är minst lika viktigt, 

eller till och med viktigare, än att dokumentera kunskaper i till exempel databaser. Bristen av 

personlig kommunikation ses som en effekt av en allt större tidspress i projekten. Den 

dokumentation som fanns fokuserade framför allt på vad som har gjorts men inte hur de 

genomförts. På detta sätt går information om vad som fungerat framgångsrikt eller varit en 

brist i projekten förlorad. Även i organisationer där dokumentation sammanställs i till 

exempel en databas blir informationen med lätthet bristfällig. Det har noterats att i databaser 

med hundratals projekt och tusentals dokument är det svårt eller till och med omöjligt att hitta 

relevant information för det man söker (Bresnen et at. 2006, s.173-183). 

Ett annat problem som framkommit i undersökningen av Bresnen et at. är en motvilja att dela 

med sig av sina misstag, det visar att de gjort någon typ av misstag vilket många helst 

undviker att sprida (Bresnen et at. 2006, s.173-183). Detta tyder även en annan studie på gjord 

av Banham och Gannon (2011, s.22). De såg tendenser på en attityd av att samla poäng från 

framgång och skylla uppkomna fel på andra.  
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Ett sätt för att samla och fånga upp erfarenheter i många organisationer är genom 

uppföljningsmöten. På dessa möten diskuteras erhållna erfarenheter från projektet. Företag ser 

ett problem med att motivera de personer som varit involverade i projektet att samlas och 

utbyta erfarenheter då de direkt går vidare till andra projekt. På grund utav detta har glappet 

mellan projektets avslut och mötets datum betydelse för hur effektivt mötet blir. 

Sammankallas mötet för långt efter projektets avslut är det svårt att motivera de inblandade att 

utvärdera erfarenheter då de redan är i full gång med efterkommande projekt. Däremot om 

mötet hålls för tätt inpå avslut är det svårt att avgöra om projektet varit framgångsrikt eller ej. 

Detta medför att tajmingen för uppföljningsmöten har stor betydelse (Bresnen et at. 2006, 

s.178-181). En annan aspekt för att uppföljningsmöten ska bli effektiva är en öppen och 

förtroendeingivande kultur inom företaget som uppmuntrar till att sprida erfarenheter. Känner 

sig inte medarbetarna trygga med att erkänna sina misstag sprids inte heller inverkan av felen 

och erfarenheten av misstaget stannar hos den enskilde (Banhan och Gannon 2011, s.26).  

3.3 Erfarenhetsåterföring i byggbranschen 

Erfarenhetsåterföring är en stor del av kompetensutvecklingen i byggföretag och bör vara en 

integrerad del i företagets strategi (Dave och Koskela 2009, s.902). Det största hindret för en 

effektiv erfarenhetsåterföring är enligt Chileshe och Shokri-Ghasabehs (2013, s. 124) inte 

motvilja bland de anställda utan tidsbrist och att det därför blir bortprioriterat.  I studien av 

Al-Ghassani et al. (2005, s.440) har alla respondenter svarat att erfarenhetsåterföring är en 

viktig del. Trots vikten av att ta vara på erfarenheter är detta fortfarande i ett tidigt skede av 

utvecklingen i byggbranschen. Det har ändå setts en vilja till förbättring av det dagliga arbetet 

med erfarenhetsåterföring i branschen. Dock krävs en formell struktur på hur arbetet med 

erfarenhetsåterföring inom företaget ska användas för att det ska bli en naturlig del av de 

dagliga rutinerna (Banham och Gannon 2011, s.26-28). 

Det är en svårighet att sprida kunskap mellan olika projekt och de tekniker som används är 

ineffektiva (Banham och Gannon 2011, s.26-28). Mycket viktig erfarenhet försvinner i 

övergången mellan projekt där team bryts upp och förändras. Det medför även att erfarenheter 

från produktionen inte förs vidare till de involverade tidigare i projekten (Josephson, Styhre 

och Wasif 2008, s.9). Därför är en god relation mellan teamen viktig för att på så sätt förenkla 

spridningen (Al-Ghassani et at. 2005, s.439). Något som ytterligare försvårar 

kunskapsspridning mellan projekt är alla olika aktörer som är involverade i projekten. De 

olika aktörerna har olika ansvarsområden och denna uppdelning förhindrar ett naturligt flöde 

av information (Dave och Koskela 2009, s.897).  

Information om kvalitetsbrister och fel är en del i obligatoriska besiktningsrapporter och ses 

som lättåtkomlig erfarenhet för företaget. Ändå används erfarenheten inte trots den utökade 

kunskapen den kan medföra utan felen rättas bara till innan överlämnande till kunden. Detta 

visar en studie av Lundkvist, Meiling och Vennström (2010) där endast hälften av företagen 

använder sig av information om fel i sitt förbättringsarbete. Besiktningarna ses inte som en 

viktig källa till kunskap. Detta tros bero på att det inte finns något effektivt sätt att hitta 

relevant information i tidigare besiktningsprotokoll. De påstår även att den mest negativa 

effekten av fel inte är kostnaden som uppkommer när felen ska återgärdas utan den 

kvalitetsbrist som uppstår i produkten. Genom att arbeta för att undvika att felen uppkommer, 
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minskas åtgärdskostnader samtidigt som det ger nöjdare kunder (Lundkvist, Meiling och 

Vennström 2010, s.835-837). 

Enligt Josephson, Styhre och Wasif (2008, s.15) är det mesta lärandet baserat på 

arbetssituationer och självupplevda erfarenheter i projekten, till exempel problem personen 

själv fått reda ut och hitta lösningar på. De framhäver även att det måste finnas en vilja och 

drivkraft från de olika ledarna i byggprojekten för att lärandet ska ge nytta för framtiden. 

Detta ses endast sporadiskt i deras studie (Josephson, Styhre och Wasif 2008, s.15).  

Anheim (2001, s.46) har i sin studie utvecklat en modell för att beskriva lärande av 

erfarenheter i byggprojekt: 

 Identifikation – Först måste den nya erfarenheten identifieras. 

 Dokumentation – Den nya erfarenheten dokumenteras.  

 Reflektion – Analys av orsak och verkan av erfarenheten. 

 Klassifikation – Erfarenheten klassificeras beroende på erfarenhets typ. 

 Tillgängliggörande – Göra erfarenheten tillgänglig för andra inom organisationen. 

 Mottagande – Mottagande av erfarenheten. 

 Förståelse – Ny erfarenhet blir kunskap inom hela organisationen. 

 Avlärning – Gammal kunskap avlägsnas och ny kunskap tas i bruk. 

De första fyra stegen i Anheims modell är avsedda för den som erhållit erfarenheten, medan 

det femte steget, tillgängliggörande, kan utföras av den som erhållit erfarenheten eller någon 

annan inom organisationen. De tre sista stegen fokuserar på den som tar emot och använder 

sig av kunskapen. En organisation som använder sig av denna modell har goda förutsättningar 

för effektivt lärande men kunskapen måste ändå aktivt efterfrågas eller ges genom till 

exempel utbildningar för att nå ut till individerna (Anheim 2001, s.46-48). 

Dokumentationen i Anheims modell berörs även av studien SOU 2009:6 (2009, s.103). 

Studien framhåller att kunskap bör dokumenteras och inte bara sparas i tankar hos de 

anställda. Om en viktig och kunnig anställd då av någon anledning lämnar företaget går 

kunskapen förlorad istället för att finnas kvar i företaget. 

Det finns en tendens att tjänstemän upplever mer lärande i byggprojekt än vad yrkesarbetare 

gör. En förklaring tros vara att tjänstemän erhåller mer information och har större behov av att 

utveckla projekten och verksamheten medans yrkesarbetare fokuserar på att producera det 

aktuella momentet (Josephson, Styhre och Wasif 2008, s.44). Även uppdelningen mellan 

olika yrkeskategorier, så som tjänstemän och yrkesarbetare, kan påverka lärandet negativt 

(Ellström, Gustavsson och Larsson 1996, s.15). Detta medför att informationsglapp uppstår 

mellan olika yrkesgrupper. Ett exempel är att tjänstemännens tankar vid planering av ett 

arbetsmoment inte överförs till de yrkesarbetare som ska utföra momentet. Yrkesarbetarna 

väljer då metod utifrån tidigare erfarenheter och planerade arbetsmetoder används inte 

(Anheim 2001, s.61).  
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4. Kvalitetsledning i byggprojekt 

4.1 ISO-9000 serien 

ISO 9000, International Organization for Standardization, är en serie standarder med krav på 

organisationers kvalitetsledningssystem och dess produkter (Bergman och Klefsjö 2012, 

s.503-506). Kvalitetsledningssystem används för att säkerställa kvalitén i organisationer och 

är definierat i Nationalencyklopedin som ”system för att säkerställa kvaliteten 

(kvalitetssäkring) på ett företags eller en organisations produkter och tjänster omfattande 

organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter” (Ollner 2015). Standardserien består av fyra 

standarder där ISO 9001 är den enda kravstandarden. Resterande tre standarder är endast 

vägledning och principer kring kvalitetsarbetet. Dessa fyra standarder hjälper företag 

internationellt och nationellt att kommunicera och förstå varandra och på så sätt underlätta 

arbete sinsemellan (Bergman & Klefsjö 2012, s.503-506).  

Standarden ISO 9001:2008 beskriver vad som ska finnas med i kvalitetsledningssystemet. 

Dock kräver standarden inte hur kvalitetsledningssystemet ska se ut i detalj utan systemet ska 

anpassas till den aktuella användaren. Företaget reglerar själva i vilken omfattning den 

dokumentationen som krävs av ISO 9001:2008 ska genomföras i det aktuella företaget eller 

projektet. Omfattningen och genomförandet är till exempel i många fall beroende av 

företagets storlek eller vilka typer av dokumentationssystem de använder sig av. Företaget ska 

enligt kraven i standarden analysera och dokumentera sina processer samt ständigt eftersträva 

förbättringar av kvalitetsledningssystemet. Dokumentationen av ISO 9001:2008 inkluderar 

intern och extern information angående uppbyggnaden av kvalitetsledningssystemet, 

rutinbeskrivningar, kvalitetsplaner och redovisande dokument. De redovisande dokumenten 

beskriver hur aktiviteter är utförda samt en bekräftelse på att de är korrekt genomförda. 

Standarden har fyra grundområden:  

 Ledningens ansvar 

 Hantering av resurser 

 Produktframtagning  

 Mätning, analys och förbättring (Bergman och Klefsjö 2012, s.510-512) 

För egenkontroller och erfarenhetsåterföring är området ”Mätning, analys och förbättring” 

mest relevant. Fokuset ligger på att behandla och minimera avvikelser för att förhindra 

bristande kvalitet. För att behandla avvikelser är det av stor vikt att företaget har rutiner för att 

identifiera dessa på ett tidigt stadium och på så sätt underlätta åtgärder. Dokumentation av 

uppkomna avvikelser bör analyseras för att förbättra kvalitetsledningssystem och undvika att 

avvikelserna uppkommer på nytt (Bergman och Klefsjö 2012, s.514-515). 

4.2 Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen som började gälla 2011 har 

kraven för kontroll, uppföljning och tillsyn förtydligats. Huvudsyftet med uppdateringen av 

lagen är att minska fel och brister i byggproduktionen (Tolstoy 2012, s.12-14). 

Enligt PBL är det byggherrens ansvar att bygg-, rivnings- och markåtgärd genomförs enligt 

aktuella lagar och föreskrifter. Ett krav på byggherren är upprättandet av en kontrollplan. 
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Varje kontrollplan ska vara anpassad till det aktuella projektet den berör och det ska framgå 

vilka kontroller, så som egenkontroller, som ska göras och vem som är ansvarig för att 

kontrollerna genomförs (SFS 2010:900, kap.10 § 5-8).   

4.3 Arbetsberedning  

För att förebygga störningar i olika byggmoment genomförs en arbetsberedning innan 

byggstart. Syftet med arbetsberedningen är att identifiera kritiska moment som i sin tur 

analyseras ingående för att finna den mest lämpliga metoden. Genom denna förberedelse 

fastställs vilka aktiviteter eller moment som kräver extra noggrannhet och kontroller 

(Nordstrand 2008, s.186). Genom arbetsberedningen förhindras avbrott och fel i produktionen 

då produktionsledningen och byggarbetare får en noggrann genomgång och förberedelse av 

momenten i förväg (Persson 2012, s.7). 

Det första steget i arbetsberedningen är att samla det underlag som behövs för planeringen av 

arbetsmomentet, till exempel ritningar, montageanvisningar, riskanalyser och krav som finns 

på momentet. Nästa steg är genomförandet, där samlas olika yrkesgrupper som påverkar eller 

påverkas av hur momentet genomförs, till exempel byggarbetare och arbetsledare. I detta 

stadium diskuteras olika produktionsalternativ för att göra en så bra produkt som möjligt. Det 

tredje och sista steget är uppföljning om vad som fungerat bra eller dåligt i momentet. Det 

reflekteras över detta och dokumenteras till förbättringar av efterföljande projekt (Persson 

2012, s.15-20).  

4.4 Egenkontroller 

Enligt Plan- och byggtermer (1995) är definitionen på egenkontroll: ”kontroll som utförs i 

egen verksamhet på eget ansvar” (Plan- och byggtermer 1995, s. 76) och kontroll: 

”undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller 

angivna krav” (Plan- och byggtermer 1995, s.135). Att egenkontroller ska genomföras i egen 

verksamhet innebär inte att den yrkesarbetare som utfört momentet måste göra egenkontrollen 

utan den kan genomföras av till exempel arbetsledare eller inhyrda experter. När 

egenkontroller genomförs av den yrkesarbetare som gjort momentet är risken stor att man inte 

upptäcker sina egna fel. Det är därför fördelaktigt att någon annan genomför kontrollen, ett 

exempel på detta är när arbete av en mindre erfaren kontrolleras av någon med mer 

erfarenhet. För att underlätta utförandet av egenkontroller används hjälpmedel till exempel 

checklistor av vad som ska kontrolleras (Severinson 2014, s.9-16). 

Ett annat sätt att minimera risken med att yrkesarbetare missar sina egna fel när de genomför 

kontroller på sitt eget arbete är genom att använda sig av en extern kontrollant. Chansen är 

större att en extern kontrollant kan identifiera fel och brister effektivare än någon inom 

organisationen vilket kan ge en ökad trovärdighet för kontrollerna. Det är fortfarande en 

egenkontroll så länge den genomförs på uppdrag av den organisation som ska ansvara 

egenkontrollen. En del av ansvaret för kontrollerna kan i och med utlejningen läggas över på 

den kontrollerande entreprenören vid upptäckande av fel som de borde uppmärksammat under 

kontrollen (Severinson 2014, s.9-16). 
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Enligt Severinson (2014) är fel som påträffas under produktionsskedet oftast både enklare och 

billigare att åtgärda än om de upptäcks och måste återgärdas i efterhand. För att förhindra 

kostsamma korrigeringar i efterhand identifierar Severinson tre kriterier för byggprojekt: 

 ”noggrann projektering 

 god produktionsplanering, arbetsberedning och riskbedömning 

 effektiv egenkontroll” (Severinson 2014, s.12) 

För att genomförda egenkontroller ska ha något värde måste de dokumenteras och signaturer 

ska kunna spåras till den som utfört kontrollen. Dokumentering är ett sätt att visa vilka 

egenkontroller som genomförts och vad resultatet av dessa blev.  Även vid moment som inte 

utförts på det sätt som föreskrivits ska kontrollerna genomföras och avvikelser dokumenteras 

(Severinson 2014, s.9-16). 
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5. Peab Sverige AB  

5.1 Erfarenhetsåterföring i Peab Sverige AB 

Enligt Peab Sverige AB:s verksamhetsledningssystem använder de sig av 

erfarenhetsåterföring för att förbättra kvalitén inom företaget och dess projekt. Genom 

erfarenhetsåterföring vill Peab Sverige AB identifiera förbättringsmöjligheter, vilket är en del 

av företagets strävan efter ständig utveckling och förbättring. Återföring av erfarenhet sker 

bland annat genom möten och dokumentation av fel. Denna erfarenhet dokumenteras och förs 

sedan tillbaka in i organisationen på en enligt företaget relevant nivå inom den egna 

organisationen. 

I verksamhetsledningssystemet definieras även vilka projekt som ska ha en 

produktionsavslutningsträff. Dessa möten eftersträvas att hållas efter besiktningen och inom 

tre månader efter projektets avslut. Avslutningsträffar genomförs internt med involverade 

inom företaget, så som platsledning och byggarbetare, samt externt med projektledning, 

byggherren och andra intressenter. Under träffarna diskuteras vad som gått bra respektive 

mindre bra under projektet, till exempel samarbete med underentreprenörer, metodval, 

olyckor, tillbud och om det varit en lämplig arbetsbörda för personalen. Ytterligare ett 

avslutsmöte i produktionen är med underentreprenörer efter deras uppdrag avslutats. Vid 

dessa möten gås deras miljö- och kvalitetsdokumentation igenom, så som att de kontroller 

som ska göras är genomförda.  

Platschefer och arbetsledare ingår i arbetschefsgrupper där det hålls möte och bland annat 

diskuteras erfarenheter från de olika projekten. Detta är ett sätt att sprida erfarenhet mellan 

projekten. 

En annan metod för erfarenhetsåterföring, utöver möten, som Peab Sverige AB har valt att 

använda sig av är en intern databas för att hitta metodval för arbetsmoment. Däri kan 

medarbetare söka på olika byggdelar och finna tips på olika metod- och produktionslösningar 

för delen. 

Erfarenheter och tips från den interna databasen används vid framställande av 

arbetsberedningar. Arbetsberedningen hanterar krav och kritiska moment och genom en del i 

beredningen för erfarenhetsåterföring vill man ta tillvara på de erfarenheter man får vid det 

moment beredningen berör. Här diskuterar man om momentet fungerat som planerat och 

eventuella förbättringar inför likvärdiga moment i kommande projekt. 

Efter projektens slut lämnas projekten över till en grupp som hanterar garantifrågor. Detta 

system har utvecklats för att platschefer och arbetsledare ska kunna fokusera på nya projekt 

och inte ta hand om fel och garantifrågor som uppkommer i gamla projekt. Istället för att den 

enskilde platschefen ska tvingas släppa fokus från sina pågående projekt driver istället 

gruppen de garantifrågor som uppkommer. Den grupp som har hand om garantifrågorna får 

en bättre helhetsbild av de fel som uppkommer efter projektens avslut.  
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5.2 Egenkontroller i Peab Sverige AB 

Peab Sverige AB, bygg och dess avdelning väst, som denna studie undersöker, är certifierad 

enligt ISO 9001:2008. Detta är en del i deras kvalitetsarbete. En förutsättning som Peab 

Sverige AB anser krävs för ett lyckat kvalitetsarbete är att kvalitetsarbetet är integrerat i hela 

företaget och en naturlig del av verksamheten.  Som en del i kvalitetssystemet upprättas 

kontrollplaner för att förebygga eller minimera fel och kvalitetsbrister i projekten.  

Utifrån plan- och bygglagen upprättas en kontrollplan för varje projekt, då identifieras de 

kritiska moment i produktionen som behöver kontrolleras. Även andra kritiska moment 

identifieras där det inte finns krav på kontroll men arbetsledningen ser som kritiska och bör 

kontrolleras. Det kan dessutom vara styrt av beställare vad som ska kontrolleras ytterligare. 

För alla dessa moment görs sedan en arbetsberedning där planering av själva momentets 

genomförande beskrivs och vilka delar i momentet som ska kvalitetskontrolleras av 

egenkontroller samt behöver en riskanalys. 

För att förenkla arbetet med egenkontrollerna har blanketter utvecklats som gör det enkelt att 

fylla i kontrollen. Egenkontrollerna dokumenteras för hand i pappersform och arkiveras sedan 

i pärmar och i vissa fall scannas de in i databaser. Standardmallarna för dokumentation av 

egenkontroller används i de flesta projekten men det finns även de som dokumenterar 

egenkontrollerna efter andra formulär. 

Egenkontrollerna används som en verifikation på att produkten som levereras är vad som 

beställts. Kontrollerna är även ett bevis för platsledningen att olika moment är gjorda och 

genomförda på rätt sätt. Egenkontrollerna nyttjas också av kontrollansvariga och 

besiktningsmän för att se att moment är korrekt utförda, framförallt vid delar som inte är 

synliga i den färdiga byggnaden. Även stödfunktioner inom organisationen, så som kvalitet-, 

miljö och arbetsmiljösamordnare (KMA), använder egenkontrollerna vid uppföljning av 

projekten.  

För att hjälpa produktionsledarna med kvalitetsarbetet i projekten finns stöd för 

kvalitetsarbete på bolags- och regionnivå. En av dessa är KMA-samordnare. De arbetar med 

stöd för arbetsmiljöarbete, miljökrav och kvalitet i byggprojekten och granskar bland annat att 

kontrollerna är relevanta och utförs med fokus på kvalitet och inte kvantitet. 
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6. Redogörelse av fallstudie på Peab Sverige AB 
De intervjuer som fallstudien bygger på har genomförts utifrån en semistrukturerad frågemall 

(Bilaga 1) där frågor och följdfrågor utformats olika beroende på respondentens svar.  

Frågorna behandlar hur respondenterna arbetar med erfarenhetsåterföring, egenkontroller och 

erfarenhetsåterföring av egenkontroller samt deras åsikter kring dessa ämnen.  

Yrkesroller som ansetts intressanta för denna undersökning är byggnadsarbetare, kvalitet -, 

miljö - & arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare), arbetsledare och platschefer. För att ge 

underlag för olika åsikter och synsätt intervjuades 11 personer inom dessa enligt Tabell 1. och 

Figur 1.  

Tabell 1. Fördelning av respondenter 

Yrkeskategori Antal respondenter 

Byggarbetare 2 st 

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare (KMA) 3 st 

Arbetsledare 3 st 

Platschef 3 st 

 

 
Figur 1. Fördelning av antal år respondenterna varit verksamma i byggbranschen 

För att få ärliga svar där respondenterna inte fått chansen att fundera över vad som är rätt att 

svara skickades inte intervjufrågorna ut i förväg. Intervjuerna spelades in för att senare 

transkriberas. Inspelningen gav möjligheten att ge respondenten fullt fokus under intervjun 

men också att gå tillbaka och höra de exakta svaren på nytt.  

6.1 Erfarenhetsåterföring 

Alla respondenter i intervjuundersökningen har en positiv inställning till erfarenhetsåterföring 

i företaget även om de anser att den är bristfällig. En platschef och arbetsledare menar på att 

de kommer i kontakt med felen och på så sätt lär sig av dessa fel och tar med sig erfarenheten 

i sin personliga kunskapsbank. De säger också att detta är bra men att det då bara är den 

enskilde medarbetaren som lär sig av det. En platschef säger att man lever i sin egen bubbla 
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och inte vet hur andra inom företaget jobbar men att det hade varit intressant att ha större 

kännedom om detta. 

6.1.1 Erfarenhetsåterföring via personlig kontakt 

Respondenter inom samtliga fyra kategorier tycker att kommunikation mellan medarbetare är 

största verktyget för erfarenhetsåterföring. De berättar om att dessa kontakter sker till största 

del med medarbetare man redan har en relation till men även genom att söka liknande 

referensprojekt inom organisationen och på så sätt komma i kontakt med andra medarbetare 

som har ytterligare erfarenhet. Via dessa kontakter organiseras till exempel studiebesök vid 

tidigare liknade projekt och på sådant sätt erhålla erfarenhet om vad som har fungerat bra eller 

mindre bra och identifiering av kritiska moment. Dessa respondenter menar att denna 

erfarenhetsspridning endast sker om den aktivt efterfrågas av medarbetare. Respondenter ur 

alla tjänstemannakategorier påstår att det inte är några problem om man ber om hjälp och att 

man tar sig tid när någon frågar om hjälp. Detta ser de som en av företagets starka sidor.   

En arbetsledare lyfter även möjligheterna för erfarenhetsöverföring vid planeringsmöten. 

Respondenten menar att under dessa möten kan lösningar på olika kritiska moment upptäckas 

tidigt och genom att inkludera byggarbetare kan andra aspekter och lösningar framföras. 

Respondenten ser dessa möten som en positiv del i planeringsarbetet. 

Avslutningsmötena som hålls efter projektets slut ser respondenter från alla fyra 

yrkeskategorier som ett bra tillfälle att diskutera erfarenheter från projektet. Flera 

respondenter påpekar att avslutningsmötena lätt blir ytliga vid långvariga projekt på grund av 

att man glömmer mycket som hänt under projektets gång. En platschef tror detta hade kunnat 

förebyggas genom att inte bara ha möte vid projektets avslut utan även ha liknande möten 

spridda under projektets gång. Något annat som uppkommit under intervjuerna är en 

respondent, i KMA-kategorin, som påstår att om avslutsmötena inte efterfrågas aktivt är 

risken stor att de försummas.  

En arbetsledare ser möten inom arbetschefsgrupperna som ytterligare ett forum för att 

diskutera till exempel olika metodval som har fungerat bra, dåligt eller varit återkommande 

problem i olika projekt.  

6.1.2 Dokumentation av erfarenheter 

En KMA-samordnare berättar att erfarenheterna som erhålls vid möten dokumenteras i 

mötesprotokoll som arkiveras, skickas högre upp i organisationen och följs upp i 

ledningsgenomgången men ytterligare spridning sker endast på efterfrågan. Respondenten 

menar att erfarenheten fastnar istället för att spridas ut i produktionen och den spridning som 

sker är via personkontakt och till de medarbetare som medverkar vid mötena. Även om många 

respondenter anser att den dokumenterade erfarenhetsåterföringen brister är flera ändå positivt 

inställda till att erfarenhet sprids vid möten.  

En annan källa där erfarenheter dokumenteras är i arbetsberedningar men en respondent inom 

KMA påstår att detta ofta brister. Respondenten menar att den del i arbetsberedningen där 

erhållna erfarenheter ska dokumenteras oftast lämnas tom. En annan respondent inom KMA 

tycker att erfarenhetsåterföring diskuteras mycket i företaget och hur man ska jobba med 
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frågan och få tillbaka erfarenheten in i projekten. En respondent inom KMA trycker på vikten 

av enkelhet i arbetet med erfarenhetsåterföringen. Respondenten menar på att finns det inget 

enkelt system för att sprida erfarenheter så stannar erfarenheten på projekten. Det leder i sin 

tur till att andra inom organisationen inte känner till de misstag som gjorts i andra projekt.  Ett 

exempel på hur arbetet förenklats, som framförts under intervjuerna, är protokollmallar för att 

alla mötesprotokoll ska se likadana ut och på sådant sätt underlätta uppföljningen. 

Flera arbetsledare ser besiktningsanmärkningar som potentiella källor för 

erfarenhetsåterföring som hade kunnat utvecklas och blivit mer effektivt. Flera respondenter 

från både arbetsledare och platschefer tycker att de anmärkningar man får vid besiktningar 

åtgärdas inför avlämnande men kunskapen man får används endast i liten skala. Istället 

stannar besiktningsanmärkningarna på det aktuella projektet och det är endast de medarbetare 

på projektet som lär sig av anmärkningarna. Respondenter från alla fyra yrkeskategorierna 

säger att den spridning som sker är via mun-till-mun i till exempel arbetschefsgrupper eller 

under raster och då endast vid större anmärkningar. En platschef uppger att stora 

anmärkningar även kan publiceras som en notis på intranätet och på så sätt göra fler inom 

organisationen medvetna om momentet.   

Alla respondenterna bland tjänstemännen känner till företagets databas för dokumentation av 

lösningar och tips på moment, men väldigt få använder den aktivt. Anledningar som framhålls 

är att strukturen är bristfällig, den är inte heltäckande och delar är gammalt och bör 

uppdateras. Respondenter ur alla tjänstemannakategorierna säger att databasen bygger på att 

medarbetare skickar in erfarenheter och lösningar men att det är väldigt få som faktiskt bidrar 

till detta. En arbetsledare anser att många hellre kontaktar medarbetare de tror har den 

kunskap man behöver istället för att söka i databasen.  

En respondent inom KMA kategorin identifierar pengar som drivkraften för 

erfarenhetsåterföring. Respondenten tror att när man kan visa en ekonomisk vinning av 

erfarenhetsåterföring ökar viljan bland företag att jobba med det. En annan respondent inom 

samma yrkeskategori anser att erfarenhetsåterföring är mycket viktig men också svår i 

byggprojekt på grund av att man producerar olika produkter som aldrig byggts tidigare. 

Respondenten tror också att detta gör att hela branschen är dålig på att ta vara på och 

dokumentera erfarenheter.  

6.2 Egenkontroller 

6.2.1 Användningsområde 

En övergripande positiv åsikt bland respondenterna angående arbetsberedningar och 

egenkontroller är att man får en noggrann genomgång av momentet i förväg och sedan en 

kontroll, till exempel i form av checklistor, på att man genomfört det på rätt sätt.  

”Att det blir rätt från början och att man inte gör som man brukar. Genomgången är viktig”  

”Den här checken att man gjort rätt är bra. Att man har gjort rätt eller hitta fel. Man kan 

hitta fel tidigt och det tar ner kostnaderna”  
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Alla platschefer och majoriteten av arbetsledarna anser att fördelen med arbetsberedningar är 

att medarbetarna blir tvungna att sitta ner och planera och strukturera upp momentet. 

Respondenter från kategorierna platschef och arbetsledare beskriver att man gärna inkluderar 

de byggarbetare som ska utföra momentet i arbetet med framställning av arbetsberedningar. 

Detta ger dem chans att yttra sig för att genomföra momentet på ett effektivt sätt. En 

arbetsledare uttrycker även att arbetsberedningen kan vara viktigare än själva egenkontrollen 

då planeringen är så viktig för att göra rätt från början.  

En arbetsledare säger att dokumentationen av egenkontrollerna kan användas för att gå 

tillbaka och finna information vid till exempel ändring-, tilläggs- och avdragsarbete eller fel 

där ansvarsfrågan ifrågasätts. En annan respondent inom KMA tycker att dokumentationen 

kan vara extra viktigt i gränser mellan olika entreprenörer och underentreprenörer.  

Respondenter ur alla tjänstemannakategorier ser en användning av egenkontrollerna som en 

kontroll på att arbetet är utfört enligt avtalet. De menar på att egenkontrollerna blir en 

verifikation inför besiktning att produkten lever upp till de kvalitetskrav som ställts. En 

arbetsledare tycker till och med att det är här resultatet av egenkontrollerna har störst 

betydelse, både när det utförts av egen personal och underentreprenörer.  

2011 skärptes ansvarsfrågan gällande kontroller i plan- och bygglagen. Under intervjuerna 

framkom att förändringen inte är något majoriteten av respondenterna i samtliga fyra 

yrkeskategorier märkt av. De flesta som säger att de upplevt en förändring kan inte med 

säkerhet säga att det är beroende av plan- och bygglagen men upplever en ökad efterfrågan 

och medvetenhet kring egenkontroller. Dock uttrycker en respondent, ur KMA kategorin, att 

denne trodde lagändringen skulle medföra större förändring än den gjort: 

”Trodde det skulle bli mycket mer kontroller i och med nya PBL (plan- och bygglagen)… Det 

har blivit mer men inte så mycket som jag trodde.” 

6.2.2 Genomförandet av egenkontroller 

En respondent, verksam inom KMA, säger att det inte är speciellt strikt hur egenkontroller 

genomförs i Peab, men att det kanske hade varit bättre om det varit det. Respondenten säger 

att många skillnader är beroende på projektets storlek och typ. De större projekten får mer 

dokumentation och samordning, det är därför inte svart eller vitt hur man ska genomföra 

arbetet utan det ska anpassas till det aktuella projektet.  

Många av respondenterna såg positivt på egenkontroller men de framförde även brister. En av 

bristerna som nämns är att i tidspressade projekt blir kontrollerna inte prioriterade utan görs 

bara vanemässigt och man missar tanken bakom kontrollen. Det är högre prioriterat att 

producera än att lämna in kontroller. En respondent ur KMA-kategorin säger att: 

”Inget är dåligt med egenkontroller men däremot kan man göra dom på ett dåligt sätt.” 

Ett exempel på dåligt genomförda egenkontroller som en respondent inom KMA tar upp är 

när dokumentationen fylls i efterhand. Respondenten säger att detta leder till att 

dokumentationen inte ger rättvisande information om hur momentet är utfört.  Om kontrollen 

inte genomförts i anslutning till momentet kan man inte med säkerhet säga exakt vad och hur 
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det är gjort. Respondenten uttrycker även en annan brist i utförandet av egenkontroller när 

spårbarheten brister, man kan inte utläsa vem det är som gjort kontrollen. Detta leder till lägre 

trovärdighet för egenkontrollen och kvalitén för hela momentet.  

En respondent som arbetar som stödfunktion med KMA tyckte att man genomför 

egenkontroller på ett bra sätt när man reflekterar över:  

 Vilka krav finns på momentet? 

 Vad ska kontrolleras? 

 Hur ska detta dokumenteras? 

 Gör man som man tänkt? 

Respondenten säger att genom att reflektera över dessa frågeställningar blir egenkontrollen 

och dokumentationen bra samt hela momentet blir rätt utfört.  

Majoriteten av respondenterna tycker att egenkontrollerna ska genomföras med fokus på 

kvalitet före kvantitet. Två arbetsledare säger att om varje litet moment är reglerat med krav 

om egenkontroller blir det ett irritationsmoment istället för den kvalitetskontroll som syftet 

med egenkontrollen är. Respondenter inom de tre tjänstemannakategorierna tycker att fokuset 

för kontrollerna ska ligga på kritiska moment eller moment som är dyra att rätta till i 

efterhand. En arbetsledare säger att byggarbetarna har sin egen erfarenhet och kunskap och 

därför blir det ”bara löjligt” om varje liten detalj ska vara styrt.  

Flera respondenter ur alla kategorier påstår att byggarbetare har haft en negativ inställning till 

egenkontroller och trott att de ska få stort personligt ansvar. En intervjuad byggarbetare 

framför att många byggarbetare hade varit mer positiva om de förstått bakgrunden och vitsen 

med egenkontrollerna. Även en arbetsledare säger att det därför är viktigt att motivera och 

förklara varför egenkontrollerna ska göras för alla i byggprojektet.  

”Hantverkare frågar inte efter egenkontroller men de har ganska stor nytta av det”  

Byggarbetaren påstår också att egenkontrollen blir en koll för sig själv att momentet är utfört 

enligt anvisningar och på så sätt skydda sig själv från fel. Respondenten lyfter även att det 

krävs att byggarbetare uppmärksammar om det är något som inte stämmer och inte bara 

skriver på. Ett annat problem som lyfts av en arbetsledare är att alla inte tar egenkontroller på 

fullt allvar vilket i sin tur leder till att tilltron till kontrollen brister. Ett exempel på detta är när 

en godkänd kontroll senare visar sig vara felaktig. En platschef säger att när detta upptäcks 

kan alla kontroller gjorda av den personen eller entreprenören ifrågasättas och mista en del av 

sitt värde.  

Enkelhet är något en respondent inom KMA belyser för att säkerställa att egenkontrollerna 

genomförs. En respondent inom KMA belyser vikten av att utförandet ska vara enkelt och på 

rätt sätt för att kunna användas i efterhand och hitta den information som eftersöks. 

Respondenter säger att det finns standardmallar för att förenkla dokumentationen av 

egenkontroller men att de inte alltid används men att huvudsaken är att det överhuvudtaget 

dokumenteras. Det finns delade meningar om hur bra dessa mallar är, vissa menar att de 
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skulle behöva utvecklas medans andra tycker de fungerar bra. Flera respondenter ur alla fyra 

kategorierna säger att det finns en negativ inställning till pappersarbete och därför tycker de 

att det är viktigt att hålla arbetet med egenkontrollerna enkelt för att ändra denna inställning. 

En av dessa arbetsledare menar att genom att göra dokumentationen direkt i datorn undviks 

dubbelarbete. Flera respondenter, från kategorierna arbetsledare, platschef och KMA, är även 

positiva till att dokumentera moment genom fotografering för att på ett enkelt och säkert sätt 

visa hur momenten är utförda, framför allt vid dolda delar som byggs in.  

I undersökningen framkommer skilda åsikter i de fyra yrkeskategorierna angående vem som 

faktiskt utför egenkontrollerna. Flera respondenter ur tjänstemannakategorierna tycker att det 

är positivt när byggarbetarna själva fyller i och signerar egenkontrollen, att momentet är 

genomfört enligt de krav och anvisningar som ställts. Ändå är det majoriteten av 

respondenterna, inom alla fyra kategorierna, som svarar att det är arbetsledare eller platschef 

som gör kontrollerna. Detta tror respondenterna beror på att arbetarna är rädda för att bli 

personligt ansvariga för eventuella misstag istället för att se egenkontrollen som en checklista 

för sig själv. Platscheferna understryker i intervjuerna att det är platscheferna som har det 

övergripande ansvaret. En arbetsledare anser att oavsett vem som fyllt i egenkontrollen krävs 

det att platsledningen litar på att en ifylld egenkontroll är korrekt genomförd. Respondenter ur 

kategorierna arbetsledare, KMA och byggarbetare tror att genom ökad förståelse för varför 

egenkontrollerna görs ökar engagemanget och viljan för att utföra dem: 

”Jag är mycket för att de ska förstår varför de gör dem (red. egenkontrollerna). Att man har 

en dialog runt egenkontrollerna. Förklara det här ska du göra och varför vi gör det.”  

6.2.3 Framtidsutsikter  

Respondenterna anser överlag att arbetet med egenkontroller fungerar bra men att det ändå 

finns rum för utveckling för att förbättra det ytterligare. Inför framtiden efterfrågas en bredare 

kunskap om varför och hur egenkontroller ska göras inom hela företaget av både en platschef, 

KMA och hantverkare. En av respondenterna anser att detta skulle kunna ske genom till 

exempel internutbildningar om hur egenkontrollerna ska genomföras, vilka verktyg som finns 

som hjälp inom företaget och varför de ska göras. En annan respondent inom KMA reflekterar 

över att mer krav på egenkontrollen kanske skulle kunna göra genomförandet mer 

strukturerat. Respondenter ur alla tjänstemanna kategorier ser fördelar med att digitalisera 

processen med egenkontroller. Genom att flytta ut dokumentationen av egenkontroller på 

bygget, genom till exempel surfplattor, tror både en arbetsledare och en respondent inom 

KMA, att kvaliteten på egenkontrollerna förbättras. Genom att få ut kontrollen på bygget tror 

de arbetet förenklas och det blir enklare att lägga in bilder som visar hur momenten är gjorda.  

”Det här jobbet är klart. Det här är kontrollerat. Tar lite kort på det jag gjort och för in det i 

system med en gång. Då tror jag att man ganska snart har en ganska bra kunskapsbank.”  

Även en platschef reflekterar över potentiella möjligheter att digitalt dokumentera 

egenkontroller för att sedan koppla dessa till deras digitala dagbok. Även detta för att göra 

arbetet mer smidigt.  
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6.3 Erfarenhetsåterföring av egenkontroller 

Alla respondenterna tycker att erfarenhetsåterföring är bra men att erfarenhetsåterföringen av 

egenkontroller är bristfällig och kunskapen stannar vid det aktuella projektet. Flera 

respondenter inom arbetsledare och KMA kategorierna säger att resultatet av 

egenkontrollerna tas upp under projektet och dess avslutsmöte och sprids endast inom 

gruppen. Flera respondenter inom dessa yrkeskategorier ser också nytta av att kunna gå 

tillbaka och titta i egenkontroller i efterhand. De menar på att genom att få utökad kunskap 

om vad som fungerat bra eller dåligt med moment i tidigare projekt kan framtida processer 

förbättras och effektiviseras. Dessa erfarenheter är något som läggs i den personliga 

erfarenhetsbanken men detta ger en begränsad spridning av erfarenheter inom företaget. 

”Erfarenhet hade varit till stor nytta för att ta lärdom av varandra”  

”För mig som ny kan jag använda egenkontrollerna för att kolla hur man gjort tidigare”  

En platschef påstår att det är väldigt sällan det finns anmärkningar på 

egenkontrollsdokumenten. Respondenten tror detta beror på att istället för att ange fel i 

dokumentet åtgärdas det och kontrollen skrivs därefter.  

En platschef säger att användningen av databasen med tidigare erfarenheter sker framförallt 

när moment är nya för arbetsledningen och de behöver information om kritiska delar i 

momentet. Respondenter från alla tjänstemannakategorier säger i intervjuerna att databasen 

kräver arbete i form av uppdatering och utveckling för att användas mer i vardagen. En 

respondent inom KMA tycker att det krävs mer struktur på informationen, vilket inte finns, 

för att man ska kunna hitta den information man söker. En struktur där det är enkelt att hitta 

relevant information skulle vara användbart inte bara ur erfarenhetsåterförings synpunkt utan 

även för eftermarknadsgrupper som behandlar besiktningsanmärkningar.  

”Tror inte att något byggföretag kommit på något bra sätt…”  

Dock ställer sig en respondent inom KMA frågande till om en sådan databas kommer 

användas även om den blir mer användarvänlig och om medarbetare kommer dela med sig 

mer av sina erfarenheter. Respondenten menar på att informationsmöten kan vara en bättre 

källa för erfarenhetsåterföring. Ett exempel som respondenten framför är genom att 

stödfunktioner så som KMA-samordnare går ut och informerar om de erfarenheter som bör 

spridas inom företaget och få en diskussion kring erfarenheten.  

Alla arbetsledare och en KMA säger att besiktningsanmärkningar som tidigare blivit 

kontrollerade av egenkontroller behandlas på samma sätt som om de inte varit kontrollerade 

tidigare. En arbetsledare och en platschef anser inte att man normalt sätt går tillbaka till 

egenkontrollerna vid besiktningsanmärkningar utan anmärkningar endast återgärdas. Två 

platschefer säger ändå att besiktningsanmärkningar kan leda till att kontroller på andra 

liknande moment kräver utredning angående om de också är felaktigt utförda. Två platschefer 

och en arbetsledare säger att de anmärkningar som uppkommer vid besiktningar kan spridas 

via driftmöten och i många fall till den berörda platschefen. En intervjuad byggarbetare säger 

att även byggarbetare till viss del får information om besiktningsanmärkningar men mer 
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genom ”mun-till-mun på en kafferast” från andra byggarbetare som jobbat med att återgärda 

besiktningsanmärkningarna.  

En platschef anser att dokumentation från egenkontroller inte används för 

erfarenhetsåterföring men däremot arbetsberedningar. Arbetsberedningar används för att finna 

information om hur specifika moment har genomförts. En platschef menar att egenkontroller 

är kopplade till kontrollprogrammet och erfarenhetsåterföring inriktat på att effektivisera 

produktionstider och är därför inte sammankopplade. En annan reflektion, från en platschef 

och en arbetsledare, som framkommit i intervjuerna är att det är ett glapp mellan resultat från 

egenkontroller och produktionen.  

Ett fall när erfarenhetsåterföring har stor betydelse, som en respondent inom KMA nämner, är 

när nyckelpersoner lämnar företag. Enligt respondenten är anledningen att medarbetare 

använder sig av olika metoder, för till exempel dokumentation av egenkontroller, och det är 

en svårighet att spara dessa erfarenheter. Respondenten menar på att om inte erfarenheten 

efterfrågas från företagsledningen så går den också förlorad.   

En respondent inom KMA säger att en orsak till svårigheterna med erfarenhetsåterföring av 

egenkontroller är att personer inte ser egenkontroller som viktiga. Däremot blir många 

intresserade om man kan visa på konkreta möjliga besparingar.  

”Hur kan vi visa på att den extra tiden vi lägger ner nu för att vi går ut och gör den här 

egenkontrollen sparar oss tid i slutändan… Sparar vi tid där och det blir mindre fel blir det ju 

samtidigt billigare.”   

Inom erfarenhetsåterföring av egenkontroller påstår respondenter att kvalitet är viktigare än 

kvantitet. En arbetsledare och en KMA ser identifiering av kritiska moment, så som tätt tak 

och våtmiljöer, som det största användningsområdet för resultatet från egenkontroller. En 

respondent inom KMA tror att om det blir för mycket dokumentation av egenkontroller ökar 

svårigheten att fånga upp den väsentliga informationen och det blir svårt att ta med till 

framtida projekt. Flera respondenter inom tjänstemannakategorierna tror att erfarenheten blir 

enklare att föra med om egenkontrollerna endast utförs på kvalitetskritiska moment som kan 

vara av intresse i efterföljande projekt.  
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7. Analys 
Skillnader i åsikter mellan de olika yrkeskategorierna för tjänstemän (KMA-samordnare, 

arbetsledare och platschefer) har inte kunnat ses i studien men vissa skillnader kan ses mellan 

dessa och byggarbetare. Anheim (2001) och Josephson, Styhre och Wasif (2008) påstår att 

sådana skillnader beror på de olika yrkeskategoriernas skilda arbetsuppgifter. Tjänstemän har 

mera fokus på planering och produktions förbättring medan byggarbetarna fokuserar på att 

producera.  

7.1 Sprida erfarenhet 

Alla projekt genererar erfarenhet till medarbetarna men Banham och Gannans (2011) studie 

visar att metoder för erfarenhetsåterföring i byggbranschen är ineffektiva och erhållen 

erfarenhet används inte till fullo. Detta är även något respondenterna på Peab Sverige AB 

affärsområde bygg och region väst framhåller. Flera av dessa respondenter tycker att mycket 

kunskap finns att finna i arbetsberedningar, egenkontroller och besiktningsanmärkningar, 

dock saknas en tydlig struktur för hur erfarenheten ska tas tillvara och spridas i företag. 

Respondenterna menar på att utan ett bra system för att hitta relevant information stannar 

kunskapen i projekten och erfarenheten används inte i efterföljande projekt. Om medarbetare 

inte lär av erfarenheter från projekten utvecklas inte företaget för framtiden. Det krävs dock 

att medarbetarna engagerar sig och har en vilja att utvecklas. Då produktionen i 

byggbranschen är projektbaserad är ett bra system för att dela med sig av sina erfarenheter 

och metoder extra viktigt för att sprida erfarenheten utanför projektgränserna. Ändå anser 

respondenterna på Peab att förändringen måste efterfrågas från högre instans för att det ska 

ske en förändring. 

För att sprida kunskapen i hela organisationen är det viktigt att få ner kunskapen på papper. 

En metod för att sprida erfarenheter över projektgränser är genom att dokumentera 

erfarenheter i en intern databas. Anheim (2001) framhåller att databaser förenklar och 

möjliggör kunskapsspridning mellan olika projekt i företag. Även flera av respondenterna hos 

Peab ser en databas som en potentiell källa för kunskap men tycker att den kräver kontinuerlig 

uppdatering och utveckling. Är inte databasen uppdaterad med relevant information och 

lättanvänd används den inte heller i stor utsträckning. Detta är något som även framkommit i 

undersökningen av Bresnen et at. (2006). De säger att om företaget inte har en bra metod för 

att hitta relevant information är det också omöjligt för medarbetare att tillgodose sig 

kunskapen. Dock är en respondent i denna fallstudie tveksam till om medarbetare kommer 

använda sig av en databas även om den är strukturerad på ett bra sätt. Databasen är beroende 

av ständig uppdatering och medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter.  

Många respondenter på Peab är mer positiva till att dela med sig av sina erfarenheter via 

personlig kontakt när en medarbetare efterfrågar erfarenheter. Josephsson, Styhre och Wasif 

(2008) och Bresnen et at. (2006) anser att den personliga kommunikationen är minst lika 

viktig vid erfarenhetsåterföring, om inte viktigare, än genom dokument i till exempel 

databaser. Tendenser bland respondenterna på Peab tyder också på detta då de hellre 

kontaktar kollegor eller projektansvariga vid företagets tidigare projekt och genomför 

studiebesök än genom att söka bland dokument. Erfarenhetsåterföring sker även genom 

diverse möten före, under och efter projekten där det bland annat diskuteras hur kritiska 
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moment fungerat i form av till exempel arbetsberedning, genomförande och egenkontroller. 

Dock avgränsas erfarenhetsåterföringen då till de närvarande vid mötet om företaget inte har 

ett bra system för att sprida erfarenheter via dokumentation från möten. 

Besiktningar är obligatoriska delar i byggproduktionen och ger information om fel och 

kvalitetsbrister. Enligt Lundkvist, Meiling och Vennström (2010) är besiktningsprotokoll en 

källa för lättåtkomlig erfarenhet för företaget som ändå inte används. Enligt respondenter i 

fallstudien är besiktningsprotokoll en möjlig källa för erfarenhetsåterföring men det är endast 

information om större anmärkningar som sprids tillbaka ut i produktionen. Den spridning som 

sker är via mun-till-mun mellan medarbetarna och det finns ingen effektiv metod för att sprida 

eller hitta information i besiktningsprotokoll.  

7.2 Genomförandet av egenkontroller 

Enligt Severinson (2014) är det inte definierat vem som ska genomföra egenkontrollerna utan 

detta kan skilja mellan till exempel yrkesarbetare, arbetsledare eller externa kontrollanter. 

Respondenterna på Peab håller med om att det inte är definierat vilken yrkeskategori det är 

som ska göra egenkontrollerna utan det skiftar mellan projekten. Flera respondenter, i 

fallstudien, samt Severinson (2014) säger att egenkontroller inte är dåliga i sig men att de kan 

utföras på ett dåligt sätt. Egenkontroller som inte är spårbara eller är gjorda på ett dåligt sätt 

har inget värde och kan inte användas i efterhand för erfarenhetsåterföring. Respondenter 

inom alla tillfrågade yrkeskategorier (byggnadsarbetare, KMA-samordnare, arbetsledare och 

platschefer) i denna fallstudie säger att en ökad kunskap och förståelse för varför man gör 

egenkontroller skulle ge en mer positiv inställning till kontrollerna och på så sätt öka viljan till 

att göra dem.  

Majoriteten av respondenterna i Peab lyfter fram att det är viktigt att endast göra 

egenkontroller på kritiska moment och inte på varje liten detalj i produktionen. De tror att om 

det är egenkontroller på alla små detaljer i produktionen blir det ett irritationsmoment bland 

medarbetarna istället för den kvalitetskontroll som syftet är. Ligger fokuset på att göra färre 

kontroller med kvalitet istället för att fokusera på kvantitet blir det enklare att motivera 

utförandet av dem. Detta minskar även risken att kontrollerna utförs på ett dåligt sätt. Ett 

annat problem med att göra för många egenkontroller är den ökade svårigheten att fånga upp 

den erfarenhet man kan finna i dem. Därför säger majoriteten av respondenterna att med fokus 

på egenkontroller med kvalitet och på kritiska moment ökar möjligheterna att hitta relevant 

information för erfarenhetsåterföring. 

7.3 Erfarenhetsåterföring av egenkontroller 

Enligt studien gjord av Bresnen et at. (2006) finns det en motvilja att dela med sig av sina 

misstag. Man väljer att inte sprida erfarenhet av uppkomna fel då många inte vill visa att fel 

har begått. Detta syns även bland respondenter i denna studie då de säger att det sällan finns 

anmärkningar i egenkontrollerna. Istället för att dokumentera att ett moment är felaktigt utfört 

rättas felet till och egenkontrollen fylls i utan anmärkning. Denna tendens ser även 

respondenterna i arbetsberedningar då delen för erfarenhetsåterföring ofta lämnas tom. Detta 

hindrar erfarenhetsåterföringen att komma ut i produktionen igen, cirkeln sluts inte och man 

”uppfinner hjulet på nytt”.   
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Enligt Severinson (2014) är oftast fel billigare och enklare att återgärda om de upptäcks i ett 

tidigt skede än om de måste återgärdas i efterhand. Därför har egenkontroller en stor roll ur 

kostnadssynpunkt. En respondent säger under intervjuerna att många inte ser egenkontroller 

som viktiga men däremot brukar många bli intresserade om man kan visa konkreta 

besparingar det extra arbetet med egenkontroller kan medföra. Flera respondenter säger att det 

är pengarna som är en drivande och motiverande faktor för egenkontroller och 

erfarenhetsåterföring. En svårighet är dock att visa hur mycket den extra tiden man lägger på 

att genomföra en bra egenkontroll kan sparas in för projektet i slutändan. Byggprojekt är 

generellt under tidspress vilket gör att erfarenhetsåterföringen bortprioriteras. Detta märks då 

arbetsledningen ofta snabbt går över till nästa projekt och erfarenheten från det tidigare 

projektet dokumenteras inte på ett bra sätt och erfarenheten går då förlorad.  
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8. Diskussion 
Resultatet visar att det finns en positiv inställning bland respondenterna till 

erfarenhetsåterföring men att erfarenhetsåterföring av egenkontroller inte används på ett 

effektivt sätt. Bristen på erfarenhetsåterföring kan ses i tidigare studier som behandlas i 

litteraturstudien och styrker de åsikter som framförts i denna studie.  

De skillnader i åsikter respondenterna framförde kunde inte ses som beroende av 

yrkeskategori bland tjänstemännen. De olikheter som uppkommit ses som individuella åsikter 

och inte bundna till yrkeskategori. Den marginella skillnaden som ändå uppstår mellan 

tjänstemän och byggarbetare kan bero på de olika arbetsuppgifterna. Inför studien trodde 

författarna att skillnaden mellan yrkesgrupperna skulle vara större. Dock är underlaget i denna 

studie inte tillräckligt för att kunna ge en tydlig bild av skillnaderna i åsikter mellan 

yrkeskategorierna. 

Valet att genomföra studien med kvalitativt angreppsätt med semistrukturerade intervjuer har 

gett möjlighet för respondenterna att framföra åsikter även runt de frågor som ställts. De har 

då kunnat komma med ytterligare tankar och synsätt på erfarenhetsåterföring, egenkontroller 

och erfarenhetsåterföring av egenkontroller. Flera olika synsätt och idéer på hur 

erfarenhetsåterföring av egenkontroller skulle kunna användas har framförts av 

respondenterna. Därför anses valet av metod för intervjuerna varit framgångsrikt då många av 

tankarna från respondenterna skulle varit svåra att få fram via enkäter.  

Då det ofta är pengar som är den motiverande faktorn för erfarenhetsåterföring av 

egenkontroller skulle en vidare studie kunna fokusera på att visa konkret vilka besparingar 

som kan göras. Genom att visa hur mycket som kan sparas genom att lägga den extra tiden på 

egenkontroller och erfarenhetsåterföring kan fler motiveras till att göra dem på ett bra sätt. En 

annan studie skulle kunna vara i form av en liknande studie som denna men med kvantitativ 

metod och med fokus på jämförelse i större perspektiv, så som mellan företag eller nationellt. 

En sådan studie skulle ge en större bas för hur hela branschen jobbar istället för ett företag. Ett 

ytterligare förslag på studie är att undersöka och utveckla hur ett datasystem för 

egenkontroller och erfarenhetsåterföring av egenkontroller kan se ut i praktiken. Respondenter 

har framfört åsikter om att användande av surfplattor i arbetet kring egenkontroller skulle 

kunna ge fördelar men att man inte nu vet hur det skulle se ut eller kunna användas i 

praktiken. 
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9. Slutsats 

9.1 Sprida erfarenhet 

För att tillgodose sig och sprida erfarenheter i företag krävs ett system för att dokumentera 

och sedan hitta relevant information. Oavsett hur mycket erfarenhet som finns inom ett 

företag kan den inte användas om inte relevant information kan hittas vid planeringen av 

efterföljande projekt. 

För att använda en databas effektivt för erfarenhetsåterföring krävs det att den underhålls, 

uppdateras kontinuerligt och att medarbetare på ett enkelt sätt kan finna relevant information. 

Det är även viktigt att inte glömma bort värdet av den mänskliga kontakten. 

Det finns mycket information i egenkontroller och besiktningsprotokoll men respondenterna 

säger att det inte finns ett effektivt sätt att hitta relevant information i dessa. Det bör därför 

läggas fokus på att ta tillvara information från dessa källor på ett bättre sätt för att tillgodose 

sig denna förhållandevis lättåtkomliga information. 

9.2 Genomförandet av egenkontroller 

Genom att öka kunskapen och förståelsen för vitsen med egenkontroller skulle kvalitén på 

egenkontrollerna förbättras. Bättre egenkontroller är positivt både för kvalitén av projektet 

och för en bättre erfarenhetsåterföring av dess resultat.  

Genom att välja de viktigaste punkterna för egenkontroller kan man öka kvalitén på de 

kontroller som görs och enklare ta till vara den erfarenhet de kan ge. Därför bör företag 

fokusera på att göra endast nödvändiga kontroller med hög kvalitet istället för att kontrollera 

varje moment i produktionen.  

9.3 Erfarenhetsåterföring av egenkontroller 

Finns det ingen vilja i företaget att dela med sig av de misstag man gjort genom att inte fylla i 

dokumentation med brister i till exempel egenkontroller eller arbetsberedningar hindras 

erfarenhetsåterföringen. Om fel i moment rättas till innan egenkontrollen fylls i har det ingen 

betydelse ur kvalitetssynpunkt men för erfarenhetsåterföringen då misstagen inte lyfts fram. 

Vet ingen om de misstag som gjorts är risken stor att även andra gör samma misstag vilket 

hade kunnat undvikas.   

Eftersom pengar är en stor motiverande faktor i byggprojekten skulle konkreta exempel på 

besparingar egenkontrollerna kan medföra ge ökad motivation och vilja bland arbetsledningen 

att göra bra egenkontroller. Värdesätts egenkontrollerna och erfarenhetsåterföringen av 

egenkontrollerna bland arbetsledningen sprids viljan för att göra det på ett bra sätt även ner till 

byggarbetare och egenkontrollerna får ett högre värde för både kvalitetsarbete och 

erfarenhetsåterföring.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

Vem vi intervjuar  

 Namn: 

 Befattning: 

 År i branschen: 

Egenkontroller 

Hur genomförs egenkontroller hos er? 

Hur använder du dig av egenkontroller idag 

Vem får göra egenkontroller hos er? 

 Krävs någon utbildning för att få skriva på egenkontroller? 

Vad tycker du är bra med egenkontroller? 

Vad tycker du är dåligt med egenkontroller?  

Har du upplevt någon förändring i arbetet kring egenkontroller i och med den nya Plan- och 

Bygglagen 2011? 

 Har arbetssättet förändrats? 

Vad kan du ha för användning av resultatet av egenkontroller?  

Erfarenhetsåterföring  

Hur används erfarenhetsåterföring i PEAB idag?  

Har ni uppföljningsmöte där ni diskuterar erfarenheter av projektet? 

 Om ja: Hur fungerar ett sådant möte? 

Hur dokumenterar ni erhållna erfarenheter? 

 Vem får tillgång till dessa tidigare erfarenheter? 
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Sprids information inom företaget om de anmärkningar som görs vid besiktningar? 

Hur använder ni informationen om kvalitetsbrister som uppkommer besiktningar? 

Vad händer om en besiktningsanmärkning tidigare är kontrollerad av egenkontroller?  

 Tar ni reda på vad som orsakat det? 

 Förs denna erfarenhet vidare eller stannar den hos den ansvariga för just detta projekt? 

Erfarenhetsåterföring av egenkontroller  

Hur använder ni kunskap från egenkontroller för att lära inför framtiden?  

Vilka svårigheter ser du med erfarenhetsåterföring från egenkontroller? 

Hur skulle du vilja att egenkontroller används i framtiden? 

Hur skulle du vilja att man använder sig av resultat från egenkontroller i framtiden? 

Några övriga tankar du vill tillägga? 
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