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Sammanfattning 

En hög rapporteringsgrad av egenkontroller är en förutsättning i dagens byggande. I varje 

projekt strävar alla parter mot att det både ska vara tids- och kostnadseffektivt. Egenkontrollen 

fungerar som en garanti för att rätt kvalitet på produkten hålls. Inte bara för beställaren men 

även för samhället och entreprenören själv.  

 

Denna studie har utförts i samarbete med PEAB Anläggning och har som huvudsyfte att 

undersöka företagets rutiner gällande egenkontrollsarbetet och därmed hitta möjliga 

förbättringar. Studien behandlar även vad de anställdas anser om dagens egenkontroller samt 

lyfter fram deras åsikter. Dessutom undersöks det hur PEAB Anläggnings pilotprojekt för BIM 

360, som är ett digitalt system för hantering av bygghandlingar och dokument, har tagits emot 

av de anställda. 

 

En omfattande litteraturstudie har utförts för att ge information och kunskap inom ämnet. Från 

litteraturstudien har underlag för en enkätstudie och två intervjustudier skapats.  

 

Efter att resultatet analyserats och jämförts med litteraturstudien har det även diskuterats, både 

gällande resultat samt metod. För resultatet har förslag för möjliga förbättringsåtgärder lyfts 

fram. Förslagen kan leda till att PEAB Anläggning i framtiden kan utveckla sitt 

egenkontrollsarbete. 

 

Det kan i studien konstateras att det finns en del brister i dagens egenkontrollsarbete. En stor 

faktor är den krångliga administrationen. I studien har det även noterats att det finns ett 

engagemang bland de anställda att faktiskt arbeta och lära sig mer gällande förbättrad kvalitet 

och egenkontroller. Vidare bör PEAB Anläggning se över möjligheterna att utbilda sina 

anställda inom kvalitetssäkring och egenkontroller.  
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Abstract  

 

A high degree of self-inspection reports are essential in today's society where the construction 

is to be both time and cost effective. Self-inspections acts as a guarantee that the quality of the 

product is right. Not just for the customer but also for society and the contractor himself.  

 

This study has been prepared in cooperation with PEAB Anläggning and has as main purpose 

to examine the company's procedures regarding its own self-inspections work, and thereby find 

possible shortcomings. The study deals with employees' attitude towards today's self-

inspections as well as highlighting their opinions. In addition, it examines how PEAB 

Anläggnings pilot project for BIM 360, a system for digital handling of construction documents 

is received by the employees. 

 

An extensive literature study was conducted to provide information and knowledge in the 

subject. From the literature study has the basis for a survey and two interview studies been 

created. 

 

After the results have been analyzed and compared with the literature study, it has also been 

discussed, both in terms of results and in terms of methods. The results have suggestions for 

possible improvement measures. The proposals could lead to the future development of PEAB 

Anläggnings self-inspections work. 

 

The study can confirm that there are some flaws in today's self-control work. A big factor is the 

complexity of the administration. In the study, it has also been noted that there is a commitment 

among employees to actually work and learn more regarding self-controls. Furthermore, PEAB 

Anläggning should look at the opportunities to train their employees in quality assurance and 

self-controls. 
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1 INLEDNING  

I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund för att läsaren ska kunna sätta sig in i ämnet. Därefter 

presenteras syftet med studien 

1.1 Bakgrund 

 

På PEAB Anläggning används egenkontroller dagligen för att säkerställa att samhällets, 

beställarens och PEAB:s egna krav på produkten uppfylls. Kontrollerna görs kontinuerligt mot 

den kontrollplan som i tidigare skede tagits fram och dokumenteras av behörig person. Grunden 

i allt kvalitetsarbete är att skapa tillit mellan beställare och entreprenör. Där är egenkontrollen 

ett bra verktyg för att visa beställaren att rätt kvalitét levereras (Björkman, Matikka, Åhman 

2001).  

 

Den generella uppfattningen på PEAB Anläggning är att egenkontrollerna inte är tillräckligt 

prioriterade. Trots att mycket arbete har lagts på att förbättra egenkontrollerna så anses 

egenkontrollsdokumentationen inte sällan vara bristfällig. Från anställda ute i projekten hörs 

det att egenkontrollerna är tidskrävande och krångliga med mycket pappersarbete. PEAB 

Anläggning arbetar nu med att utvärdera ett digitalt projekthanteringssystem på flertalet 

pilotprojekt. Systemet som heter BIM 360 ska bland annat underlätta egenkontrollsarbetet. Hos 

PEAB har affärsområde bygg arbetat med BIM 360 en längre tid med gott resultat. 

 

1.2 Syfte 

 

Det övergripande målet med studien är att studera och analysera det nuvarande 

egenkontrollsarbetet, samt att lokalisera möjliga brister. Detta kommer även att göras för 

pilotprojekten som använder BIM 360. Studien berör även de anställdas förståelse och 

inställning till egenkontroller och det arbete som medföljer. Efter utförd studie kommer förslag 

till möjliga förbättringar och åtgärder ges. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad är definitionen av en egenkontroll? 

 Fungerar de nuvarande rutinerna gällande egenkontroller? 

 Hur fungerar egenkontrollsarbetet för BIM-pilotprojekten? 

 Hur kan arbetet med kvalitetssäkring genom egenkontroller bli bättre? 
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1.2.2 Avgränsningar 

Studien inriktar sig på arbetet med egenkontroller i produktionen hos fyra av PEAB 

Anläggnings projekt i södra och västra Sverige. Två av projekten arbetar med mer traditionella 

egenkontroller som dokumenteras på papper, medans de andra två arbetar med digitala 

egenkontroller. Det har medvetet valts att inte genomföra en fördjupad analys gällande 

egenkontrollernas innehåll. Studien kommer att avgränsas till vad en egenkontroll står för och 

hur den används. Studien kommer endast att behandla programvaran BIM 360 och den 

underliggande modulen BIM 360 Field. Däremot kommer inte arbetssättet BIM ägnas någon 

djupare analys. 
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1.3 Begreppslista 

 

AB 04  - Standardavtal för utförandeentreprenader 

 

ABT 06 - Standardavtal för totalentreprenader 

 

AL  - Arbetsledare 

 

BH  - Byggherre 

 

BSAB             - Klassifikationssystem, används för att dela upp, identifiera och sortera 

information i t.ex. AMA 

 

ISO 9001 - Ledningssystemsstandard för kvalitetssprocesser i företag 

 

KA  - Certifierad Kontrollansvarig 

 

PBL  - Plan och Bygglagen 

 

PC  - Platschef 

 

SIS  - Svenska institutet för standarder 

 

Tjm  - Tjänsteman 

 

UE  - Underentreprenör 

 

YA  - Yrkesarbetare 
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2 TEORI 

I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för rapportens arbete gällande 

kvalitetssäkring och egenkontroller. Gällande definitionen kvalitetssäkring har en utökad 

teoristudie utförts för att ge läsaren bättre förståelse. 

 

2.1 Byggprocessen 

Begreppet ”byggprocessen” kan beskrivas med fyra ord. Produktidé, produktbestämning, 

produktframställning samt produktandvändning. Processen återfinns i så gott som alla 

byggprojekt och kräver god planering. När det kommer till en så pass komplicerad verksamhet 

som ett byggprojekt, krävs det att planeringen är dokumenterad i olika produktionsplaner. 

Några exempel på dessa planer kan vara, tidplaner, arbetsmiljöplaner eller kontrollplaner. Dessa 

dokument blir sedan styrande och är till stor hjälp när produktionen följs upp genom kontroller. 

Tack vare dessa kontroller kan avvikelser upptäckas i tid och lämpliga åtgärder sättas in 

(Nordstrand 2008). 

2.2 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen började ta fart under 90-talet och allt fler byggföretag insåg vikten av att ha 

ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetssäkring är att skapa en 

säkerhet mellan entreprenören, byggherren och kunden. Där alla parter kan känna sig säkra på 

att produkten uppfyller de satta kraven. Detta leder även till att onödigt kostsamma eller 

tidskrävande fel undviks (Nordstrand 2008).  Enligt Svensson (2007) så går 11% av arbetstiden 

åt till att rätta fel. Samt att kostnaden för att rätta dessa fel uppgår till 6% av 

produktionskostnaden. Med små medel så som arbetsberedningar, egenkontroller samt bättre 

planering skulle antalen fel minska och där med leda till ekonomisk vinning (Svensson 2007). 

2.2.1 AMA 

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en samling av referensverk som 

används vid upprättande av beskrivningar och utförande av olika byggnationer (Svensk 

Byggtjänst u.å.). Det finns inga krav att använda AMA-systemet, men idag används det i så gott 

som alla byggprojekt (Nordstrand 2008). För att AMA ska gälla så krävs det att de åberopas i 

den tekniska beskrivningen genom koder enligt BSAB-systemet (Andersson 2008). 

2.2.2 Kontrollplan PBL 

Kontrollplanen är ett dokument som ska hjälpa byggherren att övervaka och kontrollera kvalitén 

av ett bygge så att samhällets krav uppfylls. Samtidigt är den ett krav enligt PBL för alla 

bygglovsförpliktigade projekt (Boverket 2016b). Byggherren är ansvarig att ta fram ett förslag 

på en kontrollplan och sedan lämna den till byggnadsnämnden i samband med det tekniska 

samrådet. Till det tekniska samrådet lämnas också de bygghandlingar som krävs för att 

nämnden ska kunna besluta om ett startbesked kan ges (Boverket 2015). Byggherren ska även 

lämna förslag på en certifierad kontrollansvarig, denna person ska sedan godkännas av 

kommunens byggnadsnämnd. Kontrollansvarig hjälper byggherren  att ta fram kontrollplanen 

och har även ansvar för att kontrollplanen följs av entreprenören (Boverket 2016a). 
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I PBL beskrivs det vad en kontrollplan ska innehålla: 

6§ 

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3§ 

(kontrollplan) med uppgifter om 

1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 

2. vem som gör kontrollerna, 

3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 

4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när dessa bör ske, 

5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och 

6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas omhand. 

(PBL 2010:900) 

  

I övrigt så styrs kontrollplanens utformning av det specifika projektet. Några exempel på övriga 

kontroller kan vara dimensionering av konstruktioner, tillgänglighet eller brandskydd 

(Boverket 2016b). När projektet närmar sig sitt slut kallas det till ett slutsamråd där 

byggnadsnämnden, byggherren, kontrollansvarige och övriga som byggnadsnämnden anser bör 

vara med medverkar. Här kontrolleras det bland annat hur kontrollplanen har följts eller om det 

har gjorts avvikelser från bygghandlingar, bygglov eller andra krav. Utifrån detta sätts 

förutsättningar för ett slutbesked (Boverket 2014). Om byggnadsnämnden anser att byggherren 

har uppfyllt alla sina åtaganden kan ett slutbesked ges och byggnaden kan tas i bruk (Boverket 

2018).   
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2.2.3 Kvalitetsplan 

Entreprenören ska enligt de allmänna bestämmelserna ABT 06 och AB 04 som upprättats av 

Byggandets Kontraktskommitté upprätta en kvalitetsplan. Planen ska innehålla de kvalitativa 

åtgärder som beställaren sammanställt i det utskickade förfrågningsunderlaget. ABT 06 och AB 

04 innehåller täckbestämmelser, detta innebär att det som står gäller om inget annat har 

föreskrivits. Innan påbörjat arbete ska beställaren ha granskat och godkänt entreprenörens 

kvalitetsplan. Under entreprenadtiden har beställaren rätt att ta del av entreprenörens 

dokumentation gällande kvalitativa åtaganden (AB 04 2004). 

 

Hansson et al. (2017) skriver att i entreprenörens kvalitetsplan förväntas redovisning av: 

 

 Platsorganisation 

 Kontraktsgenomgång 

 Kontraktsrutiner med myndigheter, beställare och arbetstagare 

 Rutiner för dokumenthantering (ritningar, revideringar och protokoll) 

 Rutin för mottagningskontroll av leveranser 

 Eventuell rutin för krav på tillverkningskontroll hos leverantörer 

 Rutiner för samordning av underentreprenörers kvalitetssystem 

 Kontrollplaner 

 Arbetsberedningar 

 Rutin för kvalitetsrevision 

(Hansson et al. 2017 s.318) 

 

2.2.4 Entreprenörens kontrollplan 

Hellqvist1 beskriver under en föreläsning vid Högskolan i Borås att utifrån kontrollplan PBL 

och de kontrollpunkter BH anser vara viktiga upprättar entreprenören sin egen kontrollplan. I 

entreprenörens kontrollplan så ingår kontrollplan PBL samt BH:s kontrollplan. Utöver dessa så 

kompletterar entreprenören med egna kontrollpunkter som anses vara av stor vikt ur dennes 

synpunkt. Det kan vara moment som exempelvis är extra komplicerade, eller där ett dyrt 

material används. Vid dessa moment vill man undvika onödiga fel som leder till extra 

kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Börje Hellqvist. Föreläsning Produktion 2. Högkolan i Borås den 30 januari 2019.  



7 

 

2.2.5 Egenkontroll 

Severinssons definition av en egenkontroll är ” undersökning som utförs i egen verksamhet, på 

eget ansvar, för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav” 

(Severinsson 2014 s.9). När det talas om egenkontroller inom bygg är det viktigt att förtydliga 

att en egenkontroll är en dokumenterad egenkontroll. Om en kontroll inte är dokumenterad så 

skapas inget mervärde, då det inte går att visa att ett moment är av rätt kvalitet (Severinsson 

2014). Egenkontrollerna är ett verktyg som entreprenören använder för att kontrollera egna eller 

av underentreprenörer utförda arbeten, så att de lever upp till fackmannamässig standard. Det 

är av stor vikt att egenkontrollerna dokumenteras och sparas, då de fungerar som en garanti 

mellan entreprenör och beställare vid överlämningen. Egenkontrollen kan även bli ett slöseri 

av resurser ifall det görs för många kontroller utan någon större mening (Hansson et.al. 2017). 

Vid enklare arbetsmoment är det bättre att bara göra en avsyning av arbetet istället för en 

dokumenterad egenkontroll (Severinsson 2014). 

 

Kraven på egenkontrollerna kommer från flera olika parter. Det finns kontrollpunkter som tas 

fram enligt Plan och Bygglagen, där en kontrollplan utarbetats av BH och KA som sedan 

godkänns av kommunens byggnadsnämnd. Beställaren är ansvarig för att kontrollplan PBL 

efterföljs och ofta för vidare han det ansvaret till entreprenören. Entreprenören arbetar fram sin 

egen kontrollplan och adderar den till beställarens. Där efter arbetas kontrollmetoder ut för varje 

kontrollpunkt, där egenkontrollen är en av de vanligaste kontrollmetoderna. Det kan vara 

moment där nya eller avancerade metoder används, där oerfaren personal nyttjas, eller där det 

blir kostsamt eller svåråtkomligt att göra om. Ytterligare krav på egenkontroller kommer även 

från flera myndigheter så som arbetsmiljöverket och  naturvårdsverket (Severinsson 2014). Vid 

upprättandet av en dokumenterad egenkontroll krävs det att ett flertal kontrollpunkter är 

inkluderade. 

 

 Vad ska kontrolleras? 

 Hur ska det kontrolleras? 

 Mot vad ska kontrollen göras? 

 När ska kontrollen göras? 

 Var/vilken del ska kontrolleras? 

 Finns det avvikelser? 

 Signatur av kontrollant 

 Hur ska dokumentationen göras? 

(Severinsson 2014) 
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2.2.6 ISO 9001 

ISO skapades år 1947 och är en världsomfattande organisation som tillhandahåller  

standardiseringssystem åt cirka 160 medlemsnationer. År 1987 utvecklades ISO 9000 serien 

som ett verktyg för de företag som ville bedriva ett effektivare och mer strukturerat 

kvalitetsarbete (Hansson 2015). Ett företag som använder ISO 9001 ska uppge de krav som 

egenkontrollen ska uppfylla. Att kraven följs kontrolleras vid revisioner och krävs för att få 

behålla sin ISO-certifiering (Severinsson 2014). Syftet med ISO 9001 är att sätta kunden i fokus 

genom ett aktivt arbete med förbättringar. Ofta är ett ISO-certifikat ett krav från kunden för att 

få räkna på ett anbud. Certifieringen garanterar kunden att man bedriver verksamheten på ett 

kvalitets- och miljösäkrat arbetssätt (PEAB 2019). 

Kraven i ISO 9001 baseras på sju grundprinciper som man arbetar med för att vidareutveckla 

verksamheten och höja sin kvalitetsnivå. Dessa sju grundprinciper är enligt SIS: 

 Kundfokus 

 Ledarskap 

 Medarbetarnas engagemang 

 Processinriktning 

 Förbättring 

 Faktabaserade beslut 

 Relationshantering 

(SIS u.å) 

 

2.2.7 Navet 

Navet är PEAB:s verksamhetsledningssytem för att leverera rätt produkt med rätt kvalitet. 

Tanken är att de anställda enkelt ska kunna hitta rutiner och mallar, där med ska alla projekt 

alltid ha tillgång till aktuella dokument. Genom att arbeta med Navet säkerställer PEAB att 

regler och lagar efterföljs samtidigt som beställarens krav tillgodoses (PEAB 2016).  
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2.3 BIM 

BIM står för Building Information Modelling och är ett arbetssätt för att skapa och nyttja 

virtuella 3D-modeller i bygg- och anläggningsprojekt. I modellerna samlas och organiseras all 

information för hela byggprocessen gällande konstruktionens egenskaper och sammansättning 

(Hansson 2015)  

 

2.3.1 BIM 360 

BIM 360 är en programvara som bygger på arbetssättet BIM. Tanken är att hanteringen av 

dokument i ett projekt ska förenklas. Detta sker genom att samla alla bygghandlingar, modeller 

och beskrivningar för att sedan spara dem digitalt i molnet. Dokumenten kan sedan enkelt nås 

av alla med access till molnservicen genom en dator, surfplatta eller mobiltelefon. BIM 360 

kopplar samman projektets alla aktörer och information i realtid, från designstadiet till färdig 

byggnad. (Autodesk 2016). Detta gör det enkelt för en arbetsledare att ta fram de 

bygghandlingar som behövs ute i produktionen. Det tidskrävande springet efter nya och riktiga 

ritningar undviks, och den insparade tiden kan nyttjas på andra arbetsmoment. BIM 360 kan 

kompletteras med ett brett utbud av underliggande verktyg, samtliga verktyg kan ses i Bild 1. 

En av dessa funktioner är  BIM 360 Field, som är den enda funktionen som denna rapport 

kommer att behandla.  

 

  

Bild 1: Underliggande verktyg till BIM 360 och i vilket skede de rekommenderas att användas. 

Autodesk bim 360 field review (Blog.enjoei u.å.) 
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2.3.2 BIM 360 Field 

Field är konstruerat för att underlätta dokumenthanteringen i produktionen genom att ersätta 

pappersdokument med digitala dokument. Detta görs genom att använda en webbaserad version 

av Field för datorer samt en applikation till mobiler och surfplattor. Användaren kan med BIM 

360 Field enkelt utföra och dokumentera sina egenkontroller, ronder eller avvikelserapporter 

direkt på plats i produktionen. Applikationen ger även möjligheten till att ta foton som direkt 

bifogas till momentet. (Autodesk 2016). 

 

 

Field har en navigeringsfunktion som ger användaren möjlighet att se en virtuell 3D-bild på 

konstruktionens uppbyggnad. Där kan användaren se olika installationer och där med lättare 

planera arbetet. Tack vare detta är det enklare att identifiera och åtgärda potentiella fel innan de 

uppstår, vilket sparar både tid och pengar. Det finns även en funktion som ger användaren 

möjligheten att se olika lager i modellen. Detta betyder att användaren enkelt kan gå in i varje 

byggdel och se inbyggda materials positionering och mängder. Field erbjuder även en hög 

spårbarhet då varje ändring i en modell loggas i molnet med när ändringen gjordes och av vem 

den utfördes (Autodesk 2016). 

 

  

Bild 2: Ute i produktionen kommer arbetsledaren snabbt åt både ritningar och 

egenkontroller med hjälp av mobiltelefonen. Foto: Mikael Haberland 
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2.3.3 PEAB:s användning av BIM 360 och BIM 360 Field 

 

Enligt Rickard Mårtensson1 på PEAB Anläggning så har det sedan länge varit vanligt att BIM 

360 används av affärsområde bygg, men mindre vanligt inom anläggning. Under hösten år 2017 

startade PEAB Anläggning fyra stycken pilotprojekt för att testa om BIM 360 och BIM 360 

Field skulle kunna bidra till ett effektivare arbete. Ett år senare gjordes en utvärdering där 

resultatet visade på en tidsbesparing på ungefär två till fem timmar i veckan. Under ett år blir 

det en hel del insparad tid som i sin tur leder till ekonomisk vinning. För tillfället finns det nio 

stycken pilotprojekt igång runt om Sverige och det finns planer på flera. 

 

Rickard1 berättar att det finns utmaningar med att gå över till en ny metod som BIM 360 och 

dess underliggande verktyg. Personalen behöver lära sig det nya systemet och 

inlärningströskeln varierar från person till person. Extra stöd ges alltid under början av 

projekten för att de anställda ska känna sig trygga. 

Rickard lyfter fram ett pilotprojekt i Lund som använde sig av både BIM 360 och BIM 360 

Field. Där har de anställda varit nöjda med omställning till ett digitalt verktyg. Genom att alla 

modeller och ritningar finns i en surfplatta så har arbetet underlättats. Även egenkontroller har 

blivit lättare enligt Rickard. Kontrollen kan nu göras direkt på plats i produktionen och bilder 

kan enkelt bifogas med kameran.  

 

Det viktigaste med att arbeta med ett digitalt system som BIM 360 enligt Rickard1 är att det 

finns ordentliga och korrekta modeller samt ritningar under hela byggprocessen. Därför är det 

viktigt att i början av ett projekt lägga stor vikt på detta så att följd- och tolkningsfel inte uppstår. 

1Rickard Mårtensson, BIM-strateg PEAB Anläggning, skypeintervju den 7 mars 2019 

Bild 3: Ritning i BIM 360 för mobiltelefoner. De gröna markeringarna på ritningen är 

snabblänkar till detaljritningar. Foto: Mikael Haberland 
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3 METOD 

 

I detta kapitel behandlas tillvägagångsättet för hur litteraturstudien, enkätstudien samt 

intervjustudien har genomförts. Studien kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder 

genom att använda både intervjuer och enkäter. 

3.1 Indata 

De data som samlas in kan delas upp i primär- och sekundärdata. Där primärdata är 

förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar som utredaren själv samlar in (Patel & 

Davidsson 2011, s.69). Sekundärdata är sådan information som redan sammanställts av någon 

annan i tidigare studier. 

3.2 Kvalitativ forskningsmetoder 

Syftet med kvalitativa metoder är att försöka förstå och tyda frågeställningen med ord snarare 

än med siffror och statistik. Den vanligaste kvalitativa metoden är intervjustudien. Metoden 

passar när en djupare förståelse för respondentens upplevelser, uppfattningar eller avsikter 

eftersöks. En nackdel är att det tar tid för forskaren att utföra intervjuer, därför är det bra att 

begränsa antalet svarande. I kvalitativa metoder ligger tonvikten på ord snarare än siffror och 

statistik. Det viktiga är inte att pröva om informationen stämmer, utan att fokus ligger på att få 

en djupare insikt i det problem som studeras. Kvalitativa metoder karakteriseras av närheten till 

informationskällan. Till skillnad mot kvantitativa metoder så anser många forskare att 

reliabilitet och validitet inte är lika relevant när det kommer till forskning med kvalitativa 

metoder (Bryman & Nilsson 2018). 

3.2 Intervjustudie 

Intervjun är en samtalsform mellan två eller flera personer (Justesen & Mik-Meyer 2011, s.45).  

Patel och Davidsson (2011) beskriver både intervjuer och enkäter som tekniker där information 

samlas in genom frågor. En intervju kan vara mer eller strukturerad och delas därför in i tre 

underkategorier. Ostrukturerad, semistrukturerad samt strukturerad. Under en ostrukturerad 

intervju tillåts intervjupersonen styra samtalet, tillskillnad från en strukturerad intervju där 

intervjuaren styr med hjälp av en på förhand bestämd intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer 

2011).  

 

För att få ett gott resultat gällande både intervjuer och enkäter menar Patel och Davidsson 

(2011) att det är viktigt att klargöra syftet för de inblandade individerna. De personer som ska 

besvara frågorna vet inte alltid varför det är bra att just de medverkar. I dessa fall är det av 

betydelse att på olika sätt motivera dessa personer. Detta görs genom att relatera syftet mot 

varje individs mål och lyfta fram hur deras bidrag är av värde.  Vid intervjuer påverkas 

motivationen även av relationen mellan de olika parterna. Därför är det viktigt att intervjuaren 

visar ett genuint intresse, medgivenhet samt har ett gott kroppsspråk.  Lika viktigt är det att 

individen får veta hur dennes svar kommer behandlas, är det konfidentiellt och/eller anonymt, 

eller inget av dessa (Patel & Davidsson 2011). 
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3.3 Kvantitativa forskningsmetoder 

Metoden präglas av att mäta och sedan göra om informationen till siffror och mängder. Ur 

resultatet kan sedan statistiska analyser göras. En kvantitativ metod används ofta när olika 

påståenden testas, eller när samband mellan flertalet variabler eftersöks. Metoden ger forskaren 

mer kontroll över datainsamlingen, som ofta sker genom statistiska mätmetoder t.ex. 

enkätundersökningar. Jämfört med kvalitativa metoder så är de kvantitativa metoderna mer 

strukturerad (Bryman & Nilsson 2018). 

3.3.1 Enkätundersökning 

Ett tidseffektivt sätt att mäta en populations attityder och åsikter är genom att använda enkäter. 

Kylén (1994) skriver att enkäten bör inkludera ett inledande följebrev eller kortare text som 

sedan följs av ett frågeformulär som besvaras skriftligt. Innan enkäten lämnas ut till 

respondenterna så måste den vara grundligt genomarbetad så inga oklara eller ledande frågor 

förekommer. Svaren gör fördelaktigt i bunden form, vilket innebär att respondenterna kryssar i 

olika givna svarsalternativ. Detta leder till att det blir enklare att statistiskt bearbeta enkäten.  

 

Vid arbetet med enkäter så tillkommer ofta bortfall som måste tas i åtanke. Bortfallet kan delas 

upp i två delar. Bortfall genom enkäter som inte återkommer och bortfall där enstaka eller flera 

frågor är obesvarade. Förutom att forskaren behöver ett responstal så måste svaren även vara 

seriösa. Genom att motivera och betona vikten av att respondenterna svarar och vad resultatet 

ska nyttjas till kan svarsgraden öka (Kýlen 1994) 

3.4 Enkät-och intervjustudiers för och nackdelar 

Det som kännetecknar en intervju tillskillnad från en enkät, är att en intervju är flexibel. En 

duktig intervjuare kan tolka idéer, söka svar, förmedla känslor och motiv på ett sätt som man 

inte kan göra i en enkätundersökning. Nackdelen med en intervju är det kan vara svårt att 

analysera svaren och att det tar lång tid (Bell 2016) 

 

När det kommer till enkätundersökningar är det viktigt att frågorna ställs på korrekt sätt, så att 

man får svar på det man vill ha. Problemet med enkäter är att respondenten inte kan ställa några 

följdfrågor och att bortfall kan förekomma. Fördelen med enkäter är att många kan göra det 

samtidigt och man får tydliga statistiska svar. Bell beskriver skillnaden som:  

 

”att enkätfrågor måste tas för vad de är, men en intervju kan man komma med följdfrågor för 

att utveckla och fördjupa svaren” (Bell 2016, s189). 
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3.3 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet och validitet anses vara två viktiga faktorer, då insamling av information kommer 

att granskas och utvärderas. Med Reliabilitet eller även kallat tillförlitlighet, menas att vid 

upprepning av ett test eller ett experiment under samma rådande förhållanden så ska inte 

resultaten skilja sig allt för mycket ifrån varandra. Detta anses dock vara ett problem inom 

samhällsforskning då en människas beteende inte är linjärt utan föränderligt beskriver Merriam 

(2008, s. 180).  

 

Validitet är ett annat viktigt begrepp inom forskning, ett annat ord för detta är giltighet. Validitet 

handlar om huruvida en fråga i en undersökning är giltig eller inte. Att frågan mäter och 

besvarar det den är avsedd för. Bara för att en fråga har en hög reliabilitet så betyder inte detta 

att validiteten också är hög. Saknas reliabilitet i frågan, så saknas även validiteten. Bell skriver 

”en fråga kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad 

den är avsedd mäta” (Bell 2016, s134). 

3.4 Genomförande av enkätundersökning 

Den kvantitativa undersökningen genomfördes på två av PEAB Anläggnings projekt i Borås. 

Enkätens frågor togs fram tillsammans med interna och externa handledare. 

Enkätundersökningen genomfördes under en dag på båda projekten. Enkäterna delades upp i 

två olika kategorier, en för tjänstemän och en för yrkesarbetarna. 

 

För maximalt antal deltagande yrkesarbetare, tillhandhölls enkäterna under respondenternas 

lunchrast och tjänstemännen hade dess för innan informerats att en undersökning skulle 

genomföras. Antalet deltagare i denna undersökning var tolv stycken yrkesarbetare respektive 

sju stycken tjänstemän. Inför enkäten informerades respondenterna om studiens syfte och att 

deras svar behandlas konfidentiellt.  När alla de svarande var klara samlades enkäterna in, för 

att sedan kunna analyseras.  

3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna delades upp i två studier. Den ena behandlade de två projekten i Borås som arbetare 

med mer traditionella egenkontroller. Den andra studien behandlar två pilotprojekt för BIM 360 

i arbetsområde syd. Intervjuerna med de anställda i Borås skedde över telefon eller direkt på 

plats. Här medverkade fyra stycken tjänstemän med olika arbetsroller. 

 

I pilotprojektens fall gjordes två stycken intervjuer. En via Skype och den andra på plats i form 

av en gruppintervju. Sammanlagt medverkade sju stycken tjänstemän med varierande 

arbetsroller. Inför alla intervjuer informerades respondenterna om studiens syfte och att deras 

svar behandlas konfidentiellt.   
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4 RESULTAT 

I detta kapitel sammanställs resultatet från en enkätundersökning samt två olika intervjustudier. 

Enkätundersökningen samt en intervjustudie utfördes vid två av PEAB Anläggnings projekt i 

Borås som arbetar med traditionella egenkontroller. Ytterligare en intervjustudie genomfördes 

vid två av PEAB Anläggnings pilotprojekt för BIM 360 i Malmö respektive Helsingborg.  

 

4.1 Resultat av enkät- samt intervjustudie i Borås 

I följande underrubriker kommer resultatet från studierna vid projekten i Borås redovisas. 

Projekten arbetar med traditionella egenkontroller som utförs på papper. I dessa studier har tolv 

stycken yrkesarbetare och sju stycken tjänstemän medverkat. I tabellerna redovisas svaren från 

enkätstudien. Där respondenterna endast kunnat välja ett svarsalternativ redovisas resultatet 

procentuellt. Där flera svarsalternativ getts möjlighet att fyllas i redovisas resultatet i heltal. 

4.1.1 Egenkontroller 

Undersökningen visar att alla tillfrågade yrkesarbetare visste vad en egenkontroll var, och att 

PEAB använder sig av egenkontroller. En YA beskriver även sin definition av en egenkontroll, 

”Att man har utfört sitt arbete på rätt sätt enligt bygghandlingarna och att man kan visa att 

arbetet är gjort på rätt sätt gentemot beställaren och arbetsgivaren”. Samtliga tjänstemän 

bekräftar att de arbetar med egenkontroller på sitt nuvarande projekt. I diagram 1 redovisas hur 

ofta YA och Tjm uppskattar att de utför egenkontroller. En arbetsledare beskriver i en intervju 

att det personligen blir cirka tre till fyra stycken egenkontroller i veckan. Samma arbetsledare 

berättar även att yrkesarbetarna delvis gör kontroller, men aldrig dokumenterade egenkontroller 

som de själva signerar. 

 

 
  

Figur 1: Fördelning av hur ofta de anställda anser att de gör egenkontroller 
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Diagram 1: Hur ofta tjänstemän och yrkesarbetare anser att de utför egenkontroller. 



16 

 

Diagram 2 visar hur respondenterna har lärt sig om egenkontroller. Majoriteten av Tjm och en 

stor andel av YA har fått sin kunskap från en kollega. Hälften av YA svarar att de har fått en 

introduktion till egenkontroller via PEAB. Här har de svarande haft möjlighet att fylla i flera 

svarsalternativ.  

 

De svarande fick en följdfråga om de skulle ha nytta av att lära sig mer angående 

kvalitetssäkring och egenkontroller. Resultatet visar att 67 % av YA samt 29 % av Tjm anser 

att de skulle ha nytta av mer kunskap. De arbetsledare som deltog i intervjuer berättar att de 

aldrig fått eller blivit erbjudna någon form av utbildning gällande egenkontroller. Där emot 

tycker de att någon form av utbildning borde erbjudas, ett förslag som ges är en skypekurs. Det 

viktigaste är att utbildningen förklarar att så här gör vi egenkontroller på PEAB och därför gör 

vi dem. I intervjuerna ställdes frågan om PEAB:s verksamhetsledningssystem Navet används i 

egenkontrollsarbetet. Majoriteten berättade att det är sällan som det används, det används i 

början men faller sedan bort. 
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I dagsläget sker arbetet med egenkontroller på papper som sedan dokumenteras i pärmar, 

egenkontrollen måste sedan scannas till datorn och sparas i projektportalen. Majoriteten av Tjm 

är missnöjda med hur hanteringen av egenkontroller fungerar i dagsläget, detta kan utläsas i 

diagram 3. I de flesta fallen är det krånglig administration som leder till missnöjdhet.  

 

Mer än hälften av tillfrågade Tjm anser att PEAB:s nuvarande arbetssätt gällande 

egenkontroller inte är tillräckligt för att kunna garantera rätt kvalitet. Tjm fick bland flera 

alternativ lyfta fram vilka de största utmaningarna var då det kommer till egenkontrollsarbetet. 

Där var det tre utmaningar som stack ut lite extra. Tidsbrist för planering, tidsbrist för utförande 

av egenkontroller, samt att administrationen av egenkontroller är krånglig. En Tjm valde att 

inte välja något alternativ och kommenterade istället att allt ”fungerar bra”. I intervjuerna 

utvecklar de svarande sina tankar. En respondent förklarar att själva kontrollen är enkel, det är 

den administrativa delen som är alldeles för krånglig och tidskrävande. En annan respondent 

anser att arbetet med egenkontroller är meningslöst, det är en bra idé men det fungerar inte 

optimalt. Det blir ofta som egenkontrollerna blir liggandes och sedan görs i sista stund. En Tjm 

berättar i en intervju att jämfört med sina större konkurrenter så ligger PEAB Anläggning efter 

i utvecklingen gällande övergången till digitala verktyg.   
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Tjm fick även frågan om hur arbetet skulle kunna förbättras, detta redovisas i diagram 4. I en 

intervju med en arbetsledare så lyftes frågan om digitala verktyg. Om det hade funnits tillgång 

till att göra egenkontrollen på en surfplatta eller mobiltelefon hade allt varit enklare. Då görs 

kontrollen direkt på plats och onödig administration undviks. En annan arbetsledare vill se att 

ordentliga och tydliga handlingar finns på plats från början i varje projekt, så att kontrollen har 

en tydlig grund att stå på. Ibland händer det att egenkontrollen redan är utförd när en reviderad 

handling tillhandahålls. 

 

 
Diagram 4: Förslag från Tjm hur egenkontrollsarbetet kan förbättras. 
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Alla Tjm anser att hantverkare borde involveras mer i arbetet med egenkontroller. Dock skiljer 

det sig gällande åsikterna hur mycket YA borde involveras. Majoriteten tycker att YA ska utföra 

egenkontroller, men endast för enklare moment. Övriga Tjm anser att YA ska göra 

egenkontroller på alla moment där det efterfrågas. En Tjm som ansåg att det skulle vara bra om 

YA kunde göra enklare kontroller kommenterade ”För att underlätta för AL då det kan vara 

moment där AL ej hinner kontrollera”. Även YA svarade på frågan om egenkontroller bör ingå 

i deras arbetsuppgifter. Där ansåg tio av tolv hantverkare att egenkontroller av någon grad ingår 

i deras arbetsuppgifter. En hantverkare utvecklade sitt svar genom att kommentera, ”Var och 

en skall kunna lämna ifrån sig ett bra arbete som beställaren har beställt och betalat för”. I 

diagram 5 redovisas på vilka arbetsmoment som både Tjm och YA anser att YA kan göra 

egenkontroller på.  

Diagram 5: Tjm och YA fick välja bland flera alternativ av kontrollpunkter vilka egenkontroller som skulle kunna vara lämpliga 

för YA att utföra. 
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Majoriteten av YA svarar att de aldrig eller sällan deltar vid egenkontroller av utförda moment 

tillsammans med AL, detta kan utläsas i diagram 6.  

 

Diagram 6: YA:s medverkandegrad vid egenkontroller. Skala 1 till 5, 1=aldrig, 2=sällan, 3=sporadiskt, 4= ofta, 5=Alltid 

I diagram 7 redogörs att majoriteten av Tjm upplever att samarbetet med UE gällande 

egenkontroller fungerar ok. Ingen av Tjm anser att samarbetet fungerar dåligt. En arbetsledare 

utvecklar sitt svar i en intervju. ”Det fungerar oftast bra. Ibland har de inte koll på vad som 

behövs fyllas i, då gör vi dem tillsammans.” 
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4.1.2 Kontrollplan 

Kunskapen gällande vad en kontrollplan generellt innehåller och vad den används till skiljer sig 

mellan Tjm och YA, vilket kan utläsas i diagram 8. Enkätundersökningen visar att Tjm 

generellt har en god till mycket god uppfattning om kontrollplanens syfte. I de intervjuer som 

gjordes med Tjm så liknade svaren varandra. De intervjuade beskrev att kontrollplanen tas fram 

för att säkerställa att de krav som beställaren ställer på entreprenören uppnås. En arbetsledare 

beskriver även att egenkontrollen är ett verktyg för att kontrollplanen efterföljs.  

 

 
Diagram 8: De anställdas kännedom angående kontrollplanensinnehåll. Skala 1 till 5, 1= mycket dåligt, 2=dåligt, 

3=okej, 4=bra, 5 = mycket bra 

 

Resultatet är även liknande när respondenterna fick frågan om de känner till det nuvarande 

projektets kontrollplan och dess innehåll. Det vill säga att majoriteten av YA anser att de har 

dålig koll, samt att Tjm känner till den väl. Tjm fick även svara på frågan om de vet hur 

kontrollplanen och egenkontrollerna hänger ihop. Där svarade sex av sju Tjm att de förstår 

sambandet.  
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4.1.3 Erfarenhetsåterföring 

 

På frågan om YA och Tjm använder sig av erfarenhetsåterföring för att undvika återkommande 

fel visar diagram 9 att svaren skiljer sig åt mellan grupperna. I samband med frågan 

kommenterade YA ”Via dialog med varandra vid t.ex. arbetsplatsmöte” och ”På morgonmöte 

samt tvåveckorsmötet”. En Tjm som svarade ja på frågan utvecklade sitt svar med att 

kommentera ”Vi tar ett snack och försöker bena ut varför det blev fel”. 
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4.2 Intervjuresultat BIM-Projekt 

I följande underrubriker redovisas resultatet från de intervjuer som gjorde med de anställda 

tjänstemännen vid pilotprojekten i Malmö och Helsingborg. Sammanlagt medverkade sju 

stycken tjänstemän med olika befattningar. 

4.2.1 Erfarenhet av BIM 360 och BIM 360 Field 

För merparten av de tillfrågade så är det första gången de arbetar med BIM 360 och BIM 360 

Field i ett projekt. För en arbetsledare är det andra gången som programmen används. Då båda 

studerade projekten är i tidiga skeden så har majoriteten av de tillfrågade inte någon större 

erfarenhet av att arbeta med BIM 360. Dock är den generella inställningen god till 

användningen av BIM 360 och samtliga anser att det kommer underlätta deras arbete. 

4.2.2 Utbildning  

Samtliga Tjm har fått en kortare introduktion till hur BIM 360 och Field fungerar av Rickard 

Mårtensson, BIM-strateg på PEAB Anläggning. Utöver introduktionen på några timmar så har 

det varit mycket ”learn by doing”.  Någon slags utbildning önskas av de tillfrågade, om den 

hålls av PEAB eller en extern part spelar ingen större roll. 

4.2.3 Hantering och administration 

Alla svarande beskriver att egenkontrollerna görs när ett moment är färdigt. Sedan skiljer det 

mellan projekten vad kontrollen görs emot. Projektet i Malmö gör sina kontroller mot ritningar 

och beskrivningar. Egenkontrollerna görs emot färdiga mallar. I Helsingborg har man valt att 

dela upp projektet i ”locations”, etapper med underliggande arbetsmoment. Där delas 

bygghandlingar och dokument upp specifikt efter varje etapp. Egenkontrollerna utförs sedan 

genom att jämföra det färdiga resultatet med de ritningar och beskrivningar som innefattas i 

etappen. 

 

I Helsingborg lyfte de intervjuade hur viktigt det är med att ritningar och modeller i BIM 360 

hålls uppdaterade så att inga onödiga fel uppkommer. De berättade även att till största del 

används endast de digitala ritningarna i det dagliga arbetet med BIM 360. De hålls uppdaterade 

av platschefen som beskriver att handlingarna hämtas från beställarens egen projektportal. 

Malmöprojektet får för tillfället sina handlingar och modeller tillhandahållna från PEAB 

Anläggnings BIM-strateg. 

 

De tillfrågade är eniga om att det blivit enklare att utföra egenkontroller. Istället för att släpa 

med sig ritningar och egenkontrollsdokument ut i produktionen så räcker det med att ha en 

surfplatta eller mobiltelefon. Det är enkelt att visa yrkesarbetare alla ritningar eller att göra 

egenkontrollen direkt på plats. På frågan om yrkesarbetarna själva skulle kunna göra och 

signera egenkontrollerna med BIM 360 Field så är de tillfrågade eniga. Endast ansvarig 

arbetsledare eller platschef ska kunna utföra och signera den dokumenterade egenkontrollen. 

Yrkesarbetarna arbetar hela tiden med egenkontroller fast de dokumenteras aldrig, utan det är 

mer en personlig kontroll. Två av respondenterna i Helsingborg nämner att yrkesarbetarna 

uppskattar att ritningarna går att läsa digitalt, och de nu önskar att de själva ska få tillgång till 

BIM 360. 
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När det kommer till underentreprenörer så utför de sina egna egenkontroller på papper som 

sedan registreras av ansvarig arbetsledare eller platschef. I Helsingborg noteras det på den 

digitala egenkontrollen att UE har gjort sina kontroller. 

 

Ett problem som nämnts vid bägge projekten är att BIM 360 inte är synkat med varken PEAB:s 

eller beställares projektportal. Detta kan i vissa fall leda till dubbelarbete då dokument från BIM 

360 och Field måste föras över till respektive projektportal. En av de svarande tog upp 

dagboksfunktionen som ett minus. Till skillnad mot projektportalens dagbok som alla kan se, 

så är dagboken i BIM 360 personlig. Detta leder till att endast ägaren av kontot kan se dagboken 

och att dubbelt arbete skapas. Ett mindre problem som togs upp under en intervju var språket i 

BIM 360 Field. För tillfället görs alla egenkontroller i en äldre engelskspråkig version av BIM 

360 Field, vilket leder till att alla egenkontrollsrapporter blir på engelska. Detta beror på att den 

nya generationen BIM 360 Docs, som stödjer svenska, inte har ett lika väl fungerande 

egenkontrollsverktyg. Förhoppningen är att den nya versionen snart ska få ett lika väl 

fungerande egenkontrollsverktyg. 

 

4.2.4 Effektivisering 

Samtliga anser att med hjälp BIM 360 och Field finns det stora möjligheter att effektivisera 

arbetet och spara både tid och pengar. Dock är båda projekten ännu inte så långt gångna att det 

går att mäta effekten om introduktionen av BIM 360 samt Field lett till tidsbesparing. 

Majoriteten tycker att den tid man investerar i början för att lära sig systemet tjänar man på i 

längden genom effektivare arbete. Några exempel på moment där de tillfrågade anser att arbetet 

förenklats är hantering av bygghandlingar och egenkontroller samt rapportering av 

egenkontroller till KA. 

 

4.2.5 Traditionell vs. Digital egenkontroll 

Majoriteten av de tillfrågade anser att det traditionella sättet att utföra egenkontroller fungerade, 

dock var det krångligt när det kom till administrationen. En person nämner att det fungerade 

bra då det efter ett tag blev en vanesak. I Malmöprojektet var man till en början negativ till 

förändringen att gå över till ett digitalt system. En respondent i Malmö beskriver att det blir lätt 

en negativ inställning till något nytt och okänt. Nu ser man dock fram emot att fortsätta arbeta 

med det digitala systemet. I Helsingborg lyfte man att det lätt kan bli en generationsfråga när 

ett system ska bli digitalt. En av arbetsledarna beskriver att de som har varit länge i branschen 

inte alltid är villiga att ta till sig förändringar. 
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5 DISKUSSION 

I följande kapitel analyseras och diskuteras det resultat som framkommit ur intervjuer och 

enkätundersökningen. Resultatet har sedan kopplats samman med den teori som summerats i 

kapitel 2 Teori. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

I studien har det framkommit att definitionen av vad en egenkontroll är varierar från person till 

person. Störst skillnad var det mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Yrkesarbetarna utgår ifrån 

sitt eget arbete och menar att alla kontroller de utför är egenkontroller. Tjänstemännen där emot 

gör en dokumenterad egenkontroll som utgår ifrån kontrollplanen eller ett arbetsmoments 

komplexitet. Vi anser att i yrkesarbetarnas fall så rör det sig mer om en personlig avsyning och 

att tjänstemännens definition stämmer mer överens med vad som redovisats i kapitel två teori. 

Resultatet är inte oväntat då arbetsledare och platschefer nästan dagligen arbetar med 

egenkontroller och kvalitetssäkring. Det kan därför vara viktigt att alla som på något sätt arbetar 

inom produktion eller med kvalitetssäkring har samma definition av vad en egenkontroll är. I 

våra studier har vi upptäckt att det finns önskemål om någon slags utbildning där fokus ligger 

på vad en egenkontroll är och varför den görs. För tillfället finns det viss information om 

egenkontroller på intranätet för PEAB:s arbetssätt, Navet. De anställda använder dock inte 

Navet för att hitta informationen. Vi tycker därför att det skulle vara en bra idé om PEAB tog 

fram en kortare introduktionskurs gällande egenkontroller, här skulle man även kunna skapa ett 

intresse för Navet. Till kursen skulle PEAB kunna sätta sin egen definition på ordet 

egenkontroll för att undvika framtida missförstånd. Enligt Hansson et.al är det en förutsättning 

för ett lyckat kvalitetssäkerhetsarbete att hela organisationen engageras. 

 

Flertalet brister i det traditionella egenkontrollsarbetet har upptäckts. Där den största enligt oss 

är den administrativa biten. Vi anser att kontrollmomentet ute i produktionen är relativt enkelt 

och går snabbt. Hanteringen av eventuella bygghandlingar så som ritningar och beskrivningar 

anses vara krånglig. Det stora problemet är administrationen som sker efteråt helt enkelt är 

alldeles för komplicerad och upplevs föråldrad i dagens digitala samhälle. Följderna blir ofta 

att dokumentationen av egenkontrollen prioriteras bort, för att sedan behövas efterkonstrueras. 

En efterkonstruerad egenkontroll är sällan bra då den ofta utgår ifrån bygghandlingarnas 

värden. I vissa fall kan det vara svårt för arbetsledarna att hinna med att göra alla egenkontroller. 

Speciellt i de fall där arbetsmoment går snabbt att utföra och är svåra att kontrollera i efterhand. 

Vi anser att i dessa fall kan det vara fördelaktigt att låta yrkesarbetarna göra egenkontrollen så 

att efterkonstruerade egenkontroller undviks. 

 

I nuläget är inte yrkesarbetarna delaktiga i egenkontrollsarbetet, men vad vi kan se ifrån studien 

är att det finns ett intresse. Både för att lära sig mer om kvalitetssäkring, men även att kunna 

vara mer delaktiga i egenkontrollsarbetet. Detta är något som även tjänstemännen har uttryckt 

i studien. Yrkesarbetaren skulle kunna utföra egenkontroller för enklare arbetsmoment och då 

avlasta arbetsledaren. 
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Vi anser att kan vara en bra idé, men det gäller då att vara tydlig. Med det menar vi att vara 

tydlig gällande vem som ska utföra egenkontrollen, vad som ska kontrolleras och hur den ska 

utföras. 

 

 Ska kontrollen göras på papper eller digitalt i mobil/surfplatta? 

 Ska det vara en specifik yrkesarbetare som får ansvar för utförande? 

 Ska det yrkesarbetarna ha specifika moment som de kontrollerar? 

 Ska yrkesarbetarna kunna signera egenkontrollen? 

 Om yrkesarbetarna ska kunna signera, ska de även kunna registrera kontrollen? 

 

Ett önskemål som funnits en längre tid från flertalet tjänstemän är att introducera ett digitalt 

system för hantering av bygghandlingar och egenkontroller. PEAB har sen en tid tillbaka flera 

pilotprojekt som använder sig av en digital lösning för dokumenthantering och egenkontroller. 

Det finns flera olika leverantörer av digitala lösningar, men PEAB har valt att använda sig av 

BIM 360 med tillhörande verktyg. Vi kan i denna studie inte bedöma om ett system är bättre än 

det andra då vi endast studerat BIM 360. 

 

Från intervjuerna vid pilotprojekten i Malmö och Helsingborg kan vi se att inställningen till 

egenkontroller har förbättrats. De anställda anser att det blivit lättare att göra egenkontroller 

mot vad det varit tidigare. Då vi endast har studerat två av flertalet pilotprojekt  Vi fick själva 

se vid vårt besök i Helsingborg hur enkelt det var att på bara några minuter ta fram ritningar 

och göra egenkontroller direkt i mobil eller surfplatta ute i produktionen. För att kunna arbeta 

med digitala lösningar så krävs det en viss datorvana. Detta kan leda till att det blir en 

generationsfråga, där vissa anställda kan motsätta sig användandet av digitala lösningar då de 

inte känner sig bekväma. Vi anser att en fortsatt digitalisering av byggbranschen är nödvändig 

för ett effektivare och kvalitetssäkrare byggande. 

 

För att omställningen från vanliga egenkontroller till digitala ska ske smidigt krävs det att de 

anställda får den kunskap som krävs. I de pilotprojekt vi studerat ansågs det att introduktionen 

till BIM 360 borde fördjupas. Just nu är det en BIM-strateg som håller i en övergripande 

genomgång med varje pilotprojekt. Förutom genomgången är de anställda självlärda. Vi anser 

att om PEAB ska fortsätta med sin övergång till BIM 360 så krävs det en mer omfattande 

introduktion. Det är viktigt att poängtera ifall en övergång till digitala sker att det traditionella 

egenkontrollsarbetet inte glöms bort, utan att det liksom det digitala ständigt förbättras. 

 

Under våra intervjuer med pilotprojekten kom frågan om yrkesarbetarnas roll gällande 

egenkontroller upp. De ansåg att yrkesarbetarna inte borde blandas in i egenkontrollsarbetet då 

det bara skulle skapa förvirring angående vem som ska göra vad. Vi håller med till en viss del. 

Yrkesarbetarna bör inte blandas in i arbetet med digitala egenkontroller för ens majoriteten av 

PEAB:s tjänstemän själva behärskar det. Samtidigt tycker vi att PEAB i framtiden bör 

undersöka möjligheten till att nyttja sina yrkesarbetare i det digitala egenkontrollsarbetet. En 

intressant aspekt är att de projekt som arbetar med vanliga egenkontroller tycker att 
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yrkesarbetarna borde involveras mer. Samtidigt så anser de tjänstemän som gått över till digitala 

lösningar att yrkesarbetarna inte borde ha det ansvaret.  

 

Frågan är då varför det skiljer sig? Vi anser att svaret inte är helt enkelt utan det kan vara en 

blandning av flera aspekter. På ett projekt där egenkontrollerna fungerar finns det ingen 

anledning att ändra sina rutiner. Ett projekt där det inte fungerar däremot försöker hitta 

lösningar, i det här fallet var ett förslag på en lösning att involvera yrkesarbetarna. Under 

intervjun i Helsingborg berättade en arbetsledare att yrkesarbetarna uppskattade de digitala 

bygghandlingarna och önskade att ta del av dem. Detta var något som inte hade diskuterats på 

projektet tidigare, men togs emot positivt av alla tjänstemän. 

 

I samtliga undersökningar tog vi upp erfarenhetsåterföring och hur de anställda ansåg hur den 

fungerade. Samtliga ansåg att erfarenhetsåterföringen fungerade bra och att det är något som 

behövs för att undvika återkommande fel eller potentiella brister. Vi håller med och tycker att 

PEAB Anläggning ska fortsätta hålla samma höga nivå. 
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5.2 Metoddiskussion 

Denna studies syfte var att utvärdera PEAB Anläggnings nuvarande rutiner för egenkontroller 

och jämföra dessa med pilotprojekt. För att samla in nödvändig data har både intervjuer och 

enkäter används som metod. Anledningen till att vi valde att använda både enkäter och 

intervjuer i studien var för att metoderna kompletterar varandra. Intervjuerna lyfter fram  

personliga svar och åsikter som skapar ett djup i undersökningen, samtidigt som enkäterna ger 

ett bredare och mer statistiskt resultat.  

 

Enkät 

 

Tanken med enkätundersökningen var att få en generell och bred uppfattning om vad de 

anställda tycker om det nuvarande egenkontrollsarbetet. Enkäterna delades upp i olika 

yrkesroller med olika frågor då man inte kan förvänta sig att yrkesarbetarna ska ha samma 

kunskap om kvalitetssäkring och egenkontroller som tjänstemännen. Då många var inblandade 

i projekten ville vi få med så mångas åsikt som möjligt, här är enkäten ett bra och tidseffektivt 

verktyg. Enkäterna delades ut på plats under en rast och samlades sedan in efter en halvtimme.  

På vissa frågor uppstod tolkningsfel från de svarande, vi kunde ändå tolka svaren så de inte 

behövde utlämnas i resultatet. I resultatet valde vi att inte redovisa alla tabeller då arbetet skulle 

bli alldeles för stort. I den mån det har gått så har de tabellerna som utelämnats tolkats i skriftlig 

form. 

 

Intervju 

 

För att skapa ett djup i undersökningen gjordes även intervjustudier. Under studien har vi använt 

oss dels av telefon- och skypeintervjuer, samt dels av intervjuer på plats. Nackdelen med  

intervjuer som görs över telefon är att den personliga kontakten där kroppsspråk kan läsas av 

uteblir På pilotprojekten gjorde vi enbart intervjuer då det ansågs som det bästa sättet att få de 

anställdas personliga åsikter och tankar. Innan intervjuerna förklarade vi studiens syfte och att 

deras svar var konfidentiella. Intervjuerna följde en semistrukturerad intervjumall och svaren 

antecknades direkt på mallen. Efteråt tolkades och analyserade svaren, för att sedan 

sammanställas i resultatet. I efterhand anser vi att ett utökat antal respondenter hade varit 

önskvärt  för att stärka studien. 
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Validitet och reliabilitet 

 

För att nå en hög tillförlitlighet och giltighet så har alla frågor och formuleringar i enkät-och 

intervjufrågorna diskuterats och bearbetas noggrant med både de externa och interna 

handledarna. För en utökad tillförlitlighet och giltighet, fick även en tredje part på ett av 

referensprojekten titta igenom frågorna. Personen fick bekräfta om frågorna var relevanta och 

lättförståeliga. Då studien endast behandlar två projekt vardera av traditionella och digitala 

egenkontroller, så anser vi att studien inte kan representera hela PEAB Anläggnings 

egenkontrollsarbete. 

 

Möten 

 

För att få en tydlig bild gällande vad PEAB Anläggning förväntade sig utav vårat arbete, hade 

vi i början på vårat examensarbete en tätare kontakt med våra externa handledare med bokade 

möten och samtal. Även platsbesök gjordes i ett tidigt skede på referensprojekten i Borås för 

att lyssna och prata med de anställda. På så sätt fick vi  en bättre förståelse till  hur de anställda 

såg på problemet. 

 

 

  



30 

 

6 SLUTSATS 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som studien kretsar omkring. 

 

6.1 Svar på frågeställningar 

Vad är definitionen av en egenkontroll? 

 

Syfte med studien var att undersöka hur PEAB Anläggnings rutiner gällande egenkontroller 

fungerade och efterföljdes på flertalet projekt. För att arbetet med egenkontroller ska fungera 

måste alla förstå vad definitionen av en egenkontroll egentligen innebär. Detta är inte helt enkelt 

då de flesta inte delar samma definition. I böcker och på nätet skiljer sig definitionerna sig åt. 

På projekten skiljer sig uppfattningen om vad en egenkontroll är ännu mer. Den största 

skillnaden märks mellan yrkesarbetare och tjänstemän. I dagens samhälle där ett effektivt och 

kvalitetssäkert byggande eftersträvas är det viktigt att samtliga inblandade delar samma 

uppfattning. På detta sätt undviks missförstånd mellan olika parter. Vi anser därför att det skulle 

vara bra om PEAB satte sin egen definition på vad en egenkontroll är. Ännu bättre hade varit 

om branschen tillsammans kunde ta fram en definition. 

 

 

Fungerar de nuvarande rutinerna gällande egenkontroller? 

 

Under studiens gång upptäcktes brister i egenkontrollsarbetet. Rutinerna fungerar men inte till 

den grad där arbetet anses vara effektivt. Den största bristen som uppdagades var 

administrationen av egenkontroller. En kontroll som inte tar mer än fem minuter att utföra bör 

inte ta mycket längre tid att administrera. Förslag från projekten för att förbättra situationen var 

att gå över till digitala lösningar och involvera yrkesarbetarna mer. På så sätt skulle bristande 

och efterkonstruerade egenkontroller undvikas. I studien har vi kunnat se att det dagliga arbetet 

försvåras något på grund av den krångliga administrationen. 

 

Hur fungerar egenkontrollsarbetet för PEAB:s BIM 360 pilotprojekt? 

 

Omställningen till digitala lösningar för dokumenthantering och egenkontroller har än så länge 

gett ett positivt utslag. Den generella inställningen till BIM 360 är god och de digitala 

lösningarna föredras över de mer traditionella. Om PEAB väljer att gå över till digitala 

lösningar krävs en anpassad introduktion för att övergången ska bli smidig för de anställda. Det 

finns ännu vissa brister med att arbeta i digitala system som BIM 360. Brister som att BIM 360 

inte går att synka med projektportalen, vilket leder till dubbelarbete. Vi anser att om detta kan 

arbetas bort så finns det mycket tid att tjäna in här. 
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Hur kan kvalitetssäkringsarbetet genom egenkontroller förbättras?  

 

Oavsett om det finns brister eller inte så kan egenkontrollsarbetet alltid förbättras. De brister 

som upptäcktes under studien anses möjliga att åtgärda. Frågan är bara hur de ska åtgärdas? I 

vissa fall förespråkas digitala lösningar som BIM 360 och i andra ett utökat ansvar hos 

yrkesarbetarna. Dessa lösningar förbättrar möjligen egenkontrollsarbetet men ger i sin tur 

följdproblem på andra områden som måste tas i åtanke. Exempel på problem skulle kunna vara 

att produktionstid ta från yrkesarbetarna eller att det finns en viss inlärningskurva för de digitala 

verktygen. Det viktigaste är att PEAB arbetar med att sprida vikten av ett bra 

kvalitetssäkringsarbete inom organisationen där alla får ta del av informationen. De anställda 

är PEAB:s viktigaste resurs och de sitter på mycket erfarenhet och kunskap. Denna studie visar 

på att det finns ett engagemang och en vilja från de anställda att vilja arbeta med 

kvalitetssäkring. Många önskar att få lära sig mer angående dokumenterade egenkontroller, 

både gällande traditionella kontroller på papper och digitala egenkontroller. Vi anser att PEAB 

bör se över möjligheten att skapa en kortare utbildning för att öka förståelsen för egenkontroller.   
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Bilaga 1: Enkätundersökning Yrkesarbetare Borås 

 

Denna enkätstudie ingår i ett examensarbete vid Högskolan i Borås. Arbetet behandlar kvalitetssäkring 

genom egenkontroller. Din insats är betydelsefull för resultatet och därför är det viktigt att svaren både är 

ärliga och genomtänkta. Din medverkan är konfidentiell, vilket innebär att det inte kommer framgå vem 

eller vilka som deltagit. Enkätens syfte är att lyfta fram hur arbetet med egenkontroller sker i dagsläget, 

vad som är bra och dåligt, samt hur det kan förbättras. 

 

 

Förenklad definition av egenkontroll: Egenkontrollen är ett verktyg som entreprenören använder för att 

kontrollera egna eller av underentreprenörer utförda arbeten, så att de ställda kraven i kontrollplanen 

uppfylls. Egenkontrollen kan även göras på moment där en kontroll i efterhand är svår, kostnaden är stor, 

eller där det är extra viktigt att hålla tidplanen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Markera din ålder i rätt intervall 

Yngre än 25 ☐ 25-35 ☐ 36-45 ☐ 46-55 ☐ Äldre än 55 ☐ 
 

Hur många års erfarenhet har du av byggbranschen? 

Mindre än 5 ☐ 6-15 ☐ 16-25 ☐ 26-35 ☐ Mer än 35 ☐ 
 

Hur många år har du arbetat i din nuvarande position? 

Mindre än 5 ☐ 6-10 ☐ 11-15 ☐ 16-20 ☐ Mer än 20 ☐ 
  



Bilaga 1: Enkätundersökning Yrkesarbetare Borås 

 

Fråga 1: Vet du om att PEAB använder sig av egenkontroller? 

Ja ☐ Nej ☐ 
 

Fråga 2: Visste du sedan tidigare vad en egenkontroll är? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Om ja: 

Hur fick du lära dig om egenkontroller? 

Av en kollega ☐ Studier ☐ Introduktion från PEAB ☐ Självlärd ☐ 

Annat sätt:    

Följdfråga: Anser du att du skulle ha nytta av en djupare kunskap inom kvalitetssäkring och 

egenkontroller? 

Ja ☐ Nej ☐ 
 

 

Fråga 3: Hur ofta använder du dig av egenkontroller i ditt arbete? 
 

Dagligen ☐ Veckovis ☐  Månadsvis ☐ Mer sällan ☐  Aldrig ☐ 
 

Fråga 4: Anser du att det ingår i en yrkesarbetares arbetsuppgifter att göra egenkontroller? 

Ja ☐  Ja, fast endast för enklare moment ☐ Nej ☐ 

Utveckla gärna ditt svar:     

Om ja: 
 
På vilket sätt skulle du föredra att rapportera egenkontroller? 

Digitalt i mobilen ☐ I en pärm placerad i eran bod ☐  

I en pärm placerad i eran container ☐ 

 
På vilka av dessa arbetsmoment anser du att en yrkesarbetare kan utföra och signera egenkontrollen? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ) 

Inmätning av höjder btg ☐    Inmätning av höjder terrass/bädd ☐ 

Kontrollera armering mot handling ☐ Kontrollera ingjutningsgods enligt handling ☐ 

Kontroll vid lagt VA ☐ Fylla i packningsprotokoll ☐ 



Bilaga 1: Enkätundersökning Yrkesarbetare Borås 

 

 

Fråga 5: På ditt nuvarande projekt, känner du till på vilka arbetsmoment som arbetsledaren ska göra 
egenkontroller på? 

 

Ja ☐  Nej ☐ 
 
Fråga 6: Brukar någon yrkesarbetare delta när arbetsledaren gör egenkontroller på moment utförda av 
yrkesarbetare? 
Svara på en skala 1-5, (där 1=aldrig och 5= alltid) 
  

1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
 

Fråga 7: Känner du till om det finns en kontrollplan på din arbetsplats? 
  

Ja ☐ Nej ☐ 
 

Fråga 8: Känner du till vad en kontrollplan innehåller? 
Svara på en skala 1-5, (där 1=mycket dåligt och 5= mycket bra) 

 

1 ☐ 2 ☐ 3☐ 4☐ 5☐ 
 

Fråga 9: Arbetar ni med erfarenhetsåterföring, för att undvika återkommande fel? 
 

Ja ☐ Nej ☐ 
 
Om ja, utveckla gärna hur:     
 

 
Fråga 10: Beskriv kortfattat med ord vad du anser att en egenkontroll är till för. 

              

          



Bilaga 2: Enkätundersökning Tjänstemän Borås 

 

Denna enkätstudie ingår i ett examensarbete vid Högskolan i Borås. Arbetet behandlar kvalitetssäkring 

genom egenkontroller. Din insats är betydelsefull för resultatet och därför är det viktigt att svaren både är 

ärliga och genomtänkta. Din medverkan är konfidentiell, vilket innebär att det inte kommer framgå vem 

eller vilka som deltagit. Enkätens syfte är att lyfta fram hur arbetet med egenkontroller sker i dagsläget, 

vad som är bra och dåligt, samt hur det kan förbättras. 

 

 

Förenklad definition av egenkontroll: Egenkontrollen är ett verktyg som entreprenören använder för att 

kontrollera egna eller av underentreprenörer utförda arbeten, så att de ställda kraven i kontrollplanen 

uppfylls. Egenkontrollen kan även göras på moment där en kontroll i efterhand är svår, kostnaden är stor, 

eller där det är extra viktigt att hålla tidplanen. 

  

 

 

 

 

 

 

Markera din ålder i rätt intervall 
 

Yngre än 25 ☐ 25-35 ☐ 36-45 ☐ 46-55 ☐ Äldre än 55 ☐ 
 
 
Hur många års erfarenhet har du av byggbranschen? 
 

Mindre än 5 ☐ 6-15 ☐ 16-25 ☐ 26-35 ☐ Mer än 35 ☐ 
 
 
Markera vilken position du har på PEAB 
 

Arbetsledare ☐ Platschef ☐ 
 
 
Hur många år har du arbetat i din nuvarande position? 
 

Mindre än 5 ☐ 6-10 ☐ 11-15 ☐ 16-20 ☐ Mer än 20 ☐ 
 
 

  



Bilaga 2: Enkätundersökning Tjänstemän Borås 

 

Fråga 1: Arbetar ni med egenkontroller på ditt nuvarande projekt? 
 

Ja ☐ Nej ☐ 
 
Om ja: 
Hur ofta använder du dig av egenkontroller i ditt arbete? 
 

Dagligen ☐ Veckovis ☐ Månadsvis ☐ Mer sällan ☐ Aldrig ☐ 
 
 
Fråga 2: Hur fick du lära dig om egenkontroller? 
 

Av en kollega ☐ Studier ☐ Introduktion från PEAB ☐ Självlärd ☐ 

Övrigt:     
 
Följdfråga: Anser du att du skulle ha nytta av en djupare kunskap inom kvalitetssäkring och 

egenkontroller? 

Ja ☐ Nej ☐ 
 
 
Fråga 3: Tycker du att PEAB’s tillvägagångssätt att göra egenkontroller är bra för att garantera rätt 
kvalitét i projektet?  

 

Ja ☐  Nej ☐  
 
 
Fråga 4: Hur upplever du att användningen av egenkontroller fungerar? (Nuvarande projekt) 

Svara på en skala 1-5, (där 1=mycket dåligt och 5= mycket bra) 
 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 
 
Fråga 5: Hur görs den nuvarande rapporteringen av egenkontroller? 

 

På papper som sedan dokumenteras i pärm ☐ Digitalt ☐ 
 
 
Fråga 6: Använder ni färdiga mallar vid egenkontroller? 

 

Ja ☐ Nej ☐ 
 

  



Bilaga 2: Enkätundersökning Tjänstemän Borås 

 

Om ja: 

Vilken typ av mall använder ni? 
 

Aktuell enligt Navet (se bifogat blad) ☐ En gammal ☐ En egen ☐ Vet ej ☐ 
 

 
Fråga 7: Hur tycker du att den mallen ni arbetar med är utformad? 
Svara på en skala 1-5, (där 1=mycket dåligt och 5= mycket bra) 

 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 
Följdfråga: Bör mallen ni arbetar med förändras? 

 

Ja ☐ Nej ☐ 

Utveckla gärna:            

 
 
Fråga 8: Vilka är de största utmaningarna vid arbetet med egenkontroller? 
Rangordna följande alternativ från 1 till 5, (där 1= största utmaningen och 5= minsta) 

 
Tidsbrist för planering:  Otydliga mallar: 

Krånglig administration:  Tidsbrist för utförande: 

Otydlig kravbild: 

Övriga utmaningar, (behöver ej rangordnas):        

 
 
Fråga 9: Hur skulle arbetet med egenkontroller kunna förbättras? 
Rangordna följande alternativ från 1 till 4, (där 1= störst förbättring och 4= minst) 

 
Digital rapportering: Mer utbildning: 

Involvera YA mer: Tydlighet gällande vem som ska utföra: 

 
Egna förslag, (behöver ej rangordnas):         

 

Fråga 10: Brukar någon yrkesarbetare delta när arbetsledaren utför egenkontroller på moment 

utförda av yrkesarbetare? 

Svara på en skala 1-5, (där 1=aldrig och 5= alltid) 

 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐  



Bilaga 2: Enkätundersökning Tjänstemän Borås 

 

Fråga 11: Anser du att det är yrkesarbetarnas arbetsuppgift att utföra egenkontroller? 

Ja, på alla moment de utför ☐ Ja, fast endast enklare moment ☐   Nej ☐ 

Övrigt:      

 
Om ja: 

På vilka av dessa arbetsmoment anser du att en yrkesarbetare kan utföra och signera egenkontrollen? 

Inmätning av höjder betong ☐    Inmätning av höjder terrass/bädd ☐ 

Kontrollera armering mot handling ☐  Kontrollera ingjutningsgods mot handling ☐ 

Kontroll av höjd, fall och position, vid lagt VA ☐ Packningsprotokoll ☐ 

Övrigt:            

Fråga 12: I de fall där UE ska utföra egenkontroller, hur tycker du att det fungerar? 
Svara på en skala 1-5, (där 1=mycket dåligt och 5= mycket bra) 

 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 

Fråga 13: Känner du till om det finns en kontrollplan på din arbetsplats? 

  

Ja ☐ Nej ☐ 
 
 
Fråga 14: Känner du till vad kontrollplanen innehåller? 
Svara på en skala 1-5, (där 1=mycket dåligt och 5= mycket bra) 

 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 
 

Fråga 14: Vet du hur kontrollplanen och egenkontrollerna hänger ihop? 
  

Ja ☐ Nej ☐ 
 
 
Fråga 15: Arbetar ni med erfarenhetsåterföring, för att undvika återkommande fel? 

 

Ja ☐ Nej ☐ 
 
Om ja, utveckla gärna hur:           



Bilaga 3: Intervjuunderlag Pilotprojekt 

 

 

Är detta det första projektet där du/ni använder BIM 360? 

 

När görs egenkontrollerna? 

 

Vad gör ni egenkontroller emot? 

 

Vem brukar göra egenkontrollerna? 

 

Tycker du/ni att yrkesarbetarna ska kunna utföra och signera egenkontroller? 

 

Hur hanteras avvikelser? 

 

Har du/ni fått någon form av utbildning  gällande BIM 360? 

 

Använder UE BIM 360 för att göra egenkontroller? 

 

Anser du/ni att BIM 360 är ett smidigt system? 

 

Upplever du/ni att BIM 360 har bidragit till tidsbesparing? 

 

Anser du/ni att BIM 360 har bidragit till en enklare administration för egenkontroller? 

 

Vart hämtas information som ritningar och modeller till BIM 360? 

 

Vilka för- respektive nackdelar har du/ni märkt av med BIM 360? 



Bilaga 4: Intervjuunderlag Borås 

 

Vilken position har du på PEAB? 

 

Arbetar ni med egenkontroller på ditt nuvarande projekt?  

Om ja: Hur fungerar det? 

 

Hur ofta använder du dig av egenkontroller i ditt arbete? 

 

Hur fick du lära dig om egenkontroller? 

 

Blev du erbjuden en introduktion/ utbildning gällande egenkontroller? 

 

Hur är och hur ske administrationen av egenkontroller? 

 

Använder ni färdiga mallar vid egenkontroller? 

Om ja: Vad ska vara med i mallen och hur fylls den i? 

 

Används NAVET vid egenkontrollsarbetet? 

 

Finns det några svårigheter med dagens egenkontrollsarbete? 

 

Hur kan egenkontrollsarbetet förbättras? 

 

Vem gör egenkontrollerna? 

 

Är yrkesarbetarna involverade i egenkontrollsarbetet? 

 

Gör UE egenkontroller? 

Om ja: Hur gör de? 

 

Hur behandlas avvikelser? 

 

Hur anser du att PEAB står sig mot sina konkurrenter gällande digital utveckling? 

 

Har ni en kontrollplan? 

Om ja: Hur fungerar den? 

 

Hur hänger kontrollplanen och egenkontrollerna ihop? 


