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Förord 

 

Detta examensarbete är vår sista del av Byggnadsingenjörsprogrammet på Örebro universitet 

2013, arbetet är skrivet hos och med hjälp av NCC Construction i Örebro.  

 

Vi vill först tacka Mart Öhr som varit våra internhandledare och hjälpt oss att hålla tankeverk-

samheten igång. Därefter vill vi tacka Gustav Falkenström som varit våra externhandledare på 

NCC och hjälpt oss med kontakter, specificera vårt arbete, handhållit oss med eget kontor och 

arbetsdator. Slutligen vill vi tacka alla andra medarbetare på NCC som ställt upp på våra in-

tervjuer, delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 



 

 

Sammanfattning 

För att kunna garantera hög kvalité på en slutprodukt är det viktigt att kvalitetsarbetet beaktas 

under produktionen. Kvalitetsarbete påverkar företaget på ett positivt sätt genom att säkerstäl-

la nöjda kunder och bidra till både ett gott rykte och en god ekonomi. NCC misstänker att det 

förekommer bristfälligt kvalitetsarbete under produktion i byggbranschen och gav oss därför i 

uppdrag att undersöka hur deras arbete med detta fungerar. I examensarbetet har intervjuer 

gjorts ute på fem av NCC:s pågående projekt i Örebro län för att ge en bild av hur arbetet med 

egenkontroller och fukt ute på byggarbetsplatserna fungerar. Vi har kartlagt hur arbetstagarna 

jobbar med egenkontroller och fukt i produktion, om det finns några brister i arbete och i så-

dana fall vad det beror på. Kartläggningen visar att upprättningen av mallarna till egenkon-

troller behöver förbättras, dels beror det på tidsbrist och NCC:s verksamhetssystem som är 

begränsat. Det största problemet som de flesta upplever med kvalitetsarbete överlag är att det 

inte finns tillräckligt med tid för det. 

 

Nyckelord 

Kvalitetsarbete, produktion, egenkontroller, fukt 

 

Abstract 

To ensure a high quality of the final product it’s important that quality work is considered 

during the production. Quality work affects the company in a positive way by making our 

customers happy, improving and retaining our good reputation and leads to a good economy. 

NCC suspects that there’s insufficient quality work during production in the construction in-

dustry across the country and based on that they want us to examine how they’re handling 

this. In this thesis we’ve done the interviews on five of NCC's ongoing projects in Örebro 

County in order to provide a picture about how the process of quality controls and moisture at 

the construction sites works. We’ll identify how employees work with their quality controls 

and moisture during the production, if there are any deficiencies in the work and in such case 

what’s causing it. 
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Inledning 

Att få nöjda kunder är något som varit intressant sedan urminnes tider. Kvalité är något som 

ökar värdet på en produkt vilket leder till att kunden blir nöjd. Det är dock fortfarande relativt 

nytt att arbeta med kvalitetsarbete inom byggbranschen, vilket innebär att detta område stän-

digt utvecklas och måste följas upp. En ökad global konkurrens inom byggvärlden och kunder 

med högre medvetenhet samt krav har bidragit till att fokusen har ökat på kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsarbete är inget som blir bra över natten utan något som tar tid att lyckas med, det är 

något som gynnar företag på lång sikt. Kvalitet är en viktig konkurrensfaktor och ökar även 

företagets ekonomi. Det är ett väldigt brett område och innehåller många delar och inriktning-

ar. Det ökade intresset för kvalitetsarbetet för samtliga inblandade i byggprocessen leder till 

att kontroller och rutiner blir otroligt viktiga. 

 

I och med att kvalitetsarbetet blir allt viktigare för samtliga inblandade gäller det att ha kon-

troller och rutiner som följs på ett korrekt sätt. Egenkontroll på byggarbetsplasten är ett sätt att 

kontrollera och godkänna varje moment för att säkerställa att kundönskemålet nås. Ett nog-

grant kontrollarbete medför bättre produkt och starkare ekonomi. Detta arbete ger en över-

blick på hur egenkontroll och säkerställande av fukt fungerar. Förekommer det att egenkon-

troll och fuktarbetet inte fungerar som det önskas och i sådana fall varför?  

Syfte 

Syftet med arbetet är att kartlägga hur egenkontroller och hantering gällande fukt sköts på ett 

antal av NCC:s pågående projekt här i Örebro. Resultatet skall ge en bild över hur egenkon-

troller fungerar, vad som fungerar bra respektive mindre bra samt hur NCC jobbar med att 

säkerställa fuktsäkerheten. 

Avgränsning 

Detta arbete genomförs hos NCC i Örebro, vi ska där undersöka hur deras arbete med egen-

kontroller och fukt fungerar under produktionsskedet. Vi kartlägger enbart hur NCC arbetar 

med detta, ej underentreprenörer eller leverantörer. De som har varit delaktiga under intervju-

frågorna är personal som jobbar ute i produktion, ej någon från ledningen.     
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Metod 

Det första som gjordes var en litteraturstudie för att verkligen sätta sig in i området kvalité. 

Kurslitteratur gällande t.ex. byggprocessen och kvalitetsteknik studerades, även material från 

Sveriges byggindustrier och en hel del material från NCC:s verksamhetssystem. Gamla exa-

mensarbeten rörande kvalitet undersöktes också. En mall av intervjufrågor upprättades som 

användes för att få fram resultatet i detta arbete.  

 

Validitet och reliabilitet 

Intervjufrågorna som togs fram diskuterades noggrant innan de fastställdes för att få en upp-

fattning om de var användbara, passande och tillförde något. Vi försökte hela tiden hålla frå-

gorna enkla och tydliga för att inte feltolkning eller missförstånd skulle uppstå. Dessa frågor 

har visats upp för vår interna handledare på universitetet och den externa handledaren på 

NCC. Eftersom examensarbetet gick ut på att undersöka hur arbetet med egenkontroll och 

fukt fungerar ute på produktionen har frågorna anpassats efter just detta ändamål. Detta resul-

tat ska kunna ge en bra bild och en trovärdig studie.  
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Empiri 

Historia 

NCC (Nordic Construction Company) bildades år 1988 när byggbolagen ABV (Armerad Be-

tong Vägförbättringar) och JCC (Johnson Construction Company) slogs ihop. NCC är ett av 

de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa och har 18 000 anställda 

och en omsättning på 49 Mdr SEK år 2010, 52 Mdr SEK år 2011 och 57 Mdr SEK år 2012. 

NCC verkar främst i Norden, Baltikum och Tyskland [1, 2]. 

 

NCC-koncernen kan delas in i fyra olika delar: 

 

 NCC Construction 

Bygger bostäder, kontor, industrilokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. 

 

 NCC Property Development 

Fastighetsutveckling och försäljning av kommersiella fastigheter. 

 

 NCC Roads 

Erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, ifrån produktion av asfaltprodukter 

till beläggningsarbeten och vägservice. 

 

 NCC Housing 

Utvecklar och säljer permanentbostäder 

Genomförande 

Efter litteraturstudien skrevs en grundmall inför de intervjuer som skulle göras ute på några av 

NCC:s projekt. Vi besökte 5 projekt och intervjuade sammanlagt 10 personer. De som inter-

vjuades var platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Detta gjordes för att ge en bra bild av 

hur alla ute i produktionen upplevde att arbetet med dessa punkter fungerade. Intervjuerna 

som gjordes var anonyma och spelades in muntligt för att sedan skrivas ner på datorn så att de 

lätt gick att överblicka. Frågorna varierade beroende på vilken yrkesroll den intervjuade hade. 

De frågor som ställdes var en blandning av öppna och ledande frågor som alla var enkelt ut-

formade för att ge tydliga svar. 
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Insamlad data 

Det insamlade materialet från undersökningen bygger på intervjufrågor rörande egenkontroll- 

och fuktarbete. För att få en bild över hur dessa frågor fungerar i praktiken intervjuades ett 

antal personer med olika yrkesroller. Anledningen till att olika yrkesroller intervjuades var 

främst för att få en uppfattning hur de ser på kvalitet och kvalitetsarbete. Med hjälp av dessa 

frågor ska den verklighet som finns lyftas fram för att kunna förbättra kvalitén gällande dessa 

frågor. 

Intervjumall 

Detta var den mall av frågor som vi använde oss av vid intervjutillfällena: 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 
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17. Förekommer det att egenkontroll fylls i i efterhand? (Vanligt?) 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

Egenkontroll 

I dagsläget använder sig NCC av egenkontroller på samtliga av sina projekt. Majoriteten av de 

tillfrågade har inte fått någon utbildning angående egenkontroll och dess syfte, men alla påstår 

att de vet vad egenkontroll är och hur det fungerar. Synen på varför dessa kontroller genom-

förs skiljer sig beroende på yrkesgrupper. Vissa anser att egenkontroll är ett så kallat ”pap-

persarbete” och inte är till den nytta som det framhävs, medan andra ser det som något posi-

tivt och viktigt. Majoriteten är eniga om att egenkontroller är ett verktyg som underlättar och 

förbättrar arbetet under produktionsskedet. 

 

Det som upplevs vara svårt är att detta verktyg används av olika personer och det är upp till 

var och en att göra det till något positivt. Beställarens krav och omfattning påverkade hur des-

sa kontroller upplevdes. Beroende på om kontrollerna sågs som något positivt eller negativt 

var det av stor vikt att kraven och omfattningen låg på en rimlig och jämn nivå. 

 

NCCs interna verksamhetssystem finns tillgängligt för samtliga anställda. Där finns ett be-

gränsat antal grundmallar som för varje nytt projekt behöver projekt anpassas. Det är plats-

chefen som ansvarar för upprättningen av dessa mallar på sitt projekt. Verksamhetssystemet 
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fungerar som en databas där bland annat mallar för egenkontroller i form av checklistor finns 

att tillgå för olika moment. En del som har frågats anser dock att det finns problem med fram-

tagning av dessa mallar eftersom de önskar sig mer stöd av verksamhetssystemet. En av de 

intervjuade säger att ”det är framtagningen som tar tid, skulle vilja ha hjälp med detta mo-

ment, något klart man kan använda sig av”. Alla tillfrågade ser inte ledningens stöd och enga-

gemang utan kvalitetsarbetet är något som ska göras. Det framgår att arbetet med egenkon-

troller och kvalitet överlag nedprioriteras redan under planeringsskedet. Eftersom det redan 

där inte avsetts tillräckligt med tid dessa delar. Alla tillfrågade säger att det är tidsbristen som 

påverkar arbetet med kontroller och kanske hela kvalitetsarbetet på ett negativt sätt. Tid är en 

bristvara i byggbranschen och då behövs prioritering och tyvärr kan kvalitén på ett byggpro-

jekt påverkas av detta. 

 

Fukt 

En viktig del av kvalitetsarbete är fukthantering och säkerställande av fuktskydd under pro-

duktionsskedet. Precis som kvalitetsplan så upprättas en fuktplan under planeringsskedet för 

att behandla frågor rörande krav, fuktsäkerhetsåtgärder och känsliga moment med avseende 

på fukt. Det behövs att ett utomstående auktoriserat företag genomför dessa kontroller för att 

kontrollerna ska vara giltiga. NCC i sin tur kan genomföra vissa stickprover bara för att själva 

få en bild av hur det ser ut, dock är dessa prover inte godkända att använda som underlag. 

Tiden som önskas för att se över allt byggmaterial finns inte, utan en enkel okulärkontroll 

genomförs. Enligt alla som intervjuades så förekommer det inte några speciella kontroller av 

mottaget material ur fuktsynpunkt utan ”man får helt enkelt lita på att leverantörerna skickar 

det man har beställt”.  Många anser att materialförvaringen är ett problem under produktio-

nen, förvaring av material utomhus är inte något önskvärt på grund av ökad risk för fukt. Det 

förekommer då och då att material blir fuktskadade när presenningar blåser av eller material 

inte är tillräckligt skyddade. ”Tätt hus” är något som alltid står högt upp i prioriteringslistan 

och det fungerar bra, det ger ett bättre klimat för fuktkänsligt material, förvaring och uttork-

ning av byggfukt. Det bästa vore att förvara så mycket material som möjligt inomhus, dock är 

detta inte alltid aktuellt då utrymmet är begränsat. 
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Teori 

Kvalitet 

"Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov och förväntningar 

som är angivna, i allmänhet, underförstådd eller obligatorisk" [3] "fitness for use" (Joseph 

Juran) och "Alla sammantagna egenskaper hos en produkt, vara, tjänst eller process som ger 

dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundens uttalade och underförstådda behov 

och förväntningar"(SQA, Swedish Quality Assurance).   

 

Definitionerna av kvalité är många, som det sägs, kärt barn har många namn. Dessa olika de-

finitioner ger en bra bild av vad kvalité är och vad det handlar om. Det viktigaste är att sätta 

kunden i centrum eftersom det är efter kundens behov produkten ska utformas [4]. Eftersom 

egenskaperna hos en produkt avgör hur kunden uppfattar den, görs ofta en allmän indelning 

av dessa egenskaper som brukar kallas kvalitetsdimensioner. Om kunden inte känner sig nöjd 

med någon av dessa egenskaper så upplevs detta som att det är brist på produktens kvalitet 

[5]. Då kommer beställaren nästa gång han är i behov av en likvärdig produkt gå till någon 

annan som kan uppfylla hans förväntningar. Därför är det mycket viktigt att ha kunden i cent-

rum och eftersträva det kunden önskar, inte bara tänka på vad som produceras.  

 

"Kunden är den eller de som organisationen och dess medarbetare finns för" [5]. Att arbeta 

med kvalité ska inte bara göra kunden nöjd utan även bidra till en bättre ekonomi och stärka 

företagets rykte [3].  

 

Alla organisationer har sitt eget sätt att arbeta med funktioner och aktiviteter. Det finns ofta 

rutiner och regler som styr hur arbetet med detta ska ske. Allt det tillsammans kallas lednings-

system eller i vissa fall verksamhetssystem och det fungerar som ett dokumenterat regelverk 

som personal på företaget kan använda som hjälp och stöd i det dagliga arbetet [6]. Ett kvali-

tetsledningssystem i sin tur används för att styra och förbättra en organisations kvalitet på alla 

tänkbara sätt. Att bygga upp ett kvalitetsledningssystem är en tidskrävande och kostsam pro-

cess men något som på långsikt gynnar företag [5]. Alla instruktioner och rutiner behöver 

dokumenteras, nya som gamla [3]. De skall tillsammans säkra kvaliteten på organisationen 

och dess tjänster samt produkter. Det mest kända kvalitetsledningssystemet är ISO 9000 (In-

ternationella standardiseringsorganisationen) som innehåller fyra standarder.  
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I dessa finns de riktlinjer och krav som företaget behöver för att ta fram sitt kvalitetslednings-

system [3]. 

 

Oftast är det många aktörer som är inblandade vid framställandet av en produkt eller ett pro-

jekt. De inblandade kan vara t.ex. underentreprenörar och leverantörer som har sina egna kva-

litetsledningssystem. Företagen som anlitar någon av dessa(UE/leverantör) ställer ofta krav på 

att de använder sig av ett genomtänkt kvalitetsledningssystem [7]. För att bedöma och säker-

ställa hur dessa aktörer arbetar med kvalitet och hur deras kvalitetsledningssystem fungerar 

genomförs en form av kvalitetsgranskning, en kvalitetsrevision [5, 8]. 

 

Det är viktigt att kvalitetsarbetet ses som en process och inte som ett projekt [4, 3]. Skillnaden 

är att en process är något som ständigt pågår medan ett projekt sträcker sig över en bestämd 

period, med en start- och en slutpunkt. Av den anledningen är det viktigt att ständigt arbeta 

med detta och hålla processen igång. Till varje organisations hjälp finns det många verktyg 

och metoder, dessa kan bidra till effektiviseringar, förbättringar och kostnadsreduceringar. 

Det finns inga anledningar till att hög kvalitet och effektiv produktion inte kan gå hand i hand 

[5]. 

 

Kvalitetsarbetes positiva inverkan hos ett företag kan vara många, några av dessa är: 

 

 Regelbundna nöjda beställare 

 Mindre omarbetnings- kassationskostnader 

 Ökad produktivitet 

 Positionen på marknaden blir bättre 

 Minskad sjukfrånvaro och personalomsättning 
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Urvalet av metoder och verktyg för att underlätta kvalitetsarbetet är väldigt stort, här är några 

exempel: (utan någon som helst rangordning) 

 

 Sex Sigma 

 5S 

 Jidoka 

 Lean Production 

 Just In Time (JIT) 

 Kaizen 

 Zero Defects (Nollfelsstrategi) 

Kvalitetsarbete i fyra faser 

Företag har alltid som mål att uppnå rätt kvalitet på det byggnadsverket som kunden önskar. 

Med hjälp av ritningar och beskrivningar får entreprenören information om vilka kvalitetskrav 

som ska uppfyllas [9]. Kunden kan ställa speciella krav om det är något specifikt de önskar att 

entreprenören ska beakta.  

 

Ofta delas kvalitetsarbetet in i fyra olika faser: 

 Kvalitetsutveckling 

- Jobba ständigt med förbättringar innan, under och efter produktionen 

 Kvalitetssäkring 

- Innan produktionen 

 Kvalitetsstyrning 

- Under produktionen 

 Kvalitetskontroll 

- Efter produktionen 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring är ett ord som kan ge en bild av att kvaliteten på en produkt är helt säker och 

att kunden garanterat blir nöjd [5]. Detta är inte den egentliga innebörden av kvalitetssäkring 

utan, det innebär att kunden/beställaren vill ha en garanti att organisationen ägnar sig åt ett 

systematiskt kvalitetsarbete och att styrningen av kvalitetsarbete hos organisationen är säker-
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ställt [3, 10]. En stor anledning till att organisationer har tagit fram kvalitetssystem och an-

vänder sig av dessa är att beställaren oftast kräver kvalitetssäkring [11]. 

Kvalitetsstyrning 

Det finns en likhet mellan kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, dock inriktar sig kvalitets-

styrning på åtgärder under produktionen. Kvalitetsstyrning används för att kontrollera hela 

verksamhetens processer och ge möjlighet till att förebygga problem redan under produktio-

nen [11]. Grundtanken med detta är att se när och var saker går fel under processen, det blir 

mycket lättare eftersom signaler gällande brister och fel kan upptäckas i ett tidigare skede [5]. 

Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll började användas under andra världskriget där färdigtillverkad utrusning 

kontrollerades. Den färdigställda produkten kontrollerades för att se så den uppfyllde de an-

givna kraven, och om detta inte var fallet kasserades produkten [11]. Detta kan jämföras som 

en slutkontroll innan en produkt levereras till en kund för att säkerställa att kvalitén är upp-

fylld [4].  

Kvalitetsutveckling 

Det handlar om att ständigt utveckla arbetet med kvalitet innan, under och efter produktionen. 

Organisationer ska alltid jobba med förbättringsarbete och få medarbetarna att vara engagera-

de och känna sig delaktiga i hela processen [5, 11].   

Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att ideligen jobba med förbättringsarbete och att 

medarbetarna ständigt ges möjlighet att bidra och utvecklas. Förbättringsarbetet ska med hjälp 

av inriktning på processer, arbetsflöden och baserade beslut på fakta driva organisationen 

framåt. Ett engagerat och aktivt ledarskap behövs för att skapa förutsättningar för att detta 

arbete ska bli framgångsrikt [5, 12]. 

 

De sex hörnstenarna i offensiv kvalitetsutvecklig: 

 

1. Sätt kunden i centrum 

2. Basera beslut på fakta 

3. Arbeta med processer 

4. Arbeta ständigt med förbättringar 
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5. Skapa förutsättningar för delaktighet 

6. Utveckla ett engagerat ledarskap 

Deming 

Amerikanen William Edwards Deming som blev känd för sitt arbete kring ledarskap och ses 

som en tidig grundare till kvalitetsteknik. Deming förknippas starkt med kvalitetsstyrning och 

hans synsätt på ledarskap har bidrag mycket till utvecklingen av kvalitet. Deming är skapare 

av Demingcykeln som är en 14 punkter lång lista med det centrala i hans filosofi. Den beskri-

ver hur företag, från ledning som arbetare skall tänka för att kvalitet och produktivitet skall 

öka [5]. 

 

Demings 14 punkter: 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris  

5. Förbättra ständigt varje process 

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete 

7. Betona ledarskap 

8. Fördriv rädslan 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället 

11. Avskaffa ackord 

12. Ta bort hinder för yrkesstolthet 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen 

Kvalitet inom bygg 

Idag ställer kunden krav på entreprenörer gällande kvalité och kvalitetsstyrning. För varje nytt 

projekt måste en ny kvalitetsplan upprättas som anpassas för varje specifikt projekt [7]. Det 

vanligaste kvalitetsledningssystemet som används är ISO 9000. Den innehåller riktlinjer och 

krav för att upprätta ett kvalitetssystem. Utöver ISO 9000:s riktlinjer kan beställaren ha högre 

kvalitetskrav och önska en mer avancerad kvalitetsplan. En kvalitetsplan måste upprättas in-

nan byggstart och uppdateras kontinuerligt längs med hela byggtiden [7]. En god planering 
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underlättar det fortsatta arbetet för att hålla en jämn och bra nivå på kvaliteten. Det är ytterst 

viktigt att alla i ett företag förstår innebörden av kvalitetsstyrning och dess syfte, annars job-

bar inte alla mot samma mål [6]. Detta kan innebära sämre kvalité, missnöjda kunder och att 

företaget i värsta fall kan drabbas av ekonomiska förluster [5].  

Kostnader 

Enligt Joseph Juran finns det många faktorer som påverkar ett företag ur ekonomisk synpunkt. 

Det handlar främst om interna felkostnader, externa felkostnader, kontrollkostnader och före-

byggandekostnader [5, 13]. 

Interna felkostnader 

Med interna felkostnader menas att innan en produkt lämnas till kund upptäcks att produkten 

avviker från kundens önskemål. De interna felkostnaderna som kan tillkomma är i form av 

kassation, omarbetning och stilleståndskostnad. Det kan även kosta i form av missnöjda kun-

der på grund av lång väntetid.  

Externa felkostnader 

Om en produkt levereras eller överlämnas till kund och fel inte har upptäckts först efter över-

lämnandet kan stora kostnader tillkomma i form av reklamationer, garantikostnader och "good 

will"-förluster. En sådan kostnad kallas extern felkostnad och blir oftast väldigt dyr. 

Kontrollkostnader 

För att undvika externa felkostnader kan kontroller vara till nytta för att hitta och upptäcka fel 

och brister innan överlämnandet. Med kontroller tillkommer kontrollkostnader och några ex-

empel på sådana kostnader är mottagningskontroll, tillverkningskontroll och slutkontroll. 

Förebyggandekostnader  

Kvalitetsarbetet kostar för företagen, dock är sådana kostnader inte så stora i jämförelse om 

ett företag jobbar för att åtgärda och utveckla kvalitén. Med förebyggande kostnader undviker 

företagen osäkerhet och bristfällig kvalité då det hela går ut på att investera i att införa ett bra 

kvalitetsledningssystem, kostnader för leverantörsbedömning och utveckling av sin personal. 

 

Eftersom en slutbesiktning inte kan kontrollera hur dolda områden är genomförda, ligger 

mycket av ansvaret hos företaget för att säkerställa att ett noggrant kontrollarbete har gjorts 

och dokumenterats då dessa kontroller är bindande. 
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Egenkontroll 

Avsikten med egenkontroll är att undersöka och kontrollera under det pågående arbetet. 

Egenkontroller är ganska vanliga idag och blir allt vanligare då detta är en bra metod för att få 

bättre förutsättningar inför slutbesiktningen. Innan ett projekt kan bli godkänt genomförs en 

slutbesiktning. Nackdelen med en slutbesiktning är att dolda fel inte upptäcks då kontroll av 

slutna ytor inte går att genomföra. Fel och brister som inte är önskade av beställaren kan 

komma att drabba företagen på ett negativt sätt om det upptäcks innan garantitiden är slut. 

Garantitiden som bestäms i planeringsskedet är bindande och en trygghet åt beställaren för att 

inte råka ut för negativa överraskningar efter färdigställandet av produkten. En egenkontroll är 

tänkt som ett verktyg för att underlätta och förbättra produktionen för företagen och dess arbe-

tare [7]. 

 

En kontrollplan tas fram efter anbudsskedet och är anpassat till varje unikt projekt. Oftast är 

beställaren inblandad i framtagandet av en kontrollplan då beställaren vill ha en viss kvalitet 

på sin önskade produkt [7]. Kontrollerna för detta finns i en databas för varje företag och kan 

väljas beroende på projekt. Ansvaret att ta fram kontrollplanen ligger på den kvalitetsansvari-

ge som oftast är platschefen eller en annan lämplig person [6]. Utformningen av mallarna på 

egenkontroller kan variera beroende på beställare, företag och vem som skapar dem. Princi-

pen är densamma eftersom alla strävar mot en hög kvalitet och målet är att göra ett så nog-

grant arbete redan från början. Egenkontroll är en form av checklista som bockas av efter var-

je kontrollerat moment [6]. Datum och underskrift är ett krav för att dessa dokument skall 

vara gällande. Det är vanligt förekommande att fotografier tas och sätts in tillsammans med 

egenkontrollerna för att förstärka och tydliggöra kontrollarbetet. Dokumentationen arkiveras 

och ska kunna tas fram vid behov [5].  

 

Fukt 

Enligt Nilsson anses över 80 procent av alla byggskador bero på fukt, direkt eller indirekt. Vid 

planering av ett byggprojekt är det viktigt att beakta alla delar så noggrant för att få de bästa 

förutsättningarna för en så bra start som önskas [6]. En viktig punkt vad gäller förarbetet av 

ett byggprojekt är utan tvekan fuktfrågan. Redan i projekteringskedet måste en fuktplan upp-

rättas för att övertyga och säkerställa för beställaren att detta görs på ett seriöst och korrekt 

sätt. Fuktkritiska konstruktionsdelar och moment ska identifieras för att kunna hanteras [9].  
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Anpassning av system, konstruktion och material är viktigt så att inte oönskat fukttillstånd 

uppstår. Ohälsa, obehag och stora ekonomiska förluster är bara några konsekvenser som fukt 

orsakar [9]. I BBR står det att ”byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak 

lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 

 

För ett totalt skydd mot oönskad fukt krävs att alla risker hanteras och struktureras för att få 

störst nytta för varje enskilt projekt. Fukt är besvärligt för att det är svårt att upptäcka om ma-

terial har blivit fuktskadad. Ett annat problem är att fuktskador medför stora kostnader [9]. 

 

Enligt BBR (avsnitt 6:52) så gäller att:  

 

”fukttillstånd i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna  

 fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda 

andvändning.”  

 

Det är viktigt att material kontrolleras vid mottagning för att säkerställa att de uppfyller de 

angivna kraven. En byggnadsdel kan utsättas för fukt i många skeden under projektens gång. 

Det finns krav att byggfukten i ett material inte får överstiga angivna gränser, om så är fallet 

får det inte användas [14]. Förekommer det att fuktskadade material används kan det bli dyr-

bara konsekvenser som drabbar företagen i form av rivning, omarbete, vite, kassering med 

mera[4, 14]. Det är inte lätt att upptäcka fuktskadat material med blotta ögat och oftast har ett 

helt moment genomförts innan problemen upptäckts.  

 

Planering för förvaring av fuktkänsliga material är viktigt då det är problematisk om materia-

let utsätts för fukt. I planeringen bör en plan för förvaring tas fram för att säkra att material 

inte utsetts för fukt [9]. 

 

Dessa fuktkällor kan förekomma på en byggarbetsplats: 

 Vatten i/på mark 

 Nederbörd 

 Luftfukt 

 Vatten från installationer m.m. 
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 Byggfukt 

 

Det är av största betydelse att få ett tätt hus så fort som möjligt, särskilt viktigt är att få ett tätt 

tak. Ett tätt hus i ett tidigt skede innebär att material som innehåller fukt kan placeras under 

tak och hinner torka innan det används. Förvaring av material underlättas på grund av tätt hus 

och förvaringen utomhus som innebär ökade risker för fuktskador undviks. Det är fördelaktigt 

att vissa moment som exempelvis ytskikt för väggar och golv genomförs i ett tidigt skede för 

att det ska hinna torka till så mycket som möjligt innan de sluts[14].  

 

En bra och lätthanterligt fuktplan är ett viktigt hjälpmedel under hela produktionen. Varje 

kvalitetsansvarig ska dokumentera och redovisa fuktsäkerhetsplan som behövs på ett systema-

tiskt sätt. 
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Analys 

Egenkontroll 

Egenkontroller är inte längre något nytt och många ute i produktion känner till vad det är och 

handlar om men förstår kanske inte helheten. De flesta har sin egen bild och uppfattning om 

hur det ska genomföras och varför det görs. I intervjuerna framgår att majoriteten av personal 

inte fått någon utbildning inom detta område vilket självklart bidrar till att dessa olika upp-

fattningar och ingen helhetsbild existerar hos anställda. En del av de tillfrågade tjänstemännen 

har fått intern utbildning av NCC:s stora verksamhetssystem, där finns det lite material och 

mallar angående egenkontroller men inget konkret rörande detta. Att få människor att arbeta 

tillsammans, sträva mot samma mål och förstå varandra är något som är viktigt i en fungeran-

de och producerande verksamhet [5]. Håkan Nordkvist skriver att kärnan och det viktigaste i 

att använda sig av utbildad personal är förutsättningen som ges för företaget att gå framåt, 

växa och bli bättre. Utbildning ökar personalens förståelse för företagets verksamhet inom 

kvalitet och skulle bidra till förståelsen av syftet med detta arbete. Det är självklart att erfa-

renhet är viktigt men även den erfarne måste utbildas eftersom branschen och framgångsrika 

företag hela tiden utvecklas [3]. Att synen på varför egenkontroller ska genomföras varierar 

beroende på yrkesroll kan också speglas i bristen av kännedom kring detta ämne. Om alla har 

eller får likvärdig utbildning rörande detta så kan uppfattningen hos de olika rollerna bli mer 

överensstämmande.  

 

Något som också kan bidra till tolkning angående arbetet med kvalité och kanske framförallt 

att egenkontroller ibland ses som ett ”papperarbete”, är förändringen som kvalitetsarbetet har 

fört med sig. Om människor gjort på ett sätt väldigt länge och det fungerat bra så kan det vara 

svårt att få dem att göra saker annorlunda, speciellt när det innebär att de behöver arbeta mer 

och ta mer ansvar än tidigare. ”Fördriv rädslan” och ”övergå till det nya kvalitetstänkandet” är 

två av Demings punkter och de är direkt kopplade till just förändring och utveckling. Det fö-

rekommer att förändring förknippas med rädsla och osäkerhet, människor har en förmåga att 

ofta bli bekväma med saker de har erfarenhet och kännedom om. Arbetare måste kunna förbi-

se detta och vara öppna för utvecklingen som ständigt fortsätter och redo att övergå till det 

nya tänkandet, annars avstannar utvecklingen.  
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Egenkontroll är ett bra verktyg om det görs på ett korrekt sätt och inte bara något som ska 

genomföras. Enligt Japanen Shigeo Shingo är det viktigt att syftet med kontrollerna är rätt. 

Huvudsyftet ska vara att kontrollera för att rätta till fel och inte kontrollera för att finna fel [5]. 

Medarbetarna ska förstå innebörden med egenkontroller för att det ska bli ett bra verktyg, 

”inte bara bäst papper vinner” som en av de tillfrågade uttrycker sig. Yrkesstolthet är också 

något som kan beröra hur yrkesarbetare förhåller sig till sitt arbete. En intervjuad fram för att 

yrkesstoltheten är högre hos de äldre och menar att egenkontroller kanske inte är lika viktigt 

för att de gör ett bättre arbete från början. Medan ”De yngre känner inte samma kärlek till 

arbetet och det kan påverka resultatet”. Enligt Deming ska hinder för yrkesstolthet tas bort 

[4]. Ett sätt att göra detta kan vara att ge yrkesarbetarna mera ansvar och företroendet genom 

att låta dem själva kontrollera hur bra deras eget arbete är genomförda. Kvalitet på kontrollar-

betet är något som värderas av beställare, därför är det viktigt att sätta kundens behov i fokus. 

Majoriteten av de intervjuade lyfter fram att beställaren och kvalitetsansvarig har stor påver-

kan på hur utförligt kvalitetsarbetet skall vara, givetvis varierar kraven beroende på vad det är 

för projekt också. Flertalet intervjuade säger också att beställaren kan ha påverkan på hur kon-

trollarbetet uppfattas, det kan upplevas som en belastning när omfattningen av kontroller inte 

hålls på en rimlig nivå. Det är därför viktigt att anpassa kraven efter omständigheterna och 

inte begära något som kan vara orimligt. Men det borde också beaktas att kunden ska stå i 

centrum att produkten ska bli överlämnad på de villkor som beställaren önskar. 

 

Många som vi pratat med säger att de önskar mera hjälp av verksamhetssystemet som finns, 

då det som finns där upplevs väldigt begränsat. En av de tillfrågade säger ”Det borde finnas 

mera mallar och hjälp idag för detta är något som ständigt görs på byggarbetsplatser”. Att 

det inte finns så mycket färdigställda och generella hjälpmaterial att tillgå har lett till att de 

anställda som tar fram mallarna gör det en första gång med det material som finns. Därefter 

återanvänds dessa på nästföljande projekt efter vissa anpassningar. Detta gör att utformningen 

av mallarna varierar beroende på vilket projekt man kommer till. Så yrkesarbetarna som åker 

mellan projekten uppfattar en skillnad på utformingen och en av de intervjuade menar på att 

det kan underlätta för de yngre om alla såg ut på ett likvärdigt sätt. 

 

En av de sex hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är ledningens engagemang. Med det-

ta menas att ledningen måste visa sin egen övertygelse och sitt engagemang, de behöver visa 

sitt intresse och vikten av allt arbete som görs [4]. Några av de intervjuade påstår att engage-
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manget inte är tillräckligt stort i arbetet med egenkontroller ovanifrån. De upplever att detta 

arbete är något som bara ska genomföras, fungera och sällan följs upp. En del av arbetarna 

som vi frågat säger att de upplever att det redan under planeringen finns för lite tid avsatt för 

arbetet med kontroller. Med ett högt tempo och vikten av slutdatum är tidspressen oftast hård 

ute på byggarbetsplatser och det leder till att prioriteringar måste göras. Några av de intervju-

ade medger att kontrollarbetet faller ner på listan och en person säger ”Under pressade situa-

tioner hamnar det i skymundan, det är tråkigt men sant”. Majoriteten av de intervjuade menar 

att om arbetet med kontroller blir bristfälligt är det på grund av tidsbristen. Det är ständigt 

tiden som styr vad som hinns med och behöver prioriteras, det finns inte möjlighet till perfek-

tion även om det är målet.  

Fukt 

Bilden som fås av de intervjuade är att fuktarbetet fungerar bra överlag. För att kontrollerna 

ska vara gällande måste auktoriserade företag utföra dessa fuktkontroller, av den anledningen 

utförs det inte mycket kontroller av NCC:s medarbetare. Dock förekommer det stickprov i 

syfte att få en egen uppfattning om hur det ser ut. Samtliga medgav att det är av stor vikt att få 

ett tätt hus i tidigt skede för att det underlättar materialförvaring. Känsliga material är inte lika 

utsatta, detta arbete tycker alla fungerat bra. Något som majoriteten upplever lite problematisk 

är materialförvaringen, När material kommer till en byggarbetsplats önskas vissa kontroller, 

saker som bör ses över är att materialet inte är fuktskadat eller nedsmutsat. Om beställningen 

har krav på en viss fuktnivå är det extra viktigt med mottagningskontroll, då ska leveransen 

kontrolleras så det framgår att kraven har uppfyllts [15].  Det framgår ifrån de tillfrågade att 

den personen som tar emot materialet genomför en okulär kontroll. En medarbetare medger 

att noggrannheten på en mottagningskontroll beror på värdet och ändamålet för materialet. 

Flera av de intervjuade menar att det behövs tillit för sina leverantörer, de ska leverara efter de 

krav som är angivna. Det kan ju verkligen inte tyckas som för mycket begärt, men ingen är 

perfekt och fel inträffar. Dock skulle det vara bra att kontrollera leverantörers utskickade ma-

terial för att säkerställa att det uppfyller kraven. Dessa kontroller skulle öka medvetenheten 

hos leverantörerna och chansen till stora felkostnader skulle minska. Men i denna fråga faller 

nog saker tillbaka på tidsbrist igen, det är produktionen som kommer i första hand på gott 

eller ont. 

 

I kvalitativa undersökningar som denna kan det förekomma lite snedvridningar och missvis-

ning. Det finns en risk att de intervjuade personerna inte svarar helt ärligt på vissa frågor, kan-
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ske för att de inte vill erkänna att saker är på ett sätt. Människor kan också uppfatta ett mo-

ment eller en händelse på två helt olika sätt vilket gör att uppfattningarna kan vara skilda fast 

de varit med om exakt samma sak. Ledande frågor kan också få människor att inte tänka helt 

fritt och information går då till miste. Ibland kan det dock vara nödvändigt att leda folk för att 

få igång deras tankeverksamhet och komma fram till något.  
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Resultat 

Dessa intervjuer visar på att uppfattningen om egenkontroller varierar mellan yrkesrollerna 

ute på byggarbetsplatsen. Brist av utbildning gällande egenkontroller och fukt finns hos före-

taget, hos en del saknas även en helhetsbild. Alla är eniga om att egenkontroller är ett bra 

verktyg att använda i produktion om det används på rätt sätt.  

 

Medarbetarna önskar att stödet från NCC:s verksamhetssystem ska vara större eftersom idag 

tar det för långt tid att upprätta dessa mallar. Det är viktigt att alla i ett företag engagerar sig i 

kvalitetsarbetet. Medarbetarna upplever att ledningen inte lägger tillräckligt mycket fokus vad 

gäller kvalitetsarbete utan tar det förgivet.  

 

De som upprättar kvalitetsplan är oftast platschef men det händer också att arbetsledaren tar 

det. Upprättning av materialet till egenkontroller upplevs ta för långt tid och oftast förekom-

mer det att mallar återanvänds. Om beställarens krav på egenkontroller blir för omfattande 

leder det till att det bara ses som pappersarbete. Det är viktigt att beställaren håller en rimlig 

och realistiskt nivå på kvalitetskraven. Det förekommer bara okulära mottagningskontroller 

för mottaget material. Några noggrannare fuktmätningskontroller genomförs inte, utan perso-

nalen på byggarbetsplatsen litar på att leverantörerna levererar efter det som är beställts. Med-

arbetarna förstår vikten av att få ett tätt hus så fort som möjligt och tycker att arbetet med det-

ta fungerar bra överlag. 

 

Om kvalitetsarbetet blir lidande är den största anledning bristen på tid. Om kontrollarbetet ska 

kunna leva upp till allas förväntningar behövs det mer tid för detta, både i planeringen och i 

verkligheten. 
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Slutsats  

Syftet med rapporten var att kartlägga hur egenkontroller och fuktarbete fungerade på några 

av NCC:s projekt. Denna rapport visar att arbetet med egenkontroller fungerar ganska bra 

överlag. Det som ibland motverkar kvalitetsarbetet är bristen av tid som kan uppstå ute i pro-

duktion.  

 

Bristen på utbildning är en förekommande punkt där det framgår att det skulle behövas mer 

utbildning för att alla ska förstå vikten av kvalitetsarbete, och sträva mot ett gemensamt mål. 

Något som visar sig vara av vikt är att alla är engagerade i arbetet med kvalité, från yrkesarbe-

tare till dem högsta inom företaget. 

 

Generellt fungerar arbetet med kontroller av fukt och fukthantering bra, det som skulle kunna 

förbättras är mottagningskontrollerna. Det som upplevs som problematiskt av rapporten är att 

förtroendet till leverantörerna är stora. Genom en noggrannare mottagningskontroll av leve-

ransen ökar medvetenheten och ansvaret hos leverantörerna.  

 

En förbättringsåtgärd av verksamhetssystemet verkar nödvändigt då många upplever svårig-

heter med det. Verksamhetssystemet upplevs som allmänt krångligt och smalt vad gäller ut-

budet av det. 

 

Genom uppdatering av verksamhetssystemet och större förståelse för kvalitetsarbete är de 

flesta av de intervjuade överens om att detta är ett bra verktyg för produktionen. 
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Reflektioner 

Samtliga projekt som vi besökte använde sig av egenkontroller och det känns som en grund-

förutsättning för ett framgångsrikt företag, då dessa kontroller blir allt viktigare. På grund av 

den ständiga kvalitetsutvecklingen och krav som blir hårdare måste arbetet med egenkontrol-

ler tas på allvar av alla inblandade. Det är viktigt att alla förstår innebörden och vad bra kvali-

tetsarbete kan ge ett företag. Eftersom egenkontroller är ett bindande dokument tycker vi att 

alla som arbetar med egenkontroller borde få någon form av utbildning angående detta. Vi 

anser att det är viktigt med utbildning som kan ge alla en gemensam bild av egenkontroller 

och kvalitetsarbetet överlag, det skulle också få arbetarna att jobba mot samma mål. Intervju-

erna ger oss en bild av att alla vet vad egenkontroller är och hur det användes, men det syns 

en variation på hur de olika yrkesgrupperna upplever arbetet med egenkontroller. Alla inter-

vjuade är eniga om att egenkontroller är ett bra verktyg ute i produktionen. Vi tycker det är 

mycket positivt att alla ser detta på samma sätt, det leder till att personalen vill bli bättre och 

utvecklas. Det förekommer ibland att det slarvas med egenkontroller, kontroller som kanske 

fylls i efterhand eller flera moment som gjorts fylls i samtidigt. Många medger att det är bris-

ten av tid som gör att arbetet med kvalitet hamnar lite i andra hand. Vi förstår resonemanget 

att när det finns en begränsad tid att genomföra något så krävs det oftast prioritering, allt som 

önskas hinna med hinns sällan med. Det är tråkigt att denna prioritering krävs eftersom pro-

dukten i värsta fall kan bli lidande. Kraven och omfattning angående kontrollarbetet varierar 

beroende på projekt och beställare. Generellt upplevs inte egenkontroller som något svårt utan 

de flesta ger ett tydligt svar på att det fungerar utan problem. Men många poängterar att det 

kan bli ansträngade eller som de uttrycker det ”pappersarbete” om beställarens krav blir så 

stora så det nästan ses som orimliga. Det som vi reagerar på är att alla som är inblandade i 

kontrollarbetet ser det som en belastning när beställarens krav blir för stora. Vi förstår att det 

uppfattas så, men beställaren har ändå rätt att ställa vilka krav som den önskar. Genomföran-

det av egenkontroller upplevs inte som något problem utan det är själva framtagningen av 

dessa kontroller som vissa ser som ett problem. Framtagningen som görs med viss hjälp av 

verksamhetssystemet är krångligt och de som tar fram detta önskar mer hjälp och kanske lät-

tare sätt att få fram detta material. Eftersom tid ofta är en bristvara så kan inte nya mallar tas 

fram utan då återanvänds de gamla och projekt-anpassas till det nya projektet. Vi tror att det 

bästa vore om det fanns ett enkelt sätt att få fram nytt material för kontrollarbetet till varje nytt 

projekt. Detta anser vi för att krav ändras med tiden, vad som är viktigt kan också variera och 
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hänvisningar till AMA eller liknande kan förändras med tiden. Bilden som vi fick var att en 

förbättring av verksamhetssystemet var nödvändigt för att effektivisera arbetet med detta yt-

terligare. Dokumentationen av egenkontroll görs generellt i papperform där foton ofta tas för 

att underlätta och förstärka kontrollarbetet, detta material placeras tillsammans i pärmar för att 

sedan placeras i arkivet. Vi tycker att arkiveringen och hanteringen av detta material skulle bli 

mycket smidigare om ett nytt digitalt system för detta kunde användas. Det skulle gå mycket 

snabbare att hitta olika saker i materialet, det skulle bli mer plats på hyllan och delning av 

materialet underlättas betydligt. 

 

När vi frågade personalen på byggnadsplatserna om de varit med om att egenkontroller har 

stoppat ett allvarligt fel var det bara en som gav ett konkret exempel men alla var eniga om att 

det förekommer. Detta är verkligen något positivt, att många är överens om att fel förhindras 

genom ett bra kontrollarbete. Här syns det tydligt att om egenkontrollerna sköts så har det en 

inverkan på företagets ekonomi och dessutom dess rykte. 
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Bilagor 

Bilaga 1-4: Intervju med platschefer. 

Bilaga 5-7: Intervju med arbetsledare. 

Bilaga 8-9: Intervju med yrkesarbetare. 

 

  



 

 

Bilaga 1: Intervju med platschef (5 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej inget specifikt, utan en utbildning av verksamhetssystemet, det är ett bra verktyg. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

Nej, men fick utbildning i början, det var en bra utbildning! 

  

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Ja om man använder dem på rätt sätt! Verkligenheten är att det är arbetsledare eller PC 

jobb att fylla i dem. Det skulle vara bättre om yrkesarbetarna gjorde detta eftersom de har 

byggt det som kontrolleras. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 Ja det är viktigt, dock så är det som hamlar längst ner på listan vid tidsbrist. 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Ja, det faller dock tillbaka på tidsbristen hur noggrant och korrekt det genomförs. Anser 

att platschef är en så utsatt roll, det finns inte så mycket tid att spela med, speciellt i 

mindre projekt där resurserna inte är lika stora. Så prioritering behövs! 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

 Positivt, det skall utföras och är viktigt för att få en bra slutprodukt. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

Nej, det är absolut inte problemet. Utan problemet är att hitta tiden att avsätta för egen-

kontroller i början och lägga upp ett bra system. Har man varit på ett par projekt så är det 

lätt att ta med sig de mallar man haft och projektanpassa så det passar det nya projektet. 



 

 

Ta med sig sina mallar man haft sen tidigare känns tryggt, för i grunden kommer ju dessa 

ifrån verksamhetssystemet. Bra grej att återanvända men de kan behöva uppdateras 

ibland vilket det nog inte finns så mycket tid för. 

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 - 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 - 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

 - 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

Papper i en pärm, ja det fungerar bra, bra att ta foto och komplettera med! Nya grejen kan 

vara bra, dock är det stor spridning på kunskap om ny teknik och vilja hos yrkesarbetarna.  

 

PC i detta fall är inte kvalitetsansvarig utan en extern person som har ansvaret för kvali-

tén. (Kan inte granska sitt eget projekt, behöver certifikat) 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Beror mycket på beställare, besiktningsgrupp och kvalitetsansvarig. I detta fall var detta 

väldigt tunt område. Inte varit med om att högre ställt högre krav, utan man gör det man 

behöver. Om det ställs mera krav är det beställare eller deras kvalitetsansvarig. Kontroll 

program upprättas, sen granskas detta under tiden och ändras över projektets gång, det är 

inte klart innan bygget startar utan ett ”levande” dokument. Vanligt kan besiktningsgrup-

pen i ett tidigt skedde kolla över upplägg för dokumentation och hur det ser ut, för att 

lämna synpunkter. Detta är skönt för att veta att det görs som dem vill och på ett bra sätt.  



 

 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

Nej, inte som jag upplever, det skulle kunna vara sådant som man själv inte kan göra. 

T.ex när man är beroende av någon annan, som fuktkontroller där extern auktoriserad be-

hövs. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

Det kontrolleras genom att man ser över deras egenkontroller, i pärmar. Egentligen skall 

man kanske kontrollera dem mera med t.ex. stickprov men det är en fråga om tid här ock-

så. 

 

Kan ha synpunkter på UEs kontrollplan(måste finnas innan de får betalt) Riskanalys mås-

te finnas innan de börjar göra något. Allt med egenkontroller är ett evigt tjatande, tyvärr. 

Det är nog bra om yrkesarbetarna är mera delaktiga i egenkontroller än vad de är. Sällan 

de får/gör det hos NCC. 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

Nej, är det något viktigt att tänka på så tar jag upp detta innan man gör det för att förhind-

ra detta redan då. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i efterhand? (Vanligt?) 

Ja, det förekommer ofta. Det bästa är att fylla i det i samband med att momentet är klart 

men blir dock senare. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 Inte märkt någon skillnad ute i produktion. 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 



 

 

Ja jag tar fram det, gjorde det själv i detta projekt. Finns en grund till denna i verksam-

hetssystemet som projektanpassas. 

 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 -  

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 Varit aktsamma tillviss del, inte några stora mängder som behövs kasserats.  

 

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

 Nej inte gjort så många sådana i detta projekt. 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 - 

 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Nej ingen speciell utbildning.  

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 

Kommentar: Mina chefer engageras sig inte så mycket i kvalitetsarbete utan det är ju tid och 

ekonomi det fokuseras på. De vill att det utförs bara. 

 

  



 

 

Bilaga 2: Intervju med platschef (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Ja, internutbildning och självlärda. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

 Visste vad det var innan, mycket av egen erfarenhet. 

 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

 Bra verktyg, om man genomför det på bra sätt, ”inte den som har bäst papper vinner”. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

Det är ett krav, finns inga kontrollanter, allt som inte syns på slutbesiktningen måste kon-

trolleras innan med hjälp av egenkontroller. 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Ja, men man måste ligga på, så det inte faller i glömska, sätta upp rutiner behövs så det 

inte drar ut på tiden. Hela tiden påminna så det inte går 14 dagar 3 veckor. 

 

Yrkesarbetare får inte skriva på egenkontroller, bara arbetsledare och platschefen. UE har 

dock många som får skriva på själv, vet inte om de har så mycket hjälp uppifrån bara det 

utförs. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

Det är vad personalen gör det till! En del kan se det som en belastning men gör man det 

på ett bra sätt så är det bara positivt. Dock under pressade situationer hamlar det i skym-

undan, det är tråkigt men sant.  

 

 



 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

Nej, problemet är nog att man glömmer dokumentera alla egenkontroller som genomförs. 

Finns mindre UE som kanske inte förstår innebörden använder sig av ett enkelt kryssfor-

mulär, viktigt att man förstår vad det innebär med egenkontroller.  

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 Nej. 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

Tas ifrån verksamhetssystemet, plockar ut baser och kan lägga till text och ändra om det 

behövs. 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring)  

 De är bra, man kan behöva ändra dem men de är bra att utgå ifrån! 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

 På papper i pärmar, det fungerar bra. 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Beror på beställaren, i vanliga fall det som behövs ifrån NCC som beställaren inte vill ha 

noggrannare kontroller. Prioritering och kunden i fokus är det viktiga! (Vad som är vä-

sentligt för dem) det är inte rimligt att vi kan kontrolla allting på ett bygge. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

Långa projekt som ger långa moment kan vara ett problem, när man gör samma sak under 

en lång tid som t.ex. gipsa i 4 månader. 

 



 

 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

Varje underleverantör gör egna som platschefen tillika kontrollansvarig, kontroller att de 

gjorts. Installatörer har egna kontrollanter. Kontrollansvarig kontrollerar genom att kolla i 

pärmar, tillit är viktigt. 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Ja, inget exempel. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i i efterhand? (Vanligt?) 

 Ja, speciellt de dagliga, de kan fyllas i kanske i 3 månader i efterhand. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 Inte märkt någon skillnad 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

Fukt kontroller genomförs av auktoriserade. NCC kan genomföra stickprov men inget 

som är godkänt. 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 Ja, platschefens ansvar att detta finns innan projektet startar. 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 - 

 

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 



 

 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

 I vissa fall, det är okulärt. Beror på vad för material som kommer in, värde och  

 ändamål.  

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

Nej man följer hur man skall göra och genomför sedan de kontroller som behövs. De vet 

hur detta skall göras, annars får de inte genomföra dem. 

 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Inga fuktutbildningar, det finns säkert men aldrig fått någon sådan utbildning. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 Att leverantörer gör egenkontroller och följer de normer som finns. 

 

 

 Kommentar: Kvalitetsarbetet tycker jag fungerar bra överlag på företaget. 

  



 

 

Bilaga 3: Intervju med platschef (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja, fungerar inte bra, finns mycket utvecklingspotential. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej, ingenting, det är dåligt. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 - 

  

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Jo det är det nog, men det funkar inte så bra med egenkontroller. Som det är nu hos oss så 

är det vi arbetsledare eller platschefer som genomför dem, inga yrkesarbetare. De tror inte 

det berör dem, kanske beror på dålig styrning. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

Ja det är det, dock borde yrkesarbetarna vara mer involverade och genomföra dem. Sen 

finns det visa saker som de inte kan utan som AL ska göra. 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

 Ja det gör det. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

Man får inte fuska med dem, svårt att få med alla hinner oftast bara göra stickprov. Upp-

följningen är svår också. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

Ja, och upprättandet tar för lång tid. Det borde finnas färdiga mallar för framtagning, nu 

har alla PC sina egna som man har ifrån tidigare projekt som bara projekt anpassas. De 

fyller egentligen ingen funktion, ingen kollar på dem, ingen följer upp det. Det måste bara 

göras. 



 

 

 

9. Tycker du att man behöver genomförandet av egenkontroller?  

Problematik med att man alltid behöver ha med sig pärmarna, ibland ser man något och 

har inte med sig dem och måste springa och hämta dem. 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

Måste ju finnas färdiga mallar för alla delar som ofta genomförs. De skall ju fram i alla 

projekt, dock finns det inte så mycket tid för dessa moment i projekten. Tiden varierar 

också ifrån projekt till projekt men kvalitetsarbete är inte det första man gör. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

Med papper idag, skulle inte göra något om det skulle finns i digitalt format på dator eller 

liknande. Vet inte riktigt vart det tar vägen sen, kanske sparas i ett arkiv, vissa kanske bi-

fogas i drivsel och skötsel pärmar hos beställaren. 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Ja, det är klart det gör. Är det ett större projekt desto mera resurser finns och desto högre 

krav ställer man. Sen kan det vara ett litet men kraven kan vara det samma, men då måste 

ambitions nivå sänkas när det inte finns samma resurser som på stora projekt. Duktiga be-

ställare anpassar kvalitetskraven efter storleken på projektet och situationen.  

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 Nej. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

 Vi följer upp det dåligt.  

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 



 

 

 Nej inget exempel. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i efterhand? (Vanligt?) 

Ja det är jag övertygad om. Ja det är vanligt, det är inte prioriterat. Är det inte efterfrågat 

så blir det ju inte heller prioriterat, också en resursfråga. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 Nej ingen skillnad 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

Finns inte någon sådan på detta projekt. Ingen som har frågat om det ännu så har hittills 

fungerat bra utan. 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 - 

 

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

 - 

 



 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 - 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Nej ingen utbildning. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 - 

 

Kommentar: Lite mera intresse och engagemang ifrån alla vad det gäller kvalitetsarbete be-

hövs tyvärr. Det är inte ett område som utvecklas som det borde göra. 

 

  



 

 

Bilaga 4: Intervju med platschef (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja det använder vi. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej ingen utbildning. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 - 

 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Det är bra när man gör dem på det som är väsentligt. Viktigt att beställaren fokuserar på 

rätt saker annars blir det bara en pappersprodukt. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 - 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Ja det tycker jag. Det är PL och AL som genomför egenkontrollerna. För att yrkesarbe-

tarna vägrar genomföra dem. För att yrkesarbetarna inte vill ta på sig något ansvar. Det är 

lite synd eftersom de skulle vara bättre om de som genomför det gör kontrollen. De ser 

och vet precis vad som gjorts, man kan ju inte stå med dem hela dagarna. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

Både och, ibland blir det alldeles för många. Om de inte genomförs beror det på tidsbrist, 

man brukar inte beakta detta i planeringsskedet. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

Nej det är nog framtagningen som tar lång tid. Skulle vilja ha hjälp med detta moment, 

något klart som man kan använda sig av. Nu använder man sig av de man haft på tidigare 

projekt. Det är synd eftersom nu kanske inte hänvisningarna till AMA osv. stämmer. 



 

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

Ja det skulle behövas, vi lever på 2000 talet och detta genomförs över hela Sverige, hela 

tiden, det är dags för något nytt. 

  

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 - 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

De är värdelösa, de säger egentligen ingenting. Om man vill ha en bra dokumentation får 

man göra mycket extra arbete själv som man egentligen inte har tid för. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

Foton är väldigt bra, de kan man alltid gå tillbaka till. Det säger mer än lite anteckningar. 

Beställaren kan påverka detta, ibland vill de ha det digitalt och ibland i pappersform. 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Det varierar väldigt mycket, främst p.g.a. beställaren, de kan vilja att man kontrollerar 

vissa saker extra noga. Kan också bero på den som tar fram mallarna, alla tycker ju olika 

saker är viktigt. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 - 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

 Man kollar igenom deras dokumentation när man fått den.  

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Ja, har hittat fel på armering någon gång. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i efterhand? (Vanligt?) 

 Ibland händer det att de genomförs i efterhand men överlag så gör det när det ska. 



 

 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 Nej inte märkt någon skillnad. 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

Det är ett auktoriserat företag som genomför de kontrollerna. Vi följer upp så mycket som 

möjligt men ser det inte som nödvändigt eftersom företagen som har hand om det är pro-

fessionella på det dem gör och det finns ju anledning till att de får göra det. 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

Ja det finns, den tas fram innan projektet. Ofta fattar inte beställaren så mycket av den 

utan den skall bara finnas. 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

  

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 Finns oftast inte så mycket plats vilket gör att bygget blir väldigt utsatt. 

 

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

Det sköts på ett bra sätt, allt kan självklart inte kontrolleras men i så stor utsträckning som 

möjligt görs detta. Viktigare delar kollar man extra noga. 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? (Fuktkvot, vct mm) 

Nej, det användas inte i så stor utsträckning. Betong gör man inga prover på, det har jag 

aldrig någonsin varit med om att man gjort. Virke ser man över synligt, kan kontrollera 

virke som skall vara i stommen innan de sätts upp. 

 



 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 Ja det ser man över extra noga. 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Ingen utbildning. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

  

Kommentar: Mina chefer vill bara att det skall göras, förklarar inte hur utan vill ha resultat. 

  



 

 

Bilaga 5: Intervju med arbetsledare (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej, det är erfarenhet.  

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

 - 

  

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Ja det är det, iallafall när det gäller dolda saker som inte syns under senare besiktning-

ar.(Kort är bra)  

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 - 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Ja, fast oftast skrivs dem lite i efterhand vilket kan vara ett problem. Man tar sig inte tid 

att göra dem innan man ”måste”. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

 Varken eller. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

 Nej det tar inte för lång tid att genomföra. 

 

 

 

 



 

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 Kanske genom att ha en kille som jobbar med bara dessa delar. 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

På egenhand och en del ifrån verksamhetssystemet. Det borde finnas mera hjälp/mallar 

att tillgå i dagens läge för detta är något som ständigt görs på byggen. 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

Ja de är tydliga för oss som jobbat med detta, vet inte hur nyexaminerade skulle uppfatta 

det. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

Dokumentationen är onödig eftersom när bygget är slut är det ingen som kollar på det 

igen. Då spelar det ingen roll om det är dokumenterat på papper eller på en dator. 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

 Det beror på vad beställaren vill. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 Nej. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

Platschefen kollar att de finns, det händer att UE lämnar in precis i slutet av bygget så 

man inte hinner göra så mycket om de är bristfälliga. 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Nej. 

 



 

 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i i efterhand? (Vanligt?) 

 Ja det är ganska vanligt. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 - 

 

19.  Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 - 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 Fungerat bra! Inget som behövs blivit förstört p.g.a. fukt. 

  

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 Bra, inte varit några problem. 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

 Ja, det genomförs. 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

Nej det är ju egenkontroller som genomförs, dem som gör det har ju fått utbildning på 

det. 



 

 

 

 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Inte fått något. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

  



 

 

Bilaga 6: Intervju med arbetsledare (3 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja det gör vi. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej ingen utbildning av det, kanske skulle vara bra att se varför de genomförs. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 - 

 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Det är väl både bra och dåligt, man måste ju ha ett bra sätt att verifiera att det görs, så det 

inte bara blir en pappersprodukt.   

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 - 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Det vet jag inte om jag kan säga, jag tror att UE:s egenkontroller är ett frågetecken, vet 

inte hur väl de genomförs tror det ses än mera där som en pappersprodukt. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

 Jag tror många ser det som en belastning. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

 Det tar nog för lång tid att genomföra.  

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller?  

 Finns nog alltid utvecklingsmöjligheter. 

 

 



 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 - 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

Mallarna varierar väldigt beroende på vem som gjort dem, skulle nog vara bättre om alla 

var likvärdiga. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

 Papper och foto, hamlar i något arkiv efter projektens slut 

. 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Ja det varierar nog, främst p.g.a. beställarens krav. Är nog vanligt att kraven är samma 

men hur väl man genomför dem varierar. Beställare som bara vill kontrollera för kontrol-

lerandes skull är inget bra. Det får fel innerbörd och blir mera ett pappersarbete vilket gör 

detta till något negativt. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

Moment där det går fort fram om man är flera arbetslag som jobbar efter varandra, då 

kanske det inte hinns med. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

Kollar över deras dokumentation, borde nog göra stickprov men det genomförs nog inte 

så ofta. 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Nej. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i efterhand? (Vanligt?) 

Ja det är jag helt övertygad om, främst p.g.a. tidsbrist. Finns inte riktigt någon tid för det-

ta i planeringen. 



 

 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

 Nej inte märkt någon skillnad. 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 - 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

 - 

 

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? (Fuktkvot, vct mm) 

 Nej, det användas inte i så stor utsträckning. 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 - 

 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Nej ingen utbildning. Men det skulle behövas. 

 



 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 Att de följer lagar och de krav som finns. 

Bilaga 7: Intervju med arbetsledare (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

  - 

 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Ja, det gör att man tänker igenom vad man gör. Också att man lära sig saker som man kan 

ta med sig. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 Ja, det är viktigt. 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

 Ja det tror jag, dock kan dokumentationen bli bristfällig. 

 

PC ansvarar egentligen men han kan överlåta det till AL. Kort är väldigt bra verktyg för 

egenkontroller. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

Jag tror det beror på hur man lägger fram det till dem som ska genomföra det. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 



 

 

Det är inte genomförandet som tar tid utan dokumentationen, sen tror jag att man kontrol-

lerar mycket mera än vad det är antecknat att man gjort. 

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 Allting kan väl förbättras men det fungerar bra nu. 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 Speciella mallar för detta projekt. 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

 - 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

 - 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

 Ja det gör det, det beror på beställarens krav och också vilken platschef. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 Nej inget jag kommer att tänka på. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

 De lämnar ju in sina pärmar för egenkontroller. 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Inget som jag kan komma på. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i i efterhand? (Vanligt?) 



 

 

Ja det händer, pappersarbete går i andra hand när det blir tidsbrist. Finns ingen tid för det-

ta ens i planeringen. 

 

 Måste hela tiden påminna och ligga på arbetarna om saker som detta! 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

       Nej inte märkt någon skillnad. 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 Vet ej om det finns någon speciell fuktplan. 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

Ja det har fungerat skapligt, försöker få in saker i husen i tidigt skede. Saker som virke 

blir dock kvar ute och ibland slarvas det med skydd av detta. 

  

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 Jo det sköts bra, det är ju inte något nytt eller okänt där så gubbarna vet vad de hålls med.  

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

Ja det användes, dock inte så mycket av fukt, utan mera synligt, man räknar antalet och 

synar igenom beroende på vad det är, i jakt på skador kanske. Om det är stora laster av 

material som kommer går det ju inte att se över allt. Ibland känns det som det slarvas med 

detta, man har inte tillräckligt med material när det gäller. Men när det är dåligt med tid 

måste man ju lita på sina medarbetare att de levererar de som är beställt. 



 

 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 Inget speciellt och i detta projekt är det prefabricerade badrum. 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Inte någon speciell utbildning. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 - 

 

  



 

 

Bilaga 8: Intervju med yrkesarbetare (3 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja, det använder vi oss av med det genomförs av PC och AL inte yrkesgubbar. 

På små jobb är det vanligare att man genomför dem själv. Beror nog på vilken PC och 

AL som man jobbar med. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Nej. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

 Ja. 

 

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

 Ja det är det väl, men det är pappersarbete och det tar tid. 

 

Man får ett papper av AL som dem vill att man skall fylla i, det som man har gjort och 

inte fylla i det som man inte har gjort. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 - 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

 Ja det gör det. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

 - 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

Nej det är inte genomförandet som tar tid, utan att ta sig tid att göra det. Och det är inget 

man är uppväxt med utan det är något nytt påhitt. 



 

 

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 - 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 - 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

 De är lätta att förstå, alla skulle förstå dem. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

 - 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

Varierar, beror på PC och beställare tror jag, vet dock inte vad de gör för något själva. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 Nej, inget speciellt. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

 - 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

 Nej det har jag aldrig varit med om. 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i i efterhand? (Vanligt?) 

 Ja det händer. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 



 

 

- 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 - 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

  

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

Det är si och så, ibland kan det slarvas med täckning och saker kan bli blöta. Ibland är det 

dåligt utrymme för förvaring av material. 

  

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

Det funkar nog bra, dock är kommunikationen ett problem. De kan inget språk och vet 

ibland inte ens vad som ska lastas av och ibland är även fraktsedlarna på ett annat språk. 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 - 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Har fått fukt utbildning för 4-5 år sen från NCC. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

  



 

 

Bilaga 9: Intervju med yrkesarbetare (4 sidor) 

 

1.  Använder ni er av egenkontroller idag? 

 Ja. 

 

2.  Har du fått utbildning angående egenkontroller och dess användning? 

 Ja en internutbildning, gått genom hur saker och ting ska kontrolleras. 

 

3. Visste du vad egenkontroll var innan utbildningen? 

 Om ja, tillförde utbildningen något? 

 Ja, får större förståelse varför detta är viktigt. 

  

4. Anser ni att egenkontroller är ett bra verktyg? 

Ja det måste man säga, det är ett bra verktyg men samtidig skiljer sig uppfattningen om 

egenkontroll beroende på om det är äldre byggarbetare eller yngre. Skillnaden är att äldre 

byggarbetare har en yrkesstolthet och därför tycker man att detta med egenkontroll inte 

behövs för arbetet görs ordentligt oavsett. De yngre känner oftast inte samma kärlek till 

detta och jobbet kan påverkas av det. 

 

5. Tycker du att det är viktigt att arbeta med egenkontroller? (Varför) 

 Ja. 

 

6. Upplever du att egenkontroller generellt utförs på ett noggrant och korrekt sätt? 

Många kan tycka att det är en belastning, ”det är inte vår sak att göra, det är verkarnas 

sak”. Jag tycker att det är smidigt att göra det själv för då vet men vad som är gjort. 

 

7. Hur ser du på egenkontroll? (belastning eller som något positivt?) 

Jobbar på ackord och det tar en stund att fylla i pappren så det kan upplevas som negativt. 

 

8. Upplever du att det generellt tar för lång tid att genomföra egenkontroller? 

 Om ja, vad tar tid? 

 Genomförandet tar inte lång tid utan dokumentationen tar tid.  

9. Tycker du att man behöver utveckla genomförandet av egenkontroller? 



 

 

 Om ja, vad är problematiskt?  

 Har du några tankar om förbättringar? 

 Det kan alltid bli bättre. 

 

10. Hur tas mallar för egenkontroller fram? (Utgår från en bas, erfarenhet, nya till varje 

 projekt, återanvändning) 

 - 

 

11. Vad tycker du om mallarna som används vid egenkontroller? (Tydliga, lätthanterliga, 

 behövs förbättring) 

Inga problem tycker jag, är bara ett papper att följa. Ibland kan de kanske skiljas sig lite 

åt men grunden är alltid samma. De yngre kanske vill ha likadant i början, det underlättar 

ju om man skickas runt på många olika byggen. 

 

12. Hur dokumenteras egenkontroller? 

 - 

 

13. Varierar kraven/omfattningen av egenkontroll från ett bygge till ett annat? 

 Om ja, varför? (Olika komplexa byggen, varierar beroende på platschef/arbetsledare) 

 Ja, beror på vad för typ av bygge det är. 

 

14. Finns det några egenkontroller som är svårare att utföra? (Exempel?) 

 Nej. 

 

15. Hur kontrolleras UE:s egenkontroll? 

 - 

 

16. Har du varit med om att egenkontroll har hjälp till att stoppa ett allvarligt fel? (Exempel?) 

Ja, som i detta projekt när man mäter in sig så stämmer inte allt till 100. Olika saker lig-

ger inte exakt där de ska utan det blir omarbete. Då är det viktigt att man tar med sig så-

dana misstag till framtiden så de inte upprepas.  

 

 



 

 

17. Förekommer det att egenkontroll fylls i efterhand? (Vanligt?) 

Ja det är ganska vanligt speciellt om men gör samma moment om och om igen under en 

längre period. 

 

18. Har ändringarna i PBL 2011 påverkat kvalitetsarbetet? 

Nej inte riktigt. Jag tycker att det finns orealistiska krav där, som att inget virke fick ligga 

ute. Kan ju inte ställe upp ett tält i varje bygge. (Vi vet ej om detta är ett krav) 

 

19. Hur säkerställs att egenkontroll för fukt fungerar som det är tänkt? (redskap,  uppföljning) 

 - 

 

20. Finns det en fuktplan? (tar den upp alla fuktsäkerhetsåtgärder som ska utföras under 

 byggskedet, finns fuktkraven med, känsliga moment och konstruktioner) 

 - 

 

21. Finns det en åtgärdsplan om det blir blött? 

 (Finns en sådan plan? Tas en ny åtgärdsplan fram för varje projekt? Finns det möjlighet 

 att titta på den?) 

 - 

 

22. Hur arbetar ni med materialförvaring/hantering på arbetsplatsen?  

Det som är ett stort problem är att presenning blåser av och material blir blöta. De mesta 

ställs in för att undvika problem. Det brukar fungera bra. 

  

23. Hur sköts hantering av byggfukt? (Torkklimat, RF i btg, fuktkvot virke, innan annat mtrl 

 läggs på) 

 - 

 

24. Använder ni er av mottagningskontroller? ( Fuktkvot, vct mm) 

 Ja. Det är svårt när det kommer mycket på samma gång. 

 

 



 

 

25. Finns det extra kontroll av kritiska moment som t.ex. tätskikt, våtrum, fasader? 

 (Genomförande kontroll) 

 - 

 

26. Hur arbetar ni med utbildningar angående fukt? (Ny utbildningar) 

 Nej. 

 

27. Vad ställer ni för krav på UE och leverantörer? (Uppföljning) 

 - 

 


