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Abstract 

Construction errors are a major cost for construction companies that could be 
avoided in a major way. The cost is unnecessary and contributes only negative 
consequences for the entire construction industry. Errors will always occur due to 
the "human factor" but unnecessary errors that can be avoided should be 
reviewed. 

This bachelor thesis aim is to improve the number of construction defects in 
production by investigations of the causes and consequences, and then give 
suggestions for improvements. The work was done with literature studies and 
interviews with various actors in the production. The literature has then been used 
as a scientific basis for the results of the interviews.  

The results obtained in the report are that the main reasons are based in too short 
a construction period, negligence and chords. The chord contributes to the press 
to work quickly and perform in the team, while the short construction time 
presses on further and stresses the workers. The short time also means that the 
drawings not always are completed or done properly in time. This can lead to 
accidental errors in the form of improvised solutions or incorrect solutions. A 
lower commitment and not being proud of one’s work is also causes of faults. 
Those who are not engaged in their work, proud of what is being built, are not as 
committed to the quality. The self-control is signed afterward, without being 
accomplished and are not being followed up.    

The consequences of these construction errors are mostly bad reputation for the 
contractors. Even the clients may be affected and get a bad reputation, this 
because they in turn often have customers buying all, or part of the building. 
Errors are an unnecessary expense when correcting afterwards becomes necessary. 

Preventive actions are linked to the experience of previous work, knowledge and 
communication. The person who does the mistakes has to correct them, not only 
do them and then move on to the next building and let someone else correct. 
They have to learn from others' mistakes and a better feedback must occur. This 
leads directly to the fact that communication at all levels must improve. Errors 
must be admitted, feedback and control of one’s work must be done and 
improved. Everyone involved must also know what’s happening, what is expected 
and how it should be carried out. 

This work has led to the conclusion that many of the causes are not fully 
independent, one cause can lead to, or being based on another. The consequences 
are exclusively negative and some preventive actions are difficult to perform. 
Changes in working routines may involve new routines, a new way of seeing 
things and for example that the union must be willing to agree to the changes. An 
example is the change of chord salary. 

Key words 

Consequences of faults, Construction errors, Production, Quality
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Sammanfattning 

Byggfel är en stor kostnad för byggföretagen som skulle kunna undvikas i stor 
mån. Kostnaden är onödig och bidrar enbart till negativa konsekvenser, för hela 
byggbranschen. Fel kommer alltid att finnas på grund av ”den mänskliga faktorn” 
men de onödiga fel som går att undvikas bör ses över.  

Detta examensarbetes syfte är att förbättra antalet byggfel i produktionen genom 
undersökningar av orsaker och konsekvenser, för att sedan ge förslag på åtgärder. 
Arbetet har genomförts med litteraturstudier och intervjuer med olika aktörer 
inom produktionen. Litteraturen har sedan fått agerat som vetenskaplig grund för 
resultaten från intervjuerna då dessa överensstämmer. 

De resultat som fåtts fram i rapporten är att huvudorsakerna grundar sig i för kort 
byggtid, slarv och ackordslönerna. Ackordet bidrar med pressen att arbeta fort och 
prestera i laget, medan den korta byggtiden pressar på ytterligare och stressar 
arbetarna. Den korta tiden medför dessutom, att projekteringen inte alltid utförs 
ordentligt och i tid. Detta leder till omedvetna fel i form av nödlösningar och 
felaktiga lösningar. Brister i engagemanget hos arbetarna och dålig yrkesstolthet är 
även dessa orsaker till att fel uppstår. De som inte är engagerade i sitt arbete, stolta 
över vad som byggs, är inte heller lika noga med kvalitet. Egenkontroller skrivs på 
i efterhand, utan att ha genomförts och följs inte upp. 

Konsekvenserna av dessa byggfel blir främst dåligt rykte för entreprenörerna, då 
kvaliteten på bygget inte håller måttet. Men även beställarna kan påverkas av felen 
och få dåligt rykte, detta då de ofta i sin tur har kunder som skall köpa del av eller 
hela byggnaden. Fel är även en onödig kostnad, då det måste skickas tillbaka 
någon för att rätta till i efterhand istället för att göra rätt från början. 

Olika åtgärder som tagits upp är kopplade till erfarenhet, kunskaper och 
kommunikation. Det behövs läras av misstag, inte enbart göra dem för att sedan 
gå vidare till nästa bygge och låta någon annan rätta till. Det behöver läras av 
andras misstag och en bättre återföring måste ske. Detta leder direkt till att 
kommunikationen i alla led måste bli bättre. Uppmuntran till erkännande av fel, 
återföring och egenkontroller måste ske och förbättras. Alla inblandade måste 
dessutom veta vad som pågår, vad som förväntas och hur det skall utföras. 

Arbetet har lett fram till de slutsatser att många av orsakerna inte är helt 
fristående, en orsak kan leda till eller grundas på en annan. Konsekvenserna är 
uteslutande negativa och vissa åtgärder svåra att utföra. Förändringar i arbetssätt 
kan innebära nya rutiner, synsätt och innebära att exempelvis fackliga 
organisationer ska gå med på dessa förändringar. Ett exempel är förändringen av 
ackordslönen.  

Nyckelord 

Byggfel, Felkonsekvenser, Kvalitet, Produktion
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Förord 

Vi vill tacka alla inblandade för det goda bemötandet och det intresse som visats 
för detta examensarbete. Utan detta hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete. Vi 
vill även tacka de engagerade medarbetarna ute på byggarbetsplatserna vi besökt, 
för att de tagit sig tid att visat runt oss på arbetsplatsen. Det har varit otroligt roligt 
att få se det arbete ni gör.   

Ett speciellt tack riktas till Anders Rundberg på Peab Sverige AB, som har varit 
vår handledare och bollplank under hela genomförandet.  

 

Tack till de som ställt upp på intervjuer från; 

Peab Sverige AB, Jönköping 
VärnaBo Fastigheter AB 
HSB Göta, Jönköping 
HP Boendeutveckling AB 
Hifab AB 
Jönköpings kommun 

 
Stort tack! 
Emma Buensoz och Emma Ziegenhagen 
Jönköping, 8 juni 2013 
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1 Inledning 

 

Detta kapitel börjar med en beskrivning av vad som ska tas upp i examensarbetet, 
därefter följer problembeskrivningen som ligger till grund. Syfte, mål och 
frågeställningar tas sedan upp där arbetet bryts ner i mindre delar, det beskriv 
sedan i metod hur vi går till väga för att svara på våra frågor. Sist i kapitlet beskrivs 
de avgränsningar vi har valt att göra och disposition för fortsättande del av 
rapporten.

 

Vid Tekniska Högskolan i Jönköping ingår examensarbete som en del i den 
avslutande delen på varje ingenjörsutbildning. Examensarbetet är en viktig del i 
utbildningen och ska vara inriktat mot huvudämnet för den utbildning som 
genomförs.  

Detta examensarbete behandlar problematiken kring byggfel i tre aspekter: 
orsaker, konsekvenser samt förebyggande åtgärder.  

Byggfel utgör en stor del av entreprenörernas onödiga kostnader samt för med sig 
andra dåliga konsekvenser. För att förstå och förebygga hela problemet krävs att 
alla inblandade kommer till tals och att alla arbetar tillsammans för att öka kvalitén 
i byggprojekten.  

Studier genomförda inom byggfelsproblematiken tyder på att olika företag har 
olika resultat. Detta innebär att varje företag eller organisation bör göra sin egen 
undersökning för att komma fram till rättvisande siffror. Självklart finns ett 
generellt svar, men för att gå in mer på detaljnivå med precisa konsekvenser, fel 
och åtgärder behövs en egen utredning göras med det egna företagets uppgifter. 

Studien görs i samarbete med Peab Sverige AB. Den berör byggfel i produktionen, 
orsakade av entreprenören och som uppkommer under garantitiden. 

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i 
alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen 
yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för 
framtiden".1 [Citat från Peab] 

1.1 Problembeskrivning 

Byggfel står för stora kostnader av ett byggprojekts totala slutkostnad. Dessa 
kostnader är helt onödiga och resulterar även i andra påfrestningar i 
organisationen. Exempelvis ökad press på personalen, dålig reklam för företaget, 
sjunkande självkänsla m.m. Vad felen beror på skiljer sig ofta från företag till 
företag, och ibland även mellan olika byggprojekt.  

                                              

1 http://www.peab.se/Om-Peab/Affarside/, Hämtad 2013-02-15 
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Studien är relevant att genomför därför att arbetet för bättre kvalitet i 
byggprocessen aldrig får stanna av. Fel kommer dock alltid att finnas på grund av 
”den mänskliga faktorn”. Många studier är gjorda inom ämnet, men 
osäkerhetsfaktorn i problemet är stor. Det är svårt att exakt hänföra felen till dess 
ursprung, dess grundorsaker samt den egentliga orsaken till varför de uppstår. 
Anledningen till varför studierna har olika resultat på liknande problem är att 
faktorerna skiljer sig avsevärt mellan fallen samt den stora osäkerhetsfaktorn i 
bedömningen.  

Det alla är överens om är att kostnader på grund av byggfel är onödiga och bidrar 
till negativt rykte för hela byggbranschen. Därför är det viktigt att göra ordentliga 
utredningar och försöka förebygga detta. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att minska antalet byggfel. 

1.2.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utreda orsaker och konsekvenser av byggfel i 
produktionen för att kunna minska och förebygga dessa. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 
produktionen? 
 

2. Vilka konsekvenser kan dessa fel leda till? 
 

3. Vilka lämpliga åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 
byggfel? 

1.3 Metod 

För att uppnå ett systematiskt genomförande väljer vi att söka information b.la. 
via intervjuer med berörda parter, litteraturstudier samt fallstudier av genomförda 
projekt. Intervjuer kommer ske med anställda på företaget i olika positioner och 
för att få en helhetsbild av konsekvenserna kommer intervjuer att genomföras 
med både entreprenör och beställare. 
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1.3.1 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 

produktionen? 

Besvaras med hjälp av intervjuer med olika inblandade aktörer i produktionen, 
studier av vetenskaplig litteratur och andra medier. 

1.3.2 Vad för konsekvenser kan dessa fel leda till? 

Besvaras med hjälp av intervjuer med olika inblandade aktörer i produktionen. 

1.3.3 Vilka åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 

byggfel? 

Besvaras med hjälp av intervjuer med olika inblandade aktörer i produktionen, 
vetenskaplig litteratur och andra medier. 

1.4 Avgränsningar 

Vi inriktar oss på byggfel som uppmärksammas under garantitiden och som beror 
på entreprenören.  

Eftersom arbetet genomförs i samarbete med Peab är det enbart de som 
representerar entreprenören i arbetet, inte något annat företag. 

Arbetet kommer heller inte inrikta sig på konsekvenser för privatpersoner. 

Rapporten koncentreras enbart på uppdragsgivarens organisation. 

1.5 Disposition 

Examensarbetet fortsätter med kapitlen 2. Teoretisk bakgrund och förutsättningar, som 
behandlar bakgrunden till de frågeställningar och det syfte som angetts tidigare, 
samt förutsättningar för att svara på dessa. 

Sedan följer kapitlet 3. Genomförande, där det beskrivs hur arbetet gått till väga. 

Kapitel 4. Resultat och analys, behandlar de resultat som framgår utifrån 
efterforskningar och intervjuer. Detta resultat analyseras sedan. 

Därefter följer kapitel 5. Diskussion, här diskuteras de resultat som framgått i 
tidigare kapitel och undersökningar. 

I kapitel 6. Slutsatser och rekommendationer, sammanfattas resultatet kort och det ges 
förslag på vidare efterforskning. 

Sist i rapporten ligger kapitel 7. Referenser, kapitel 8. Sökord och kapitel 9. Bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

 

Detta kapitel beskriver examensarbetets teoretiska bakgrund och dess 
förutsättningar. Litteraturbeskrivningar inför metoderna som används.

 

2.1 Vad är ett byggfel? 

AB04 är ett avtal med allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings 
och installationsentreprenader. Bestämmelserna är skrivna med grund i balans 
mellan rättigheter och skyldigheter för att uppnå en optimal ekonomisk balans för 
parterna. AB04 syftar till att användas i utförandeentreprenader.  
Enligt AB04 definieras fel som: 

”Fel: avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på 
kontraktsenligt sätt”2 

Även i ABT06, som är avsedd för totalentreprenader lyder definitionen på fel på 
samma sätt.3 

Nationalencyklopedins definition på fel lyder: 

”fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren 
av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig. ”4 

Per-Erik Josephsson definierar fel i sin avhandling som manifesterade fel. Med det 
menas fel som konkret syns i produktionen eller i processen som ett resultat av 
felaktigt eller uteblivet handlande. Ett fel kan delas in i två delar: ett agerande och 
konsekvensen av detta. Ett agerande kan vara rätt, fel eller innebära en ändring. 
Ett felaktigt agerande kan bero på misstag, försummelse eller uteblivet agerande.5 

Den definition av byggfel som används här är främst fel enligt beskrivningarna 
ovan, de fel som omfattas av rapporten är fel som syns och märks och som beror 
på entreprenören.  

                                              

2 Allmänna Bestämmelser, AB04, Byggandets Kontrakstkommitté och AB Svensk Byggtjänst, 2004, s.4 

3 Allmänna Bestämmelser, ABT06, Byggandets Kontrakstkommitté och AB Svensk Byggtjänst, 2006, s.4 

4 http://www.ne.se/fel/168081?i_h_word=bygg+fel, Hämtad 2013-03-20 

5 Per-Erik Josephsson, Orsaker till fel i byggandet – en studie om felorsaker, felkonsekvenser, samt hinder för inlärning i 
byggprojekt, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, 
1994 
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2.2 Metodlitteratur 

2.2.1 Intervjuer 

Jan-Axel Kylén beskriver hur en bra intervju genomförs. Metoden kallas tratteknik 
och innehåller sex steg: öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information 
och avslutning.6 Kylén tipsar även om att i förväg skriva en intervjuguide för de 
öppna intervjuerna.7 Guiden bör innehålla fyra till sex punkter för att bli optimal. 
För den intervjuandes del kan punkterna kompletteras med underrubriker och 
detaljfrågor. Dessa bör inte visas för den som blir intervjuad för att inte styra den 
svarandes sätt att tänka.8  

Kyléns trattmetod som intervjuteknik redovisas i Bilaga 2. 

Den intervjuteknik som använts består av tre delar; inledningen, huvudfasen och 
avslutningen. Inledningen är starten på intervjun och här läggs grunden för det som 
hända sen. Det är viktigt att ge den svarande rätt signaler och visa intresse. 
Inledande småprat, biografiska frågor, är en bra metod för att få den svarande att 
slappna av och känna sig bekväm. Detta görs innan intervjuguiden visas.9  

I huvudfasen övergår frågorna till kategorifrågorna, som inriktar sig mer på 
intervjuns syfte och formella drag.10 Den intervjuade är den som vet bäst om sig 
själv, sina upplevelser och sin uppfattning. Det är forskarens uppgift att få tillgång 
till detta och ställa de frågor som krävs för att detta ska komma fram. Det är också 
viktigt att den som intervjuar har samma vokabulär som personen som ska svara.11  

Avslutningen bör liksom inledningen vara på ett positivt och avslappnat sätt. Den 
intervjuande tackar för samtalet och frågar om han eller hon får återkomma om 
det uppstår oklarheter eller annat.12 En inspelning av intervjun har flera fördelar; 
hela intervjun kommer med och det kan vara svårt att både anteckna och lyssna 
samtidigt. Att anteckna även om inspelning används är till fördel om 
inspelningsutrustningen inte fungerar eller om speciellt intressanta uppgifter 
markeras för att underlätta efterkommande analys.13 De flesta intervjuer fortsätter 
även efter det att inspelningsutrustningen stängts av. Det är ofta då det mest 
intressanta blir sagt. Därför bör inspelningen inte stoppas för tidigt, även om 
intervjuaren förklarat att denne inte har fler frågor.14 

                                              

6 Jan-Axel Kylén, Fråga rätt- vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Kylén Förlag AB, Stockholm, 1994, 
s.45 

7 Kylén, s.39 

8 Kylén, s.40 

9 Ryen, s.48 

10 Ryen, s.50 

11 Ryen, s.53 

12 Ryen, s.54 

13 Ryen, s56-57 

14 Ryen, s.62 
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Något av det allra viktigaste är att allt bör tänkas igenom innan och att inget 
någonsin är färdigtänkt. Tio punkter redovisas i Bilaga 3 som tips att gå igenom 
innan intervjuandet startar.  

Något annat som tas upp är att vara två som intervjuar. Det kan vara en fördel att 
vara två om det ska genomföras par- eller gruppintervjuer. Fördelen med att vara 
två som intervjuar kan vara att intervjuarna kan välja att fokusera på olika saker. 
Att i förväg bestämma vem som frågar vad eller om intervjuarna känner varandra 
väl, agera parhästar och blanda sig i samtalet på ett mer naturligt sätt. Det kan på 
detta sätt även vara lättare att komma ihåg vad som sagts, fylla i varandras luckor 
och komplettera varandra.15 

Att lyssna igenom intervjuerna ger nästan alltid en annan upplevelse av intervjun 
än vad som ficks under intervjuns gång. Saker som inte uppfattades under själva 
intervjun kan upptäckas. Det går att lyssna på samtalet som en helhet.16 

2.3 Företagspresentation 

Peab startades av bröderna Erik och Mats Paulsson på Bjärehalvön i slutet av 50-
talet. Verksamheten startades med soptömning och renhållning men skulle senare 
utvecklas till Sveriges största byggföretag. Företaget etablerade sitt första kontor i 
Förslöv där deras huvudkontor fortfarande finns kvar.17  

Peab består av olika affärsverksamheter som är följande: 

 Bygg 

Utförande av entreprenader i form av nyproduktion, renovering och 

byggservicetjänster både i egen regi och åt andra beställare.  

 Anläggning 

Byggnation av broar och vägar i små och stora projekt. Även drift och 

underhåll av vägnätet.  

 Industri 

En mängd verksamheter som omfattar betong, asfalt, grundläggning, 

transport, el samt maskin- och krantjänster.  

 Fastighetsutveckling 

Utveckling från markförvärv till färdiga projekt inom kommersiella 

fastigheter. Butiker, industrifastigheter och bostäder med hyresrätt 

omfattas av projekten.18   

                                              

15 Thomsson, s.73 

16 Thomsson, s.146-147 

17 http://www.peab.se/Global/PEAB/PeabJournalen/PJ_1_09.pdf, Hämtad: 2013-02-21 

18 Peab, årsredovisning 2011 
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Peab siktar på att bli Nordens samhällsbyggare och är verksamma i Sverige, Norge 
och Finland. Deras affärsidé lyder: 

”Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 
byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra 
kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden”. 

Visionen inom Peab bygger på tre hörnstenar: bygga framtidens hållbara samhälle, 
vara ett nordiskt företag och vara en magnet för skickliga människor.19 

Peab, region Jönköpings mål för 2013 redovisas i Bilaga 1.

                                              

19 http://www.peab.se/Om-Peab/Affarside/, Hämtad: 2013-02-21 
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3 Genomförande 

 

Detta kapitel innehåller den litteraturstudie som gjorts som grund för arbetet. Det 
innehåller dessutom en beskrivning av genomförandet av intervjuerna. 

 

Genomförandekapitlet har baserats på de tre huvudfrågorna med tillhörande 
underfrågor. 

1. Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 
produktionen? 
Varför uppkommer felen? Vad har byggarbetare, arbetsledare, arbetschefer, 
platschefer m.m. att säga om detta? Vad tycker arbetsledningen? På vilket 
sätt framkommer detta i Anders arbete och vad har han för uppfattning 
om vilka fel som är vanligast? (efter slutbesiktning). 
 

2. Vilka konsekvenser kan dessa fel leda till? 
Vilka ekonomiska konsekvenser innebär felen och hur stora är de? 
Drabbas företaget av andra konsekvenser än ekonomiska? Ex: dålig 
reklam/rykte, sjunkande självkänsla hos medarbetare, ”vi-och-dom”- 
tänkande mellan kontoret och byggarbetsplatsen. 
 

3. Vilka lämpliga åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 
byggfel? 
Hur kan Peab undvika detta och vad tycker medarbetarna, har de egna 
förslag på åtgärder? Finns det redan utarbetade strategier/metoder för hur 
fel handskas med och förebyggs? Hur fungerar dessa och finns det 
möjlighet för ytterligare utveckling? 

3.1 Litteraturstudie 

Fel i byggprocessen skulle kunna minskas med hjälp av bättre 
erfarenhetsåterföring. Den som aldrig gör fel är den som gör ingenting. Det är 
mänskligt att fela men den som har kännedom eller misstanke om ett fel har också 
ett ansvar att rätta till det.20 

Oftast är det unga ingenjörer eller arkitekter som gör handlingarna i 
projekteringen. Dessa unga människor har sällan praktisk erfarenhet, och 
författaren uppmanar att den som vet bättre bör påtala fel och brister tidigt.21 
Svåra men viktiga arbeten som plåt- och målningsarbeten bör konsulteras med 
kunnigt fackfolk så tidigt som möjligt. Något som bör ske redan i 
beskrivningsarbetet.  

                                              

20 Carl Henrik Normark, Undvik byggfel, Svensk Byggtjänst, 1990, s.3 

21 Normark, s.6 
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”Man skall med alla medel försöka förebygga fel om man vill uppnå god 
kvalitet”22 

Målet för alla byggare i en byggprocess borde vara att producera bästa möjliga 
produkt till den lägsta möjliga kostnaden. För att lyckas med det krävs samverkan 
så att erfarenheter från olika grupper kan komma till användning. Dessutom krävs 
det olika sorters initiativ, av exempelvis byggherren; Byggherren kan vid 
startmötet flagga för att kritik mot projekteringen av generalentreprenören 
välkomnas. Det kan även tänkas att en viss ekonomisk utdelning ges till den som 
föreslår en enklare hantering som leder till förbättringar.23  

Vikten av arbetsplatsmöten, eller arbetsberedningar, är stor enligt Normark. Det 
förebygger fel samtidigt som värdefulla synpunkter inhämtas, kraven för arbetet 
klargörs samt förväntat utförande och resultat. Detta bör göras tillsammans med 
berörda parter som skall utföra arbetet, där AMA- texter, ritningar och övriga 
handlingar studeras. Ytterligare en fördel med arbetsplatsmöten är att den som är 
ansvarig för bygget tvingas tänka igenom olika arbetsmoment och även planera för 
det. Detta motverkar också förekomsten av byggfel och störningar i projektet.24 

Checklistor är en användbar metod för att täcka in alla uppgifter inför och under 
en kontroll. Både tekniska och administrativa uppgifter bör täckas in här. Detta 
resulterar i att tid och pengar sparas in samtidigt som planeringen i sig ger trygghet 
och säkrare planering för hela bygget. Checklistor förhindrar att vanliga rutiner 
”glöms bort”.25 

En annan förebyggande åtgärd är att genomföra förbesiktningar. Detta kan 
utföras av en fristående expert. En förbesiktning kan spara många dyra timmar för 
entreprenören eftersom felen då upptäcks i tid och kvaliteten förbättras. Detta är 
lämpligt att göra om samma moment ska utföras många gånger under byggtiden, 
exempelvis fönster; leveranser, infästningar m.m.26 

I en fallstudie av ett byggprojekt, kallat Sätunaprojektet, där experimentella former 
för kvalitetsstyrning prövades. Kvalitetsstyrningen utgjordes av funktionskrav på 
inomhusklimat och energiförbrukning, vilket sedan kontrollerades med 
provningar. Om byggnaderna uppfyllde kraven vid slutbesiktning och dessutom 
höll samma krav efter tre år utgick en kvalitetsbonus till entreprenören.27   

                                              

22 Normark, s.8 

23 Normark, s.8 

24 Normark, s.9-10 

25 Normark, s.14 

26 Normark, s.16 

27 Anna Kadefors, Kvalitetsstyrning och kommunikation i byggprojekt – analys av ett praktikfall, Chalmers tekniska 
högskola, institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, 1992, s.1  
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Byggprocessen har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Allt från nya 
byggmetoder till nya byggmaterial. Hantverket i byggverksamheten har ersatts mot 
industrialiserade metoder och det är fler personer inblandade i processen. Detta 
eftersom det har blivit omöjligt för en person, att behärska alla olika 
specialområden. Installationerna har blivit betydligt mer omfattande och 
komplicerade, vilket resulterar i att allt fler underentreprenörer och specialister 
utifrån måste anlitas till bygget.  

Formen för kvalitetsstyrning har även den förändrats. Från att basera 
kvalitetsstyrningen på yrkesrollen, har den nu byggts upp av kontrakt och andra 
handlingar. Alla parters åtagande och förpliktelser skall bestämmas i förväg, vilket 
i sin tur ställer höga krav på ritningar, avtal och juridiskt kunnande.28 

En rot till problemen med bristande kvalitet är att byggherren är dålig på att tala 
om klart och tydligt vad denne vill ha. Detta är en vanlig åsikt både bland 
entreprenörer och bland byggherrar. En tydlig och helst mätbar kravställning är 
efterfrågad i branschen. Även byggherrens bristande kunskaper och kompetens är 
en av orsakerna till problemet.  

För att undvika fel och brister tidigt bör mer resurser läggas på planering och 
projektering. Erfarenhetsåterföring från produktion till projektering anses viktig 
för att undvika kostsamma misstag.29 Projektörer har föreslagit att de borde ges 
större möjlighet att medverka under produktionsskedet. 

Byggherresidan vill få till en erfarenhetsåterföring från förvaltning, till projektering 
och produktion. Detta har visat sig vara svårt att genomföra i större skala och de 
större byggherrarna har ofta ett system internt för detta.  

Nya idéer från den japanska produktionsindustrin inspirerade byggbranschen och 
främst entreprenörerna såg en möjlighet att minska interna felkostnader. Dock 
fanns det problem med att ändra arbetsorganisationen i företagen. Istället följde 
entreprenörerna ABB:s exempel och styrningen fokuserades mer på tid istället för 
kvalitet.30  

För att styra kvaliteten på bygget användes incitament som kopplades till de olika 
funktionskraven på byggnaderna. Entreprenören gavs frihet att själv göra sina 
kontroller och på vilket sätt kraven skulle uppfyllas. Byggherresidan diskuterade 
frågan om krav på egenkontroller efter checklistor, detta trodde gruppen dock inte 
utgjorde någon större effekt på kvalitén utan mest som ett spel för galleriet.   

NCC som var entreprenör för projektet hade andra mål med kvalitetsstyrningen. 
Likheten med byggherresidan var att genomföra projektet. Det som skiljde var att 
NCC såg en möjlighet att öka produktiviteten. Det stora målet för entreprenören 
var alltså att uppnå processkvalitet. Inom NCC fanns ett behov av att utveckla 
rutiner för kvalitetsstyrning som skulle användas i hela företaget.31 

                                              

28 Kadefors, s.4 

29 Kadefors, s.5 

30 Kadefors, s.6 

31 Kadefors, s.86 
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Egenkontrollerna hade som avsikt att omfatta alla arbetsmoment vilket i sin tur 
skulle leda till ett förändrat synsätt. Egenkontrollerna skulle kombineras med 
informationsmöten och arbetsberedningar för att bidra till det förändrade 
synsättet. Dessa kontroller skulle ge flera förebyggande fördelar, bland annat 
skulle arbetslaget få mer information och därmed kunna förutse felen samt att 
felen skulle upptäckas tidigare. Kontrollerna ansågs vara motivationshöjande till 
att göra rätt från början, eftersom vetskapen om att kontrollen kommer att 
genomföras alltid fanns.  Kvalitetsstyrningen som NCC tillämpade utgjordes av 
egenkontroller som baserades på checklistor. Detta var enligt entreprenören ett 
bra sätt som kunde utgöra verifiering gentemot beställaren.32 

I det stora hela uppfylldes byggherrens krav, men tillvägagångssättet hade inte gått 
som det var tänkt. Dock uppnåddes inte den förväntade effekten av 
egenkontrollerna. Som det föreföll, fungerade inte kontrollerna som en 
förebyggande del till lokalisering av potentiella fel. Egenkontrollen utgjorde 
efterkontroll snarare än självkontroll.33 

Entreprenören valde att lägga styrningen på kvalitet på en ny enhet med nya 
befogenheter, vid sidan av den ursprungliga organisationen. Den nya enheten 
bestod i en kvalitetsingenjör som hade ansvar för att kvalitetsprogrammet utfördes 
och utvecklades på byggarbetsplatsen. Dock hade kvalitetsingenjören inte 
befogenhet att styra platsledningen eller ändra produktionsplaneringen vilket satte 
käppar i hjulet för genomförandet av kvalitetsstyrningen. Endast de moment som 
kvalitetsingenjören kunde utföra självständigt genomfördes. Eftersom 
kvalitetstyrningen och det nya arbetssättet aldrig implementerades i ursprungliga 
rutiner utfördes de heller aldrig som det var tänkt.34 

Eftersom det nya synsättet på kvalitetsstyrning aldrig följde med ursprungliga 
rutiner och arbetades in hos alla, fick den heller inte avsedd effekt. De 
förändringar som dock skedde blev små och dessutom skapade de nya synsätten 
förvirring i fråga om vem som hade befogenhet att fatta beslut. I vissa frågor låg 
ansvaret på flera enheter, vilket ledde till osäkerhet.35 

I slutsatserna konstateras att om det är långt i hierarkin inom en organisation 
mellan informationskällan och den som fattar beslut är lång, kan detta leda till en 
långdragen process. Detta upplevdes bland annat av förvaltaren efter 
inflyttningen. Enligt denne tog det lång tid att åtgärda fel och förvaltaren tyckte att 
processen med åtgärdanden var långdragen. Förvaltaren upplevde att de inte hade 
kontroll över problemlösningen eftersom de inte hade någon inblick i 
entreprenörens organisation. De upplevde att de inte fick information om 
huruvida problemet skulle lösas eller ej eller om det rent av hade glömts bort.36 

                                              

32 Kadefors, s.87 

33 Kadefors, s.91  

34 Kadefors, s.88 

35 Kadefors, s.94 

36 Kadefors, s.104 
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Väl inarbetade rutiner är en samordningsform med hög effektivitet, men är svår 
att förändra med nya arbetssätt. Oftast krävs en stor informationsinsats för att 
påverka inarbetade rutiner. Om informationshanteringsbehovet ökar leder det lätt 
till överbelastning och långdragna beslutsfattningar i hierarkiskt beslutsfattande. 
Detta gäller särskilt de organisationer som har långt mellan informationskällan och 
beslutsfattaren.37 

En studie har genomförts i fyra medelstora byggprojekt som koncentrerades på 
kommunikationen mellan de sex viktigaste kompetenserna: arkitekt, byggherre, 
byggentreprenör, installationskonsult, installationsentreprenör och konstruktör.38  

I studien ingick även 52st nyckelpersoner som arbetade i de fyra 
husbyggnadsprojekten som studerades. Dessa personer har dokumenterat 
kommunikationshändelser, besvarat en enkät och deltagit i intervjuer. Detta 
underlag ligger till grund för boken.39 

Studien visar att kommunikationen som skedde var omfattande, upplevdes som 
tvåvägs och fungerande. Men studien visade även att det fanns ett behov av mer 
kommunikation, förändrat innehåll och nya informationskanaler 

I en studie som är inriktad mot fel i byggandet studerat hur stora felkostnaderna 
var i byggproduktionen, vilka typer av fel som var vanligast och vilka orsakerna 
var.40 

Alla fel beror ytterst på hur människor agerar. De primära orsakerna hänförs till 
bristande kunskap, bristande information, bristande ”engagemang”, 
stress/tidsbrist, risktagande samt övriga orsaker. Hälften av den totala 
felkostnaden klassades som ”engagemangsmissar” (motsvarande ca 60 % av 
antalet fel). En fjärdedel av kostnaden berodde på otillräcklig kunskap och en 
åttondel var informationsmissar (motsvarande nästan 20 % av antalet fel 
vardera).41  

Bristande information är främst brister i kommunikation mellan individer. Brister i 
informationsöverföring skriftligen via ritningar och handlingar, eller muntligt vid 
möten och liknande är en del av detta. Information var dock en relativt liten del av 
felkostnaden.42 

                                              

37 Kadefors, s.110 

38 Per-Erik Josephsson och Bo Carlsson, Kommunikation i byggprojekt – verkligheter och möjligheter, FoU-Väst 
och Sveriges Byggindustrier, 2001 

39 P-E. J och B.C, s.3 

40 Per-Erik Josephson och Yngve Hammarlund, Kvalitetskostnader på 90-talet – en studie av sju byggprojekt, 
Chalmers tekniska högskola, institutionen för byggnadsekonomi, 1996, Förord 

41 Josephson & Hammarlund, s.28 

42 Josephson & Hammarlund, s.29-30 
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Bristande engagemang var den största enskilda orsaken hos individerna som ledde 
till olika fel. Dock är det inte så att felen begås avsiktligt som kan tros, utan 
engagemang är mer en samlingsgrupp av olika orsaker. Dessa orsaker kan delas 
upp i de tre olika klasserna motivation, förväntan och intresse. Individen måste 
vilja bidra genom egna handlingar och vara intresserade av projektet. De flesta 
engagemangsfelen beror på antingen glömska, slarv eller medvetna fel, där de 
första två dominerar starkt (ca 95 %).43 

Risktagande och stress var också en del av felorsakerna, där det i allt agerande 
finns en viss medveten risk. Detta är främst orsaken till varför det är svårt att helt 
undvika fel. Risk är en kombination av sannolikheten för att ett visst fel ska 
uppkomma och omfattningen av de konsekvenser detta fel kan leda till. Josephson 
och Hammarlund menar att risktagande ibland kan vara svårt att skilja från 
kunskap. Stress och tidsbrist är något mycket vanligt i byggprojekt men i den 
studie som genomförts var det bara tre procent av felkostnaden som berodde på 
detta. Dock kan det vara så att stressen och tidsbristen är en underliggande orsak 
till varför engagemangsmissar eller informationsmissar uppkommer.44 

Bland de bakomliggande förhållandena finns det flera olika komponenter att ta 
hänsyn till, b.la. beställaren. Beställaren ger uttryck för de krav och förväntningar 
denne har och mycket ligger i att beställaren lyckas förmedla dessa ordentligt, både 
vid projektstart och under produktionen.45 Beställaren ställer oftast även mycket 
hårda krav på sluttiden för projektet, styrt av vilken verksamhet som skall bedrivas 
i byggnaden går det kanske inte att ändra en bestämd sluttid. Samtidigt som 
entreprenörerna känner sig tvingade att acceptera dessa korta tider p.g.a. 
konkurrensskäl. Beställaren är dessutom motvillig till att skjuta på slutdatumet, 
även om startdatumet förskjutits med flera månader.46 

En annan del av de bakomliggande förhållandena beror på projektören. Denna 
har som ansvar att tolka de behov och förväntningar som beställaren har för att 
kunna översätta dessa till diverse dokument.47 Även producenten (ex. bygg- och 
anläggningsföretag, hantverkarföretag, osv.) står för en del då de har som ansvar 
att utföra och förvekliga beställarens intentioner från de dokument projektören 
framställt.48 

Det tas även upp en gammal studie från 1987 i avhandlingen, som genomförts 
inom samma område. De feltyper som framkommit i den äldre studien jämförs 
med de resultat som uppkommit i den nya och de är i huvudsak desamma. På sju 
år har inte mycket förändrats.49  

                                              

43 Josephson & Hammarlund, s.30 

44 Josephson & Hammarlund, s.31 

45 Josephson & Hammarlund, s.33 

46 Josephson & Hammarlund, s.35 

47 Josephson & Hammarlund, s.37 

48 Josephson & Hammarlund, s.41 

49 Josephson & Hammarlund, s.101-104 
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Felkostnaderna för de projekt som tagits upp is studien var i genomsnitt 4,4 % av 
den totala produktionskostnaden. Hela kostnaden för dessa fel kan inte undvikas i 
praktiken på alla olika byggprojekt är mycket komplicerade och byggprojekten 
organisation är mycket stor. Men många av de fel som sker är onödiga och minst 
hälften av dessa borde kunna elimineras utan större ansträngningar. Många av de 
åtgärder som kan tas för att undvika fel kan även ge en positiv effekt på andra 
delar inom bygget.50 

Det ges även förslag på tre olika strategier för att reducera felkostnaden, nämligen: 
Att eliminera felens orsaker, att begränsa felens konsekvenser och att förhindra 
upprepning av felen.51 Genom att fokusera på arbetsmotivationen finns det stora 
möjligheter att reducera onödiga felkostnader. Används dessutom effektiva 
kontrollsystem kan felen upptäckas tidigt och det finns en bättre möjlighet att 
avhjälpa felen innan de vuxit och blivit större, kanske med följdfel.52  

Om lärdom kan tas av tidigare uppkomna fel skapas det bättre förutsättningar, att 
förhindra att de sker igen. Inlärningen kan ske genom att ex. den enskilde 
arbetaren, arbetsledaren eller projektören ges en möjlighet att se över, reflektera 
och lära av de fel som gjorts. Sedan behövdes det en spridning av erfarenheterna 
mellan de som kan ha nytta av informationen.53 

3.2 Intervjuer 

Det inledande arbetet med intervjuerna är gjort utifrån det material som tagits 
fram och studerats i kapitel 2.3 Metodlitteratur. 

För hela arbetet genomfördes totalt 20st intervjuer på ca 1h var, 15st av dessa 
gjordes med personer i olika position inom Peab. Fyra stycken intervjuer gjordes 
med beställare och en med en besiktningsman. 

Intervjupersonerna delades in i tre huvudgrupper: 

 Anställda på Peab 

 Beställare 

 Besiktningsmän 

För att få en bra uppdelning och ett mer korrekt resultat genomfördes 
intervjuerna med flera olika aktörer, inte enbart Peab anställda. Denna uppdelning 
av aktörer redovisas i Figur 3.1- Uppdelning av de aktörer som intervjuades. 

                                              

50 Josephson & Hammarlund, s.113 

51 Josephson & Hammarlund, s.114 

52 Josephson & Hammarlund, s.115 

53 Josephson & Hammarlund, s.116 
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Figur 3.1 - Uppdelning av de aktörer som intervjuades. 

Ytterligare spridning av de intervjuade skedde inom Peab då vi ville tala med flera 
olika aktörer i olika position, inte enbart kontorsfolk utan även hantverkare och 
övriga. Detta redovisas i Figur 3.2 - Uppdelning av de som intervjuades inom Peab. 

 

Figur 3.2 - Uppdelning av de som intervjuades inom Peab. 

Intervjufrågorna baseras på de huvudfrågor arbetet bygger på och utvecklades och 
utökades därifrån. Detta för att så mycket som möjligt säkerställa utförliga svar 
efter tips om att i förväg skriva en intervjuguide för de öppna intervjuerna. 

Intervjuguiderna redovisas i Bilaga 4-9.  
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Guiden innehöll fem punkter som sedan kompletterades för oss intervjuare med 
underrubriker och detaljfrågor. Dessa detaljfrågor visades inte för den som blev 
intervjuad, för att kunna behålla den öppna konversationen.54 

För att avdramatisera intervjun och för att få den intervjuade att känna sig bekväm 
inleddes intervjuerna allmänt, detta lade grunden för hela intervjun.55 
Efteråt informerades den intervjuande om examensarbetet, erbjöds anonymitet 
och förutsättningarna för intervjun klargjordes. Intervjuguiden visades och den 
svarande fick möjlighet att läsa igenom, detta utgjorde Öppningen enligt 
trattekniken.56 Därefter fick den svarande berätta allmänt om sig själv, sina 
arbetsuppgifter och bakgrund i branschen.  

Varje huvudfråga inleddes med en fri berättelse från den svarande, som följdes av 
precisering och kontroll.57 För att få den svarande att precisera sina svar ställdes 
följdfrågorna och för att kontrollera svaren uppmanades den svarande att ge 
exempel eller ge förtydliganden.  

När intervjun var klar informerades den svarande mer om vad som kommer att 
hända med svaren. Den intervjuade gavs även möjlighet att ställa frågor. Detta 
utgör den näst sista fasen Information som följs av Avslutningen.58 

Avslutningsvis tackades den svarande för att denne ställde upp på en intervju. 

Efter bedömning av egen kapacitet och vad som skulle fungera bäst utfördes 
intervjuerna genom att en ställde frågorna medan den andra antecknade och kom 
med kompletterande frågor. Detta enligt både förslag från litteratur och vad som 
passar för just oss. 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Då de intervjuade blivit lovade anonymitet sammanställs svaren från 
intervjuunderlaget till en helhet utifrån de tre huvudfrågor som arbetet bygger på. 
Inga personer omnämns med namn eller specifik befattning, däremot görs en viss 
uppdelning utifrån arbetsområde. Såsom personal på byggen, arbetsledning på 
kontor samt övriga aktörer. 

En sammanfattning i punktform av det som tagits upp under intervjuerna 
redovisas i Bilaga 10. I detta kapitel redovisas enbart en sammanfattning av de 
vanligaste och mest relevanta punkterna. 

                                              

54 Kylén, s.40 

55 Ryen, s.48 

56 Kylén, s.45 

57 Kylén, s.46-48 

58 Kylen, s.50 



Genomförande 

22 

3.3.1 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 

produktionen? 

Gemensamma uppfattningar 

Uppfattningen om byggfelens orsaker är relativt samstämmig hos de intervjuade 
personerna. De tre vanligaste orsakerna som nämns oftast är för kort byggtid, 
slarv och ackordslönen hos yrkesarbetarna. Många orsaker som nämns är nära 
knutna till varandra och inte helt fristående. Bland annat är för kort byggtid och 
slarv nära sammankopplade i många avseenden då den korta byggtiden medför att 
lättare lösningar väljs för att spara tid, som inte alltid är korrekta.  

En annan vanlig orsak som nämns är yrkesstoltheten hos hantverkarna. Många 
menar att förr var stoltheten över det egna arbetet högre och det var mer viktigt 
att lämna ifrån sig ett väl utfört hantverk. Detta är i sin tur kopplat till bristande 
ansvarstagande, något som ofta nämnts under intervjuerna. Den allmänna 
uppfattningen hos de intervjuade är att ingen vill ta ansvar och problem skjuts ofta 
över på andra. Slarv och bristande engagemang nämns ofta bottna i okunskap.  
Orsakerna till okunskap tros vara flera, bland annat på grund av 
erfarenhetsåterföring som inte fungerar, fel personer som lär upp nya 
medarbetare, montageanvisningar som inte följs och bristande arbetsberedningar.  

Intervjupersonerna var även samstämmiga i att de vanligaste felen är små. Ofta 
handlar det om skönhetsfel, exempelvis repor i glas och fläckar på väggar. 
Infästningar till dörrar och fönster är även de vanliga. Problemet är inte att husen 
riskerar att rasa, utan felen är betydligt mindre än så. Den vanligaste nämnda 
orsaken till småfelen är bristande och oförsiktigt handhavande av byggmaterial. 
Även olämplig förvaring av dessa på byggarbetsplatsen nämns. Detta är, liksom 
många andra orsaker, kopplat till stress och korta byggtider. Detta förvärras av 
dålig väderlek: regn, kyla och snö.  

Majoriteten av de intervjuade anser även att attityden i byggbranschen är en 
bidragande orsak till byggfel. I dag upplevs ett hårdare klimat inom byggsektorn, 
att många inte engagerar sig i slutresultatet och att ett ”nöjd kund”-tänk måste 
inarbetas mer.  

Entreprenörens uppfattningar 

Entreprenörssidan uttrycker att beställarens bristande kunskap och förståelse 
också är en av orsakerna. Uppfattningen om vad som är ett fel och vad som inte 
är det går lätt isär. Beställaren har inte alltid kännedom om vilka toleranser det 
finns för olika byggdelar. Viss avvikelse tillåts och ibland går åsikterna isär, även 
om en besiktningsman har klargjort detta.  

På byggarbetsplatsen nämns ofta att nya byggmaterial och kunskapen om dessa 
kan vara en orsak till byggfel. Vissa menar att en del av materialen är direkt 
olämpliga, andra att monteringsanvisningar inte följs och uppfattas som onödiga.  
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Nya lösningar anses också vara en av orsakerna till byggfel. Dessa lösningar är inte 
alltid beprövade, eller svåra att genomföra på ett hållbart sätt. Beställare och 
arkitekter nämns ofta vara pådrivande i frågor kring nya lösningar och nya 
material. Detta utlöser en kompromiss i utförandet som inte alltid är lämplig eller 
korrekt. Entreprenören utför lösningen för att tillgodose beställarens behov och 
för att det inte finns tid till att utföra lösningen på ett bättre sätt.  

Uppfattningen är även sådan att arkitekter och beställare ofta väljer estetiskt 
tilltalande lösningar, framför säkrare och mer beprövade lösningar. Ofta visar sig 
inte felen direkt, utan det kan ta upp till ett par år innan det uppträder. Då finns 
risken att lösningen eller materialet har använts på fler platser, och felet 
uppkommer igen.  

Produktionspersonalen uttrycker även att fel och brister orsakas av bristande eller 
ofullständiga handlingar. Ofta är detaljritningar inte med och ibland går det inte att 
rita upp lösningen. Detta kan leda till att hur detaljen utförs, beror på den som ska 
utföra den. Personen i fråga saknar vägledning och kanske även kunskap i hur 
detaljen utförs på bästa sätt. I vissa fall är inte alla handlingar klara innan bygget 
startar, vilket upplevs som stressande för både projekteringen och 
produktionspersonalen. Detta kan också vara en av orsakerna till att handlingarna 
saknar vissa detaljer. Det kan även leda till att projekterings – och 
produktionspersonalen tvingas ta till nödlösningar för att bli klara i tid.  

Ackordslönen tas ofta upp som en av orsakerna till att byggfelen uppstår. De som 
arbetar utanför själva byggarbetsplatsen är av den uppfattningen att stressen som 
ackordet medför gör att det slarvas mer på bygget. Dessutom är det vanligen inte 
den som utfört felet som får åka tillbaka och göra om. Detta leder till att personen 
i fråga inte lär sig vad som är fel eller får veta att den ens har gjort fel. Ute på 
byggarbetsplatsen är åsikterna delade. Vissa hävdar att ackordet är bra eftersom 
alla då jobbar på och ”drar inte benen efter sig”. Det menas att ingen behöver jaga 
på någon eftersom alla ändå vill jobba så fort som möjligt och därmed tjäna mer 
pengar. Andra menar att ackordet är en föråldrad löneform som måste förändras.  

I dagens konkurrens handlar det inte längre om att bygga så billigt som möjligt för 
beställaren utan även om att göra det på så kort tid som möjligt. Detta gör att 
anbudsgivarna inte bara prutar med pris utan även med tid för att vinna och få 
jobbet. Detta är en av orsakerna till att byggtiden är för kort. En annan orsak är 
även att startdatumet för bygget ofta skjuts upp av olika anledningar, men 
slutdatumet är fortfarande densamma. Ibland medför en alltför kort byggtid till att 
saker görs i fel ordning under byggtiden. Detta kan vara olämpligt i dålig väderlek. 
Att saker görs i fel ordning kan resultera i att även underleverantörerna måste göra 
sina saker i fel ordning, vilket kan leda till tidskrävande nödlösningar och 
omarbeten.  

Det är viktigt att plats- och arbetsledningen är tydlig med vad som gäller på 
arbetsplatsen, men även att lyssna in åsikter och påtalanden om fel eller potentiella 
fel. 
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Beställarens och övriga aktörers uppfattningar  

Den här gruppen uttrycker många orsaker som entreprenören nämnt, men andra 
orsaker nämns också. Bland annat uppfattas företagskulturen vara en av orsakerna 
till byggfelen. Det som platsledning, arbetsledning och företagsledning uttrycker, 
speglas även längre ner i organisationen. Grupptryck från arbetslaget nämns även 
vara en av orsakerna. Om arbetslaget måste arbeta snabbt för att hela laget ska få 
en hög lön kanske den enskilde inte vågar säga till att denne är osäker eller 
okunnig i något arbetsmoment.   

Beställarna anser att det är en fördel av att vara kunnig i byggprocessen. Vissa 
anser det också är en fördel att göra kontroller ute på arbetsplatsen, vilket kräver 
kompetens inom området. Beställarna anser sig även få gehör om de påtalar fel för 
entreprenören på plats. 

Intervjugruppen är inte helt enig med entreprenören när det gäller byggtiden. 
Många anser att den är för kort och att detta leder till stress och slarv. Men andra 
anser att byggtiden inte är en orsak och inget att skylla ifrån sig på. Beställarna och 
övriga aktörer är eniga med entreprenören i frågan om bristande engagemang, 
felaktigt handhavande av material och okunskap.  

Att nya material kan vara en anledning nämns även. Dock anser intervjugruppen 
att nya material och lösningar ofta är beprövade eftersom de ofta har en CE- 
märkning. För att denna ska gälla måste materialet monteras enligt anvisning. En 
av anledningarna till att montageanvisningen inte följs tros vara att anvisningen är 
krånglig och opedagogiskt upplagd.  

Attityd och bristande engagemang uppges ofta vara en av orsakerna. Den 
allmänna uppfattningen är att många inte lägger ner den energin i slutprodukten 
som är önskvärd. Även bristande respekt mellan yrkesgrupper nämns som en av 
orsakerna till sämre klimat i byggbranschen. Mellan yrkesgrupperna sker inte 
längre samma samarbete som tidigare, och klyftorna mellan dem ökar. Detta sker 
speciellt mellan entreprenörens egna anställda och underentreprenörerna. 

3.3.2 Vad för konsekvenser kan dessa fel leda till? 

Gemensamma uppfattningar 

Konsekvenser som tas upp både hos Peab anställda och hos övriga aktörer är 
kvalitetskonsekvenserna. Om det är mycket byggfel i ett projekt betyder det att 
kvaliteten blir sämre. Främst kunder men även andra personer i organisationen 
kan bli irriterade, missnöjda och företaget får sämre rykte. Beställaren i sin tur kan 
få dåligt rykte när de har kunder, som i ett senare skede skall köpa en del av, eller 
hela byggnaden. 

Många fel leder även till onödiga kostnader, någon måste dit och rätta till. Det 
behöver inte vara stora fel med höga korrigeringskostnader. Även mindre fel som 
uppstår i större omfattning, kan samlas och bli till stora kostnader på grund av 
mängden.  
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Entreprenörens uppfattningar 

Konsekvenspunkten var mer omfattande hos de som jobbade på Peab och de 
kom med några fler konsekvenser att ha i åtanke. En stor del var att de ibland ”får 
skit för andras fel”, som huvudentreprenör är det Peab som tar det slutliga 
ansvaret för allt arbete som görs i projektet och det innefattar förutom de egna 
anställdas arbete även det arbete som utförs av underentreprenörer. Detta 
förekommer även inom organisationen, mellan arbetskollegor. 

En annan konsekvens är det att om det blir fel i entreprenaden så kan de inte 
lämna utlovad produkt. Detta är tråkigt både för entreprenör och för beställare. 

3.3.3 Vilka åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 

byggfel? 

Gemensamma uppfattningar 

När intervjuerna kom in på åtgärder hade de flesta intressanta funderingar och 
idéer att ta upp. Det som nämndes både hos Peab och hos övriga aktörer var 
främst den tidbrist som nämns under orsaker. Beställare och anbudsgivare måste 
ha en mer realistisk bild av hur lång tid det faktiskt tar att bygga och hur lång tid 
de behöver för att bygget ska bli bra, inte bara klart.  

Sluta pruta med tiden och ge arbetarna möjlighet att göra bra ifrån sig utan 
tidpress. 

När det kommer till egenkontroller som ska genomföras på arbetsplatserna, verkar 
den allmänna uppfattningen vara att dessa egentligen inte fungerar som de ska. 
Det behövs en förändring i dessa, en avdramatisering eller något liknande så dessa 
fungera på ett bättre och smidigare sätt. En tanke var även att samma person som 
gjort arbete inte var den som skrev på egenkontrollen. Vem vill ta på sig ansvaret 
för någon annans fel?! En möjlig åtgärd är bättre kontroller på arbetsplatserna, 
med kontroll menar de någon som övervakar arbetet och ser till att allt blir gjort 
korrekt. Det har då funderats över om det vore bättre att gå tillbaka till det gamla 
systemet, (kanske med någon mindre förändring) med en utomstående 
kontrollant, som gör flygande besiktningar eller kontroller av arbetet. 

Kunskapen är ytterligare något som behöver förbättras för att minskningen av 
byggfelen ska fungera. Alla aktörer har varit inne på detta mer eller mindre. Den 
generella uppfattningen är dock att de som kommer in nya på ett projekt, oavsett 
om de har tidigare erfarenhet eller inte, behöver sätta sig in i projektet ordentligt. 
De som arbetar behöver ha bättre kunskap, om vad det är som ska göras och hur 
det ska göras. Kanske får de gå runt den första tiden med en handledare om 
personen är helt ny i branschen, eller bara har någon att fråga om det uppstår 
osäkerhet inför ett visst moment.  
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Entreprenörens uppfattningar 

I fortsatt diskussion om kunskap, var även entreprenörsidan inne på 
informationsöverföring.  Om en anställd på bygget byter arbetsplats eller kommer 
in ny, från något annat håll, behöver det ske en överföring av information. Den 
som lämnar bygget kanske har viss information om vad som behöver åtgärdas 
eller ses över, som försvinner och blir till ett fel om överföringen inte sker. 

Även informationsöverföring talas det mycket om, den finns men fungerar inte 
som den ska. Informationen kommer inte fram i alla led, till de som verkligen 
skulle ha nytta av den. När det väl finns information i exempelvis en databas, 
upplevs det för jobbigt att hitta den specifika information som söks. Det är lättare 
att ringa någon som varit med om ett liknande objekt innan och fråga direkt. Men 
flera aktörer inom företaget uttryckte en önskan att förbättra denna 
erfarenhetsåterföring. 

Det behövs även att arbetsledningen på plats (arbetschef, platschef, arbetsledare) 
engagerar sig mer i vad som sker på arbetsplatsen, ex. ökar sin närvaro ute på plats 
och ser över det som byggs. Det krävs även att de ser till att inte alltid bygga exakt 
efter ritningarna, om det ser ut att vara något fel. En idé var att ge platsledningen 
en möjlighet att kontrollera uppgifterna innan byggstarten. Mer engagemang 
behövs då i alla led, främst hos yrkesarbetarna enligt de intervjuade. Är personerna 
mer engagerade och stolta över sitt arbete (yrkesstolthet) blir arbetet genast 
mycket bättre och med färre fel.  Detta kan ske genom en ändrad 
ansvarfördelning, att den enskilde arbetaren får mer ansvar själv för vad denne 
gör. 

Det är även viktigt att de som handleder nya och oerfarna personer i 
organisationen är lämpade för detta. Här läggs grunden för hur den nye personen 
kommer att agera i framtiden.  

Ett indirekt förslag som framkom från intervjuerna när frågan om vad man kan 
göra för att undvika byggfel ställdes var att behålla samma kärna av personer ute 
på bygget så långt som möjligt. Denna kärna skulle då bestå av platschef, 
arbetsledare och lagbas som har arbetat tillsammans tidigare med goda resultat. De 
personer som uttrycker detta arbetar inom den föreslagna kärnan. Detta bekräftas 
även under intervjuer med arbetschef. Det är inte säkert att alla personer som 
arbetat tillsammans på ett bygge arbetar ihop på nästa. Eftersom olika byggen ser 
olika ut i omfång och liknande är det svårt att alltid ha samma personer med. 
Risken är då att den första tiden går åt till att känna av varandra och alla vet inte 
riktigt hur arbetet ska läggas upp. Om personerna har gemensam erfarenhet sedan 
tidigare kan denna tid reduceras och även öka tryggheten.  

En förändring i kommunikationen var även det en åtgärd som kom upp bland de 
intervjuade på Peab, främst mellan entreprenör och beställare. Det behövs en 
ökad kunskap hos beställaren om vad det är denna betalar för, kan förvänta sig 
och vad som faktiskt går att genomföra. Det sistnämnda gäller även för 
konstruktörer och ritningsansvariga. Kommunikationen på byggarbetsplatsen är 
också viktig, att påtala öppenhet och få folk att tala om fel och fråga om de 
behöver hjälp med något moment. 
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Mycket av kritiken riktas mot lönesystemet för hantverkare, dessa jobbar mot 
ackord. Ackordet innebär att desto fortare arbetet går, desto mer får hantverkaren 
betalt för det momentet. Vilket kan bidra till omedvetna fel i form av slarv och 
minskad noggrannhet på grund av press av övriga att arbeta så fort som möjligt. 
Dock behövs en morot för att hantverkarna ska arbeta bra utan ackordet, en 
morot för både tid och kvalitet. 

Hantverkarna är de som utför arbetet och är ofta i det stadie då felen uppstår. 
Tankar som uppkommit angående detta är att det inte kan fortsätta på samma sätt 
som idag, att hantverkaren i princip aldrig får veta i efterhand om det blivit fel. 
Istället skickas det någon annan för att rätta tillfelet. En åtgärd kan vara att den 
som gör felet är den som får åka tillbaka. En attityd är ”gör om, gör rätt”. 

Ett sätt att minska det missnöje som kan uppstå från kunden vid händelse av 
byggfel är att vid bostadsproduktion ge de nyinflyttade två timmar med en 
hantverkare. Under dessa två timmar får de tillsammans gå runt i bostaden och 
rätta till eventuella småfel, få hjälp med uppsättning av gardinstänger eller 
liknande. På detta sätt förebygger man mycket missnöje, minskar antalet klagomål 
och förbättrar istället företagets rykte. 

Att nischa arbetet mer och inte bygga riktigt allt kan också vara en åtgärd, 
företaget blir då mer specialiserat och duktigare på just det som de inriktat sig på 
att producera. Men samtidigt finns det vissa faror med att nischa för mycket, det 
måste ändå finnas en mångsidighet. 

Beställarens och övriga aktörers uppfattningar 

Från detta håll uppstod även andra funderingar och förslag, b.la. att det borde ske 
en bättre dialog och diskussion om vad som kan gå fel och vad som behöver 
tänkas extra på i starten av projektet. Bra ritningar med lösningar som både är bra 
och är lättare att göra rätt var också en punkt som kom upp att det kan vara bra 
att försöka förbättra. 

Kommunikationen togs upp även här men med en annan infallsvinkel. Det 
behövs en bättre dialog och en erfarenhetsåterföring med alla inblandade; 
beställare, besiktningsman och entreprenör, under projektets gång. Att det sker ett 
utbyte av erfarenheter. Uppfattningen var att alla måste börja få igång ”nöjd 
kund” tänket. En annan tanke var att låta en besiktningsman vara med i projektet 
från början och bidra med insikter om vanliga fel och/eller missar. 

Planeringen att projektet i fråga om tid, organisering och ordning och reda på 
byggplatsen var uppfattningar som leder till mindre byggfel. En ren och bra 
organiserad arbetsplats ger bättre förutsättningar och bättre vilja att utföra ett 
bättre arbete.
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4 Resultat och analys 

 

I detta kapitel besvaras och analyseras de frågeställningar som varit med som en 
grund för arbetet.

 

4.1 Resultat 

Enligt den information som framtagits tenderar resultaten av redan genomförda 
studier att variera kraftigt. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, den egna 
slutsatsen är att en generell bedömning är mycket svår att genomföra om varje 
företag måste göra sin egen bedömning av situationen. Dessa resultat är alltså 
främst baserade på Peabs organisation. Samtliga orsaker, konsekvenser och 
åtgärder som framkommit under intervjuerna redovisas i punktform i Bilaga 10.  

4.1.1 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 

produktionen? 

Frågan besvarades med intervjuer och litteraturstudie.  

Från intervjuerna framkom att de tre vanligaste orsakerna är för kort byggtid, slarv 
och ackordslönen hos yrkesarbetarna. Beställarnas åsikter går dock isär gällande 
byggtiden. En del delar åsikten om att byggtiden är för kort och leder till stress 
som i sin tur leder till slarv. Andra menar att byggtiden för produktionen är fullt 
tillräcklig, om personalen verkligen arbetar åtta timmar varje dag bör byggtiden 
räcka. Istället för att börja arbetstiden med att förbereda sitt arbete, exempelvis att 
byta om, och istället gjort detta innan, svarar den verkliga arbetstiden bättre mot 
den tid som är beräknad i anbudet. Entreprenören menar att den aktuella 
konkurrensen dels kräver låg produktkostnad och dels kort tid, vilket bidrar till 
stressen på bygget.  

Slarv nämns ofta under intervjuerna och tros bottna i stress och okunskap. Detta 
gäller hela kedjan, från projektering till produktion. Ackordslönen hos 
yrkesarbetarna tros även vara en bidragande orsak till slarv, enligt majoriteten av 
de intervjuade. Främst personer utanför produktionen uttrycker detta, samtidigt 
som vissa inom produktionen är positiva till ackordet. De som är positiva menar 
att ackordet bidrar till att alla jobbar på i så högt tempo de kan. Ingen behöver 
jaga på någon för att arbeta fortare. De som är negativa till ackordet menar att 
ackordslönen är en föråldrad löneform som leder till byggfel. Dessa fel orsakas av 
att ackordet gör så fler stressar, inte är lika noggranna, känner press av arbetslaget, 
vågar inte säga ifrån, lär sig inte nya moment och ger upphov till nödlösningar och 
rent av fusk. En av orsakerna till okunskap kan då vara pressen att prestera och att 
det inte ges möjlighet till inlärning av nya moment.  
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Andra orsaker till okunskap kan vara dåligt fungerande erfarenhetsåterföringar, 
arbetsberedningar och montageanvisningar som inte följs. Att montageanvisningar 
inte följs kan vara på grund av opedagogiskt upplägg av anvisningen, tidsbrist eller 
att den anses onödig.  

Andra orsaker som nämnts under intervjuerna är bristande yrkesstolthet. Den 
allmänna uppfattningen hos de intervjuade är att yrkesstoltheten i dag inte är på 
samma höga nivå som den var förr. Bristande respekt mellan yrkesgrupper nämns 
även som en orsak och att bristande engagemang bidrar till byggfelen.  

Attityden i byggbranschen anses också vara en av orsakerna enligt majoriteten av 
de intervjuade. Den måste förändras och alla måste börja tänka mer på 
slutresultatet och att kunden blir nöjd. Detta fodrar att alla tar mer ansvar för sitt 
arbete. Att byggfel uppstår tror en del kan bero på företagskulturen, det som 
utstrålas från ledningen speglas neråt i organisationen. Platsledningen uttrycker att 
det är viktigt att klargöra vad som ska göras och till vilken kvalitet.  

Bristande och ofullständiga handlingar är ännu en av orsakerna till byggfel. Ibland 
startar byggnationen innan alla handlingar är klara och detaljer finns inte alltid med 
på ritning. Detta gör att slutresultatet är mer beroende av utförarens kunskaper 
och erfarenhet. Bristande handlingar kan göra att nödlösningar väljs som inte är 
korrekta. Nya material och lösningar anges också vara en av orsakerna. Kunskapen 
om dem och dess genomförbarhet, kan leda till att byggfel uppstår längre fram i 
tiden. Dock går åsikterna isär då nya material ofta har en CE-märkning och kräver 
korrekt montering enligt anvisning som inte alltid följs. Orsaken till detta tros vara 
komplicerad och opedagogisk anvisning. De kan även uppfattas som onödiga.  
Främst entreprenörssidan upplever ibland kompetensen från arkitekter och 
konstruktörer som bristande, nya lösningar som är svåra att genomföra väljs 
framför beprövade metoder. Uppfattningen är att estetik går före funktionalitet 
och utförande. Intervjugruppen anser även att beställarens uppfattning om vad 
som köpts varierar. Även uppfattningen om och kännedomen om toleranser går 
isär.  

Startdatumet för bygget skjuts ofta upp men sluttiden är nästan alltid den samma. 
Entreprenörssidan är i stort sett helt enig om detta. Detta kan medföra att 
tidspressen leder till att saker görs i fel ordning, vilket gör att även 
underentreprenörer kan tvingas till detta. Vid dålig väderlek kan det vara olämpligt 
att göra så. Det kan leda till nödlösningar och kostsamma omarbeten. Det är inte 
tiden i sig som är ett problem utan de problem tidspressen kan leda till. 
Handhavandefel och olämplig förvaring av byggmaterial anges som en av 
orsakerna.  

Enligt en studie är en av orsakerna till byggfel att byggherren brister i sin förmåga 
att tala om för entreprenören vad denne vill ha. En tydlig och mätbar kravställning 
är önskvärd. 

Egenkontrollerna i Sätunaprojektet fungerade inte som förväntat och utgjorde inte 
förebyggande för fel. Istället fungerade egenkontrollen som en efterkontroll, vilket 
innebär att arbetet kontrollerades efter utförandet. Den önskvärda effekten av 
egenkontrollerna var att de skulle fungera som en checklista för självkontroll 
under arbetets gång.  
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Fel kan bero på människans agerande. De främsta orsakerna till fel i studien 
utgjordes av: bristande kunskap, informationsmissar, bristande engagemang, 
stress, tidsbrist, risktagande samt övriga orsaker.  

Ca 60 % av antalet fel orsakades av bristande engagemang. Detta beror då 
nödvändigtvis inte på medvetna fel. Engagemang är en samlingsgrupp av olika 
orsaker som delas in i tre klasser: motivation, förväntan och intresse.  
De flesta felen i den här kategorin beror på glömska, slarv eller medvetna fel. 
Glömska och slarv utgör ca 95 % av dessa fel.  

Andra orsaker var risktagande och stress. Eftersom det i allt agerande finns en viss 
medveten risk är det svårt att undvika fel helt.  
Stress och tidsbrist utgjorde endast tre procent av felkostnaden, trots att detta är 
mycket vanligt i alla byggprojekt. Dock kan detta vara en underliggande orsak till 
bristande engagemang och bristande information.  

Beställaren ställer ofta mycket hårda krav på sluttiden. Trots att startdatumet 
skjutits fram är beställaren ofta ovillig att skjuta på slutdatumet. Entreprenören 
känner sig tvingad att acceptera detta på grund av konkurrensskäl.  

4.1.2 Vad för konsekvenser kan dessa fel leda till? 

Denna fråga besvarades främst genom intervjuer, men även litteraturstudien 
påvisar att om god kvalitet vill uppnås skall man försöka att förebygga fel så 
mycket som möjligt. 

Genom intervjuerna togs det fram en del olika konsekvenser som byggfel kan leda 
till. Huvudpunkten var kvalitetskonsekvenserna. Om det är mycket fel i ett 
byggnadsprojekt blir automatiskt kvalitén sämre. Detta är en negativ inverkan då 
främst kunder, men även andra aktörer inom och utom organisationen blir 
irriterade och missnöjda. Detta kan i sin tur leda till att företaget som är ansvarigt 
för felen och kvalitén får ett dåligt rykte. Även beställaren kan få dåligt rykte om 
denne i sin tur har kunder som betalar för projektet. Detta är inte roligt varken för 
entreprenören eller för beställaren. 

För hantverkarna och entreprenören finns fler konsekvenser, kopplade till fel som 
kanske inte var deras eget fel från början. Dessa fel kanske var på grund av en 
underentreprenör som inte skött sitt arbete ordentligt. Då Peab i detta fall alltid är 
ansvariga för allt det arbete som utförs på bygget är det de som ”får skiten”, även 
om de inte är ansvariga för att det blivit fel. Om företaget väljer dåliga 
underentreprenörer kan alltså även detta påverka dem negativt. 

Alla dessa fel leder även till ökade, onödiga kostnader för företagen då det i 
slutänden måste fixas till eller göras om. Det är inte alltid stora fel som kostar utan 
de små kan vara minst lika viktiga, då dessa ofta uppstår i större utsträckning. 
Flera små kostnader kan tillsammans bli en stor kostnad. 
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4.1.3 Vilka åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 

byggfel? 

De åtgärder som togs upp under intervjuerna och de som hittats i litteraturstudien 
stämde väl överens, från intervjuerna fanns det några fler. Huvuddelen verkar vara 
erfarenhet och erfarenhetsåterföring.  

Ofta är det unga ingenjörer eller arkitekter utan erfarenhet av det praktiska arbetet 
som skall utföras som gör handlingarna i projekteringen.  Det kan då vara bättre 
att konsultera med någon med mer erfarenhet eller se till att de unga själva får mer 
erfarenhet i grunden. Erfarenhetsaspekten tas upp mycket under intervjuerna och 
de påpekar samma problem, vid svåra arbeten eller om projekteraren är osäker bör 
det ske en konsultation med någon mer erfaren och kunnig person så tidigt som 
möjligt. 

Erfarenhetsåterföring tas även det upp i alla led, den finns ofta inom företagen 
men fungerar inte alltid som det är tänkt. Det är för jobbigt att använda sig av de 
databaser som finns och det är inte säkert att återföring skett ordentligt från alla 
projekt. Denna återföring måste bli bättre och kommunikationen mellan de olika 
grupperna måste öka så att alla kan ta del av informationen. Det kan även vara en 
idé att ändra innehållet eller komma på nya sätt att göra denna 
erfarenhetsåterföring. Ett annat sätt att se till erfarenhetsåterföringen var idén om 
”gör om gör rätt”, den som har gjort felet ska även vara den som får åka tillbaka 
och fixa till det, lära sig av sina misstag. Det ska även ges möjlighet att genom 
spridning se till att alla som kan ha nytta av informationen får det så att fel kan ses 
över, reflekteras över och lära av. 

För att återgå till kommunikationen på byggprojekten är detta något som också 
behöver förbättras, öppenhet måste påtalas så att det vågas fråga om hjälp eller 
tala om när det blivit fel så att felet kan åtgärdas direkt eller undvikas.  

Mer resurser måste läggas på planering och projektering, detta för att komma åt 
felen så tidigt som möjligt, gärna innan de skett. Ett annat förslag var att 
projektörerna och andra ska få vara med under produktionsskedet för att lära sig 
vad som går och inte går att rita eller vad som kanske blir bättre. Samtidigt måste 
både arbetsledning på plats och arbetare kanske sätta sig in i projektet tidigt, gå 
igenom ritningar och se över vad det är som ska göras innan projektets början. 
Detta för att upptäcka eventuella hinder eller problem som kan tänkas uppstå. 

Utifrån intervjuerna har ett indirekt förslag framkommit att behålla samma kärna 
av personer i produktionen. Kärnan består av platschef, arbetsledare och lagbas. 
Detta kan förebygga missförstånd, långa inkörningstider och skapa mer trygghet 
mellan personerna. Detta bekräftas av arbetschefer som intervjuats.  

Det är viktigt att lämpliga personer handleder nya och oerfarna medarbetare. 
Detta är viktigt eftersom handledaren lär den nya hur denne ska agera, både nu 
och i framtiden. Detta är en viktigt erfarenhetsåterföring, att lära av andras 
misstag.  
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Engagemanget i alla led är också något som behöver förbättras, arbetschefer, 
platschefer och arbetsledare måste engagera sig mer i vad som sker på bygget, de 
måste vara ute och synas mer. Samtidigt som de enskilda hantverkarna måste 
engagera sig bättre i projekten, bli mer stolta över sin egen insats och på bättre 
yrkesstolthet. Genom detta ökade engagemang blir arbetet bättre och felen 
minskar.  

Ett annat sätt att undvika byggfel är att förändra egenkontrollerna, dessa fungerar 
inte idag så som tänkt och många anser att de mest är en pappersprodukt utan 
betydelse. Hur denna förändring ska gå till är dock oklart. Vissa tankar har gått i 
riktningen att genomföra förbesiktningar, flygande besiktningar eller kontroller av 
utomstående person. Hålla koll på arbetet kontinuerligt och se till att det utförs 
korrekt. 

Även beställare måste utbildas, de måste ges en mer realistisk bild av byggen. Ex. 
hur lång tid ett bygge tar för att bli bra och vilka felmarginaler som finns, allt kan 
inte bli helt perfekt. Ibland är det acceptabelt med mindre fel som inte klassas som 
fel utan är inom tillåten marginal. 

Manualer för montering är något annat som kommit upp under intervjuerna, dessa 
är ofta tjocka, komplicerade och opedagogiska. Hantverkarna orkar inte läsa 
manualerna och gör som de gjort förut, då är det lätt att fel uppstår. 

Två mer konkreta förslag från intervjuerna har varit att ge nyinflyttade i lägenheter 
två timmar med en hantverkare för att hjälpa till med uppsättning av saker eller 
korrigering av mindre fel. Detta för att minska missnöjet och öka det goda ryktet. 
Dessutom kan det vara bra att inte bygga allt, mer nischat och bättre kunskaper 
inom företaget kan vara viktigare. 

4.2 Analys 

4.2.1 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 

produktionen? 

Byggtiden är en av de orsaker bakom byggfel som diskuteras mest, stress, press 
och andra följder. Byggtiden är dock inte huvudorsaken på samma sätt som 
uppfattningen av byggtiden. Enligt de resultat som redovisats tidigare, är det 
följderna som kommer av kort byggtid som är problemet. Uppfattas tiden som 
kort uppstår mer press och arbetet kan upplevas som stressigt, varav fel uppstår. 
Finns däremot upplevelsen att tiden är kort men ändå inget problem, behöver inte 
samma press uppstå men arbetet blir ändå klart utan lika många fel. 

Det slarv och det bristande engagemanget som talas mycket om verkar ha ökat 
genom åren. Många äldre talar om en yrkesstolthet från förr, som inte finns i lika 
hög grad idag. Vad detta kommer sig av är svårt att se, men desto tydligare är att 
detta är en orsak till att fel uppstår. Utan engagemang, yrkesstolthet och med slarv, 
är det ingen som är intresserad av vad det är som byggs eller hur bra det blir. 
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Ackordet kan enligt många vara grund till att många fel uppstår, arbetarna bryr sig 
mer om att vara snabba och tjäna pengar än om kvalité. Detta är dock ett känsligt 
ämne att ta upp då många av de som jobbar med ackordet inte vill lämna detta, 
utan menar att det är bra. Det som sedan kan komma fram är att de som tidigare 
jobbat med ackord, för att senare övergå till en annan tjänst menar att ackordet 
inte är bra. Detta kan vara då en högre tjänst med mer ansvar, även ger ett bredare 
perspektiv och bättre översikt över byggena. Det kan då, med en fast lön, vara 
lättare att se och erkänna nackdelarna med ackordet på ett annat sätt än tidigare. 

”Gör om, gör rätt” har introducerats tidigare och ligger delvis till grund för 
problemet. På detta sätt fungerar det inte i byggvärlden idag, istället får någon 
annan åka tillbaka om det blivit fel för att rätta till. Detta orsakar problem då den 
som gjort felet från början, inte alltid får veta att felet uppstått eller hur det skall 
göras ordentligt. Det går då inte att lära från misstag och utvecklas genom dessa. 

Utan tillräckliga och fullständiga handlingar kan det öka risken för att fel uppstår. 
Ofullständiga handlingar grundar i brister under projekteringen, dessa görs inte 
alltid ordentligt eller med otillräckligt med tid. Ibland kan bygget starta innan alla 
ritningar är färdiga. Problemet blir då att nödlösningar eller fel byggsätt används 
för momentet, som senare urartar i ett fel. 

Kommunikation och tydlighet är något som saknas i alla led, men mest tydligt blir 
det mellan beställare och entreprenör. Då beställaren inte alltid är helt säker på vad 
denne vill ha, eller är dålig på att förmedla vad som ska gälla kan problem uppstå. 
Det kan även finnas problem i att beställaren inte riktigt förstår vad denne köpt, 
utan vill ha mer än vad som betalats för. Fel av denna sort, fel för beställaren är 
inte alltid fel för entreprenören men kan ändå leda till samma konsekvenser som 
byggfel. 

En annan orsak kan vara omfattande montageanvisningarna som ofta finns. Dessa 
är opedagogiska, omfattande och följs inte. Den som skall montera en dörr gör 
som denne lärt sig och alltid gjort, även om det är något speciellt med just denna 
modell. Grunden till detta ligger i att det tar för lång tid och helt enkelt är för 
jobbigt att läsa manualen. Dessa fel är inte avsiktliga utan beror på ett ohållbart 
sätt att framställa monteringsmanualer som inte orkas läsas av montören.  

4.2.2 Vad för konsekvenser kan dessa fel leda till? 

Konsekvenserna av byggfel är ofta långsiktiga och uteslutande negativa för alla 
parter. Byggfel kan leda till dåligt rykte både för entreprenör och för beställare. 
Byggfelen kan även ge konsekvenser konkurrensmässigt. En entreprenörs rykte 
kan i hög grad påverka chansen till andra uppdrag, detta kan direkt hänföras till 
byggfelen. Vad som visats under intervjuer och studier är att fel oftast är onödiga 
och har en negativ inverkan på företagen.  
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Felen kan även leda till dålig stämning på arbetsplatsen och inom entreprenörens 
organisation. Många inom produktionen uttrycker att de lätt drabbas av fel 
orsakade av bristande handlingar. De upplever även att de får ta ansvar för dessa. 
Peab som entreprenör får inte bara ta ansvar för fel som beror på deras egen 
personal, utan även fel som underentreprenörer till Peab har utfört. Byggfel kan 
även orsaka irritation och dålig stämning på arbetsplatserna, både på kontoret och 
ute i produktionen.  

Kostnaden för felen är en stor konsekvens. Ofta är det dyrt att åtgärda fel i 
efterhand och ju längre tiden går desto dyrare blir det. Byggfelen kostar förutom i 
kronor även i engagemang hos medarbetarna. Om felet upptäcks efter inflyttning i 
exempelvis en lägenhet kan kostnaderna blir mycket stora även för små fel. 
Boende i lägenheten kan behöva flytta ut och så även hela bohaget en tid för att 
kunna komma åt och åtgärda felet.  

4.2.3 Vilka åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 

byggfel? 

Inom Peabs organisation framgår det från intervjuerna att den mesta 
erfarenhetsåterföringen sker spontant, oplanerat och ofta vid exempelvis 
fikaraster. Detta är ett fungerande sätt men är svårt att kontrollera och styra. 
Dessutom är det upp till individen själv att föra frågan på tal och också då upp till 
var och en vad och, hur mycket som lärs ut.  

Egenkontrollerna fungerar inte som avsett. De utgör mer en skrivbordsprodukt 
och inte som checklista under arbetets gång. Denna behöver förändras eller helt 
bytas ut mot bättre fungerande metoder. En form av flygande besiktningar av 
antingen någon anställd inom företaget eller någon utomstående kan vara en 
hållbar åtgärd. En helt ny person kan se saker med fräscha ögon och på så sätt 
hitta fel eller potentiella fel tidigt.  

Byggfelen åtgärdas sällan av den som utfört felet. Detta gör att personen i fråga 
kanske aldrig får kännedom om att det blev fel. Det kan dock vara svårt att peka 
ut just den personen som har utfört felet. Det kan också vara svårt att skicka 
tillbaka just den personen då denne oftast redan hunnit börja på ett nytt projekt. 
Någon form av erfarenhetsåterföring, antingen att den som utfört felet får åtgärda 
det eller på något annat sätt får kännedom om felet är önskvärt.  

Platschef och arbetsledare kan kopplas in tidigare i projekten för att granska 
handlingarna innan byggstart. Detta kan förebygga fel som uppkommer på grund 
av bristande eller ofullständiga handlingar.  

Ackordslönen är en känslig fråga då åsikterna går starkt isär mellan de intervjuade. 
Majoriteten uttrycker dock att ackordet är en av orsakerna till byggfel och nya 
löneformer har diskuterats under intervjuerna. I stället för att ha lönesystemet som 
idag kan lönen baseras på prestation istället för tid. Prestation är svårare att mäta, 
men skulle möjligtvis öka motivationen att utföra arbetet noggrannare och 
yrkesstoltheten. Dessutom kan en sådan löneform flytta fokus från tidspress till 
kvalitetspress.  
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Hela branschen har en stor utmaning i att förändra den allmänna attityden. 
Uppfattningen hos de intervjuade är att det är ett råare klimat mellan 
yrkesgrupper, det är tabu att göra fel och att många inte vågar fråga när ett 
moment är oklart. Detta gäller så väl inom projektering som inom produktion. 
Stoltheten inom bygg är inte som den en gång var. 

Monteringsmanualerna som är för krångliga och tjocka för att orka läsas av 
montörerna behöver även ändras. För att undvika onödiga fel som orsakas på 
grund av tid och ork. 

Att rätt personer handleder nya medarbetare är viktigt. Detta lägger grunden för 
engagemang, erfarenhet och framtida agerande. Det är också viktigt att den nya 
medarbetaren får förtroende för sin handledare så att denne vågar fråga om 
oklarheter.   
Om samma kärna av personer behålls så långt som möjligt kan detta förebygga fel 
orsakade av missförstånd. Om platschef, arbetsledare och lagbas känner varandra 
sedan tidigare vet de också sinsemellan vad som kan förväntas. Om arbetsledning 
och de som har ansvar är överens och vet ”vad som gäller”, är det också lättare att 
spegla detta till den övriga organisationen. Dock är detta under förutsättning att 
kärnan är ett fungerande lag.  
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5 Diskussion 

 

Detta kapitel diskuterar främst svaren på frågeställningarna men innehåller även 
en diskussion om hur metoden som använts i arbetet fungerat.

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att minska byggfelen i produktionen. Målet är att 
utreda orsakerna och de konsekvenser felen kan leda till, för att sedan kunna 
minska och förebygga dessa. 

5.1.2 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i 

produktionen? 

Utifrån intervjuunderlaget stämmer de flesta orsakerna överrens med litteraturen. 
Litteraturen och intervjuunderlaget motsäger inte varandra men orsakerna 
redovisas i olika aspekter. Från intervjuerna har fler orsaker framkommit än från 
litteraturen.  

Eftersom alla inom samma intervjugrupp har fått samma frågor undveks ändringar 
och nyanseringar i frågorna som ställdes. Detta har gjort att alla har svarat på 
samma frågor utan missförstånd. Anledningen till att svaren är samstämmiga kan 
vara på grund av detta. Även samstämmigheten på svaren kan tyda på att svaren är 
riktiga och speglar den allmänna uppfattningen hos flera olika personer.  

Orsakerna till byggfel är många, men de vanligaste är: slarv, korta byggtider, stress, 
ackordslönen och bristande engagemang. Orsakerna är kopplade till varandra och 
en orsak kan bero på eller leda till en annan. Detta överensstämmer i stort med 
litteraturen. Orsakerna är rimliga utifrån samstämmiga svar och med stöd i 
litteraturen kan de anses som riktiga.  

Identifieringen av orsakerna är ett viktigt första steg i att utreda vilka åtgärder som 
är lämpliga för att minska byggfelen, vilket är målet med arbetet.  

5.1.3 Vad för konsekvenser kan dessa fel leda till? 

Resultatet av vilka konsekvenser byggfel kan leda till är främst ekonomiska 
påkänningar för entreprenören, men även för beställaren. Andra konsekvenser 
som är svåra att mäta i pengar, är skadat rykte för båda dessa parter. Skadat rykte 
påverkar även medarbetarna negativt inom entreprenörens organisation. Det kan 
leda till att medarbetarna tappar engagemang och stolthet för sitt arbete. 
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Litteraturen behandlar inte konsekvenserna på ett sådant sätt att det är intressant 
för arbetet. Därför har resultatet grundats på intervjuunderlaget. Dock kan 
riktigheten i uppgifterna anses som riktiga eftersom konsekvenserna drabbar 
parterna, och det är parterna som har intervjuats. Även på denna punkt har svaren 
varit samstämmiga i stort vilket visar att parterna har en gemensam och klar 
uppfattning. 

För att förstå varför byggfelen måste minska måste konsekvenserna utredas. Om 
det inte finns några konsekvenser med felen finns det ingen anledning att ändra 
och förbättra sitt sätt att arbeta. Resultatet från vilka konsekvenser byggfel kan 
leda till är viktigt för att förstå helheten med orsaker och åtgärder.  

5.1.4 Vilka åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 

byggfel? 

Många av åtgärderna följer direkt av orsakerna. Dock har det varit svårt att 
beskriva vissa åtgärder då de är svåra att genomföra. Bland annat en förändring av 
ackordslönen nämn ofta under intervjuerna, men inte hur denna förändring skulle 
kunna se ut i detalj. Löneformen är omdiskuterad och är en känslig fråga, vilket 
gör att den blir svår att ändra på. Dessutom är det många aktörer som ska samsas 
om en sådan förändring t.ex. facket.  

Andra åtgärder som nämns ofta är en förändring eller avskaffande av 
egenkontrollen. Den fungerar inte som avsett, detta stödjer även litteraturen. 
Majoriteten av de intervjuade delar åsikten och även här finns olika förslag på hur 
en förändring skulle se ut. Bland annat att någon annan kontrollerar arbetet och 
skriver på, att egenkontrollen avdramatiseras eller att den helt tas bort och ersätts 
med flygande besiktningar.  

Förslaget om att behålla samma kärna av personer på varje bygge är inte ett direkt 
uttalat förslag, men det uttrycks indirekt och bekräftas av arbetschef. De har märkt 
att på byggen där samma ”kärna” av personer arbetar har även mindre antal 
byggfel. Därför är det värt att trycka på inför framtiden.  

Måna förslag på åtgärder har uppstått. Dock kan många vara svåra att genomföra 
eller ger effekt först på lång sikt. En viktig slutsats är att förändringarna som måste 
ske är bland annat en attitydförändring i hela branschen. Eftersom många åtgärder 
är svåra att genomföra undviks de, eftersom det inte finns en klar väg att gå. 
Liknande förslag gäller erfarenhetsåterföringen.  

Litteraturen är samstämmig med intervjuunderlaget i förslagen rörande 
egenkontrollen, engagemang och projektering. Dock behandlar inte litteraturen 
inte alla de åtgärder som framkommit. Detta kan bero på att litteraturen i sin 
majoritet är gammal och inte enbart inriktad på entreprenörens organisation.  

Det som har framkommit är förslag på åtgärder som kan genomföras, eller 
genomföras efter vidareutveckling. Det krävs dock en satsning inte bara inom 
Peabs organisation utan inom hela branschen för att dessa ska få slagkraft. Viljan 
att förändra måste alltid finnas för att göra detta möjligt.  
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5.2 Metoddiskussion 

Vi använde oss av litteraturstudier och intervjuer för att undersöka våra frågor. 
Den stora nackdelen med litteraturen som använts är att majoriteten är från 90-
talet. Dock är denna information relevant även i dag då orsakerna och 
konsekvenserna av byggfel i stort är samma. Via mailkontakt med författaren till 
delar av den använda litteraturen bekräftas detta. Litteraturen har främst använts 
till att undersöka orsakerna till byggfel.  

Intervjuer har använts till att besvara alla frågor. Intervjuerna jämfördes med 
litteraturen, för att se om ett samstämmigt svar finns. Att jämföra på detta sätt har 
fungerat bra och vi har kunnat använda litteraturen som stöd för resultatet utifrån 
intervjuerna. Eftersom litteraturen inte användes till frågorna kring konsekvenser 
och åtgärder har dessa baserats något mer på intervjusvaren. Detta är en av 
svagheterna i vår metod. Utan stöd från litteratur eller andra vetenskapliga källor 
kan osäkerhet om resultatets kvalitet uppstå.  

Intervjumetoden har i stort gett samstämmiga svar. Eftersom alla i samma 
intervjugrupp har fått lika frågor undveks risken för nyansering i frågeställningen. 
Intervjuguiderna har på ett bra sätt fungerat som stöd för både intervjuaren och de 
intervjuade. Den har varit lätt att följa och skapa ett samtal utifrån. I 
intervjuguiden klargjordes även allmän information om arbetet, vad som kommer 
att hända med svaren och hur vi behandlar svaren. Eftersom alla erbjöds 
anonymitet, upplever vi att vi har fått mer ärliga svar. Att vi har både spelat in och 
antecknat under samtalen har varit en fördel i efterhand när svaren sammanställts. 
Anteckningarna har gett en snabb översikt och inspelningen kunnat klargöra 
eventuella missuppfattningar. Inspelningen gav även en bra insikt i hur frågorna 
uttryckts, och vad som kan förbättras till nästa intervju.  

Urvalet till intervjuerna är något snedvriden. De flesta som vi har intervjuat står 
utanför produktionen. Möjligheten att intervjua fler hantverkare har varit 
begränsad på grund av stressade byggtider m.m. Dock har många av de 
intervjuade från kontoret och övriga aktörer en bakgrund som hantverkare, vilket 
vi anser är en fördel då detta jämnar ut fördelningen i urvalet något. Vi anser att 
en bredare bakgrund och mer erfarenhet ger mer tillförlitliga svar.  

Frågeställningarna har besvarats på ett bra sätt och med grund i de som faktiskt 
arbetar med detta. Vi upplever att vårt syfte med arbetet har uppfyllts och arbetet 
har genomförts som planerat. Litteraturen är samstämmig med vårt resultat, men 
med en nyansering av just Peabs organisation.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

 

Detta kapitel sammanfattar kort de viktigaste resultaten i rapporten, det ges även 
förslag till hur arbetet skulle kunna fortsättas eller vidareutvecklas.

 

6.1 Slutsatser 

Examensarbetet har utformats utifrån frågeställningarna; 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att byggfel uppstår i produktionen? 

 Vilka konsekvenser kan dessa fel leda till? 

 Vilka lämpliga åtgärder kan företaget använda sig av för att undvika 
byggfel? 

De vanligaste orsakerna till byggfel är kopplade till stress; slarv, ackordslönen och 
bristande engagemang. Även andra orsaker som bristande handlingar och korta 
byggtider har ett samband med stress. Konsekvenserna av detta kan vara att 
entreprenören och beställaren får dåligt rykte, ökade kostnader samt dålig 
stämning på arbetsplatsen.  

Ackordslönen kan vara i behov av förändring. Istället för att ha fokus på tid kan 
detta flyttas till kvalitet i form av en prestationsbunden lön. Detta kan dock vara 
svårt att mäta och genomföra. En förändring i löneformen kan leda till minskad 
press från arbetskamrater att arbeta fort och därigenom minska stressen. 

Bättre planering och bättre projektering kan öka kvaliteten i byggprojekt. Om alla 
handlingar finns när de behövs och är fullständiga, ger detta bättre förutsättningar 
för produktionen. 

Egenkontrollen fungerar inte som avsett och förebygger inte byggfel i den mån 
som är tänkt. Istället för att vara som en checklista under arbetets gång agerar den 
som en efterkontroll när arbetet är avslutat. En förändring av egenkontrollen är 
nödvändig, förslag på hur kan vara att ansvaret flyttas på någon annan eller att den 
ersätts med flygande besiktningar.  

Erfarenhetsåterföringen behöver förändras och förbättras. Den mesta 
återföringen och erfarenhetsutbytet sker i dag via spontana kontakter vid fikaraster 
och liknande. Även feedback från avslutade projekt når inte ut till alla. Om en 
hantverkare har utfört ett fel får denne sällan reda på det. Inte heller om något har 
gått väldigt bra når detta ut till alla berörda. Okunskap är även en av orsakerna till 
byggfel. Om alla inblandade i ett byggprojekt inom entreprenörens organisation 
får ta del av all feedback kan detta höja engagemanget.  
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6.2 Rekommendationer 

En fortsatt studie skulle kunna utvecklas genom att undersöka fler aktörer i 
byggprocessen. Här har entreprenörens del undersökts och för att bredda 
resultatet har beställare från företag även intervjuats. I ett fortsatt arbete kan även 
privata beställare, arkitekter, konstruktörer och underentreprenörer tas med i 
undersökningen. Resultatet kan då breddas och allas perspektiv fångas in.  
Även fler personer inom entreprenörens organisation kan inkluderas för att få ett 
mer tillförlitligt resultat.  
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Bilaga 2 

 

Kyléns trattmetod som intervjuteknik: 

1. Öppning 

Intervjun inleds med en kort presentation av vilka som står bakom intervjun, 

avsikt, upplägg samt tidsåtgång. Intervjuguiden visas och en förklarings ges av 

vad som kommer att ske med svaren.59 

2. Fri berättelse 

Varje fråga inleds med en fri berättelse från den svarande. I detta moment är 

det viktigt att intervjuaren är tyst och inte avbryter den svarande.60 

3. Precisering 

Efter den fria berättelsen frågar intervjuaren om exempel och beskrivningar 

för att svaren ska bli konkreta och mer exakta. Frågor ställs som kompletterar 

svaren.61 

4. Kontroll 

För att kontrollera att den svarande har givit samstämmiga svar samt undvika 

motsägningar ställs kontrollfrågor. Det kan vara i form av att den intervjuande 

frågar efter mer färska exempel, avsiktligt ledande frågor eller ökat krav på 

preciserade svar.62 

5. Information 

När alla frågor är avklarade informeras den svarande mer om vad 

undersökningen handlar om. Den intervjuade ges möjlighet att ställa frågor.  

6. Avslutning 
Den intervjuande tackar för hjälpen och informerar om vad som händer 
sedan. Den svarande får eventuellt frågor om det går bra att den intervjuande 
återkommer med kompletterande frågor.

                                              

59 Jan-Axel Kylén, Fråga rätt- vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Kylén Förlag AB, Stockholm, 1994, 
s.45 

60 Kylén, s.46 

61 Kylén, s.48 

62 Kylén, s.50 



Bilaga 3 

 

Thomssons tio punkter att gå igenom innan intervjuer: 

1. Frågan och du. Vad är det du ska undersöka? Vad är det du är nyfiken på och 
varför är du nyfiken? Vad har du för mål med att göra studien eller 
intervjuerna? Vad har du för tidigare kunskaper, vad har du läst om ämnet 
och hur fritt har du valt det? 

2. Du själv och din historia, traditioner, etik och politik. Var gör du din 
undersökning? Vad har du med dig för forskningstraditioner eller politik in 
i undersökningen? Vad finns det för kultur där du arbetar? Hur väl överens 
stämmer undersökningens värdegrund med din egen? 

3. Dina teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Vill du arbeta positivistiskt eller 
kanske konstruktivistiskt, […] Vilka är kriterierna för din valda modell eller 
teori? Vad är det du vill göra egentligen och vad kan du? 

4. Undersökningens utformning. Hur ska undersökningen läggas upp? Blir det en 
fallstudie eller en studie av en stor population? Ska det vara färdiga frågor, 
öppet berättande eller kanske livshistorier? […] 

5. Datainsamlingsmetod. Vill du göra en ren intervjustudie, eller vill du 
kombinera intervjuer med observationer, textanalyser, enkäter eller kanske 
bildanalys? 

6. Tillvägagångssätt vid genomförandet. Hur väljer du deltagare? Hur ska du göra, 
steg för steg? […] Vilka bitar kan bli svåra? Hur mycket tid och pengar har 
du till förfogande? Vad har du för stöd och resurser i form av andra kloka 
människor?63 

7. Insamlande data. Vilken slags data vill du ha? Berättelser eller svar på frågor? 
Kommer du använda någon form av inspelningsutrustning och skriva ut 
allt ordagrant eller räcker det med att lyssna på dina inspelningar? Eller har 
du kanske tänkt att bara anteckna svaren på dina frågor under intervjun 
och därför enbart har dina anteckningar att jobba med? 

8. Tillvägagångssätt vid tolkningar. Hur ska du göra dina tolkningar rent 
praktiskt? […] Vad kan du och vad verkar mest logiskt för just dig? 

9. Tillvägagångssätt vid presentationen. Vilket syfte har din undersökning? […] 
Vem ska läsa och varför? Kommer du att kunna stå för det du kommer 
fram till? Vad gör du om du blir ifrågasatt? 

10. Användningsområde. Vill du medverka till att dina resultat används på något 
speciellt sätt? Hur vill du medverka och hur vill du att resultatet ska 
användas? Hur vill du inte att dina resultat ska användas?64

                                              

63 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s.16 

64 Thomsson, s.17 



Bilaga 4 

 

Intervjuguide anställda påPeab 

 Bakgrund 

1 Vad har du för erfarenhet av byggfel? 

1.1 Hur ofta uppstår dom? 

1.2 Är det vanligt att samma fel uppstår flera gånger under byggtiden? 

1.3 Hur allvarliga är de vanligaste enligt din uppfattning? 

 

 Generella orsaker 

2 Varför tror du att byggfelen uppstår? 

2.1 Finns det några medvetna byggfel, att man gör saker på olika sätt? 

2.2 Vilken är den vanligaste orsaken? 

2.3 Finns det gemensamma nämnare som orsakar felen? 

2.4 Vad gör du när du upptäcker ett fel? 

2.5 Hur tycker du att felen hanteras? 

 

  Orsaker i det egna arbetet 

3 Finns det någon del av ditt arbete där det lättare uppstår byggfel?  

3.1 Finns det något störningsmoment i ditt arbete som är extra 

svårt/jobbigt att bli utsatt för? 

3.2 Finns det någon återkommande störning som du utsätts för i ditt 

arbete? 

 

 Förbättringar i det egna arbetet 

4 Vad tror du att du kan göra i ditt arbete för att minska byggfelen? 

4.1 Vilka åtgärder skulle du vilja infördes för att förbättra ditt arbete? 

4.2 Finns det nuvarande åtgärder som du anser inte fungerar eller är 

relevanta? 

4.3 Vilka åtgärder finns det som du tycker är speciellt bra och som 

fungerar? 

 

 Förbättringar i andras arbete 

5. Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 

5.1 Vilka åtgärder skulle du vilja infördes för att förbättra andras arbete? 

 

 

 

  



Bilaga 5 

 

Intervjuguide anställda på Peab 

Den här intervjun är en del av ett examensarbete med inriktning mot att 
undersöka byggfel. Underlaget från intervjun kommer att användas som en del av 
innehållet i en rapport. Rapporten är en offentlig handling och kommer att 
publiceras i databasen DiVa.  
Vi som genomför intervjun kommer inte återge namnen på de personer som 
deltar. I rapporten kommer endast datum för intervjun att redovisas.  
Innehållet i rapporten kan komma att användas inom Peab i syfte att minska 
kostnaderna för byggfel. Totalt ingår ca 28 personer i undersökningen, bland 
annat från entreprenören Peab, olika byggherrar och besiktningsmän.  

 Bakgrund 

Vad har du för erfarenhet av byggfel? 

 

 Generella orsaker 

Varför tror du att byggfelen uppstår? 

 

 Orsaker i det egna arbetet 

Finns det någon del av ditt arbete där det lättare uppstår byggfel?  

 

 Förbättringar i det egna arbetet 

Vad tror du att du kan göra i ditt arbete för att minska byggfelen? 

 

 Förbättringar i andras arbete 
Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 



Bilaga 6 

 

Intervjuguide besiktningsman 

 Bakgrund 
1 Vad har du för erfarenhet av byggfel? 
1.1 Hur ofta uppstår dom? 
1.2 Är det vanligt att samma fel uppstår? 
1.3 Hur allvarliga är de vanligaste enligt din uppfattning? 
 

 Generella orsaker 
2 Varför tror du att byggfelen uppstår? 
2.1 Finns det några medvetna byggfel, att man gör saker på olika sätt? 
2.2 Vilken är den vanligaste orsaken? 
2.3 Finns det gemensamma nämnare som orsakar felen? 
 

 Förbättringar i andras arbete 
3. Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 
3.1 Vilka åtgärder skulle du vilja infördes för att förbättra andras arbete? 
 

 Hantering av fel 
4. Hur tycker du att felen hanteras? 
4.1 Hur tycker du att Peab hanterar fel? 
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Intervjuguide besiktningsman 

Den här intervjun är en del av ett examensarbete med inriktning mot att 
undersöka byggfel. Underlaget från intervjun kommer att användas som en del av 
innehållet i en rapport. Rapporten är en offentlig handling och kommer att 
publiceras i databasen DiVa.  
Vi som genomför intervjun kommer inte återge namnen på de personer som 
deltar. I rapporten kommer endast datum för intervjun att redovisas.  
Innehållet i rapporten kan komma att användas inom Peab i syfte att minska 
kostnaderna för byggfel. Totalt ingår ca 21 personer i undersökningen, bland 
annat från entreprenören Peab, olika byggherrar och besiktningsmän.  

 Bakgrund 
 Vad har du för erfarenhet av byggfel? 
 

 Generella orsaker 
Varför tror du att byggfelen uppstår? 
 

 Förbättringar i andras arbete 
Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 
 

 Hantering av fel 
Hur tycker du att felen hanteras? 
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Intervjuguide beställare 

 Bakgrund 
1 Vad har du för erfarenhet av byggfel? 
1.1 Hur ofta uppstår dom? 
1.2 Är det vanligt att samma fel uppstår flera gånger under byggtiden? 
1.3 Hur allvarliga är de vanligaste enligt din uppfattning? 
 

 Generella orsaker 
2 Varför tror du att byggfelen uppstår? 
2.1 Finns det några medvetna byggfel, att man gör saker på olika sätt? 
2.2 Vilken är den vanligaste orsaken? 
2.3 Finns det gemensamma nämnare som orsakar felen? 
 

 Förbättringar i andras arbete 
3. Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 
3.1 Vilka åtgärder skulle du vilja infördes för att förbättra andras arbete? 
 

 Hantering av fel 
4. Hur tycker du att felen hanteras? 
4.1 Hur tycker du att Peab hanterar era reklamationer? 

  



Bilaga 9 

 

Intervjuguide beställare 

Den här intervjun är en del av ett examensarbete med inriktning mot att 
undersöka byggfel. Underlaget från intervjun kommer att användas som en del av 
innehållet i en rapport. Rapporten är en offentlig handling och kommer att 
publiceras i databasen DiVa.  
Vi som genomför intervjun kommer inte återge namnen på de personer som 
deltar. I rapporten kommer endast datum för intervjun att redovisas.  
Innehållet i rapporten kan komma att användas inom PEAB i syfte att minska 
kostnaderna för byggfel. Totalt ingår ca 21 personer i undersökningen, bland 
annat från entreprenören PEAB, olika byggherrar och besiktningsmän. 

 Bakgrund 
Vad har du för erfarenhet av byggfel? 
 

 Generella orsaker 
Varför tror du att byggfelen uppstår? 

 

 Förbättringar i det egna arbetet 
Vad tror du att du kan göra i ditt arbete för att minska byggfelen? 
 

 Förbättringar i andras arbete 
Vad tror du att andra kan göra för att byggfelen skall minska? 
 

 Hantering av fel 
Hur tycker du att fel hanteras?  
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Orsaker, konsekvenser och åtgärder – punkter från samtliga intervjuer 
 
Från intervjuer med Peab 
 
Orsaker 

 Slarv 

 Okunskap 

 Bristande yrkesstolthet 

 För kort byggtid – sen start, samma sluttid 

 Ackordslönen hos yrkesarbetarna 

 Bristande engagemang 

 Handhavandefel av byggmaterial 

 Väder och vind 

 Alla detaljer är inte med på ritning 

 Generationsväxlingen på 90-talet 

 Konkurrerar med både pris och tid 

 Estetik går före vad som är rätt och bra 

 Bristande kunskap från arkitekter och konstruktörer som inte har praktisk erfarenhet 

 Bristande kontroller 

 Vågar inte säga ifrån – grupptryck 

 Underleverantörer gör som de vill 

 Saker görs i fel ordning  

 Bristande projektering 

 Kunden förstår inte vad han får för pengarna, förstår inte vad som köpts 

 Spara pengar, leder till snabba och bristande lösningar 

 Gör vad kunden vill – även om det inte alltid är rätt eller går att lösa  

 Bristande ledarskap och projektering 

 Dålig på att ställa krav på andra – ”tar det sen” 

 ”Kompis- relationer”, anlitar folk bara för att man känner dem 

 Väljer alternativa, billigare lösningar 

 Bristande kommunikation 

 Projekteringen hinner inte klart innan byggstart 

 Sammansatta byggdelar inte kompatibla – leder till att man hittar på egna lösningar 

 Jagar på med nya projekt 

 För mycket möten och ”skrivbordsprodukter” i form av papper och protokoll, som 

stjäl tid från produktionen 

 För mycket möten stör arbetet på mindre byggen 

 ”Kontoret” skjuter över ansvaret och problemlösning på platsledning 

 Platsledning styrda av ”Peabdokument” 

 För lätt att ändra ritningar i dag utan att man tänker innan, mer genomtänkt förr 

från början 

 För mycket tekniska installationer i för små väggar 

 Beställare och/eller arkitekt vet inte vad de beställer eller vad de vill ha (ex. lås och 

larm) 
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 Ingen vill ta ansvar 

 
Konsekvenser 
 

 ”Får skit för andras fel” 

 Missnöjda kunder 

 Kan inte lämna utlovad produkt 

 Dåligt rykte för företaget 

 Onödiga kostnader 

 Ökade kostnader 

Åtgärder 
 

 Ändrad ansvarsfördelning 

 Ökat engagemang 

 Ökad närvaro ute – arbetschef, platschef, arbetsledare 

 Sprida kunskaper i företaget – erfarenhetsåterföring 

 Hantverkare tillgänglig ca 2h för nyinflyttade 

 Faddersystem – lärlingar 

 Förändrat lönesystem istället för ackord – morot för tid och kvalitet 

 Skapa förståelse för projektet i början – skapar engagemang 

 Komma ut och prata – påtala öppenhet, få folk att tala om fel 

 Mer praktiskt kunnande i alla led 

 Tydligare i projekteringen mot beställare och andra, vad som går och inte går att 

genomföra 

 Inte bara göra exakt som på ritning om felet är uppenbart 

 Möjlighet för platsledningen att granska ritningar innan byggstart 

 Samma person som gjort felet ska åtgärda det 

 ”Gör om gör rätt” – tänket implementeras 

 Mer utpekande, den som gjort felet ska få kännedom om det 

 Nischa sig mer – inte bygga allt 

 Gå igenom med kund i efterhand vad som fungerat och inte, plus att alla får ta del av 

informationen 

 Riskanalysera – går det ens att bygga BRA? 

 Förändring av egenkontrollen 

 Avskaffande av egenkontrollen 

 Införa flygande och oanmälda besiktningar av utomstående – ofta 

 Attitydförändring 

 Mer utbildning som verkligen ger något- till hantverkare och tjänstemän 
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Från intervjuer med övriga aktörer: 
 
Orsaker 

 Felaktigt handhavande av material 

 Bristande ansvar från hantverkare 

 Grupptryck inom arbetslaget 

 Olika kulturer 

 Slarv 

 Stress 

 Engagemang och inställning 

 Bristande kommunikation 

 Fusk 

 Tid 

 Pengar 

 Företagskulturen 

 Ackordslönen 

 Ritningsmissar – går ej att bygga exakt efter ritning 

 Okunskap 

 Byggtiden ej orsaken – utan inställningen 

 Nya material 

 Bristande respekt mellan yrkesgrupper på byggarbetsplatsen  

 Attityd 

 
Konsekvenser 
 

 Irritation 

 Kostnader 

 
Åtgärder 
 

 Rita bra lösningar som är lättare att göra rätt 

 Bättre kontroller 

 Avdramatisera egenkontrollen 

 Få egenkontrollen att fungera bättre 

 Diskutera potentiella fel och liknande i start av projektet 

 Få igång dialog och informationsåterföring mellan beställare – besiktningsman – 

entreprenör under projektets gång 

 Få igång ”nöjd kund”- tänket 

 Om någon ny kommer in i projektet – gå igenom bygget och vad som behöver fixas 

 Ge tid att bygga 

 Planera bättre 

 Hålla ordning och reda på bygget – renare bygge, bättre resultat och mindre fel 

 


