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Sammanfattning  

Eftersom byggbranschen är en komplex och varierande bransch så sker också fler fel än i andra 
branscher till exempel tillverkningsindustrin. Många av dessa fel orsakas redan i 
projekteringen men studier visar att hela 10% av ett bygges totala kostnad består av fel i 
produktionen. Rapporten handlar just dessa “återkommande fel inom byggproduktionen” 
vilket innefattar de fel som sker ute på arbetsplatsen ej beroende av bristande eller felande 
projektering. Med syfte att belysa de vanligaste felen, orsak till dessa samt identifiera 
eventuella lösningar.  

Rapporten bygger på en kvalitativ studie där totalt 9 respondenter medverkat i 
semistrukturerade intervjuer där vi med hjälp av många frågor kunde utesluta att områden 
missas men där vi ändå gav respondenterna möjlighet att lämna diskuterande svar för att på 
så vis också kunna gå in på djupet inom berörda områden. 

Resultatet av studien visar 6 av de vanligast förekommande felen inom byggproduktion. 

1.  Skyddsräcken 

2.  Kommunikationsbrist mellan platsledning och yrkesarbetare 

3. Avsaknat/skadat material 

4. Fuktproblem vid genomföringar 

5. Låg kompetens 

6. Felbeställt material 

Vilka redovisas i analysen och diskuteras i slutsatsen av rapporten. 

Rapporten hoppas kunna belysa ett område som delvis ses som ett problem inom branschen 
men vanligtvis underskattas. Detta till stor del på grund av att problemet generellt ses som en 
del av en arbetsprocess än ett lösbart problem. Genom att dokumentera var bristerna 
vanligen ligger samt bakomliggande orsak ges en större möjlighet att fokusera på dessa samt 
minska frekvensen av just dessa fel.   
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Abstract  

The construction industry is complex and varies more than other industries which also leads 
to more freakvent faults. As a result approximately 10% of a construction projects total cost 
consists of production errors, which according to previous studies is greatly underestimated 
and as shown in our study not known and taken seriously.  

The paper is based on a qualitative study where a total of 9 respondents participated in 
interviews. The interviews were semistructured where, with the help of many questions, we 
could exclude areas being missed but nevertheless allow our respondents to leave discussing 
responses in order to be able to go into depth areas. 

The purpose of this paper is to acknowledge which the most common errors are, the reason 
for them recurring and possible solutions, with the aim to enlighten the problem as a whole 
and present an opportunity to improve the situation.    
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Förord	

Detta är ett examensarbete på 15hp, skrivet under våren 2018. Det är den avslutande delen 
för oss blivande byggingenjörer med inriktning byggproduktion och projektledning vid 
Högskolan i Halmstad.  

Vi vill rikta ett stort tack till de tre företag som vi har samarbetat med och till alla därifrån 
som har ställt upp på intervjuer samt frågor när vi undrat över saker. Vi vill även tacka vår 
handledare Kristian Widén som bidragit med goda råd samt feedback vilket har varit till stor 
hjälp.  

Halmstad, maj 2018 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges läsaren möjlighet att sätta sig in i ämnet för att med tillräcklig 
förkunskap kunna läsa resten av arbetet samt att bl.a. mål och syfte med arbetet definieras. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en i allra högsta grad varierande bransch. Till skillnad från industrier som 
står inför samma problem under en längre period och därför också ges möjligheten att lösa 
problemen så varierar arbetsplatserna och arbetsmomenten inom byggnads från dag till dag. 
Detta medför att fel sker i en högre grad. Traditionellt så är branschen dessutom agil och 
anpassar sig efter omgivningens behov vilket ytterligare medför lösningsorienterade 
arbetssätt. Som följd har felen inom byggnads  blivit en del av vardagen och arbetet snarare 
än någonting man konkret arbetar emot (Boverket, 2008).  

I dagens Sverige byggs mer än på länge, detta allt ifrån villor och flerfamiljshus till 
kommersiella lokaler samt industrier. Detta medför att de stora byggbolagen får bygga i 
princip så mycket de har kapacitet till och klarar av, vilket också för med sig stress och press 
på att färdigställa och uppfylla kraven på de allt mer pressade byggtiderna. Trots den inte allt 
för tuffa konkurrensen att få hem jobb så ställs det även stora krav på byggbolagen att hålla 
ner sina kostnader för byggnationen, främst interna krav för att garantera vinst men det har 
även blivit ett krav för att vara konkurrenskraftig i en tuff marknad. Likaså har den höga 
konkurrensen och snabba variationerna bidragit till att fler företag har gått från egna anställda 
till att istället anlita UE vilket även det i sin tur leder till fler komplikationer när det gäller 
kvalitet.  

Siffror från flertalet studier visar att kostnaden på ÄTA-arbeten, ändrings- tilläggsarbeten, i 
snitt uppgår till 5% av total projektkostnad (Hwang, et al., 2009). Detta endast räknat direkt 
kostnad av utföra ÄTA-arbeten, om man dessutom inkluderar stopptider och övriga 
kedjeeffekter såsom logistiska samt planeringsstörande effekter ser man att kostnaderna 
istället kan uppnå 10%. 

Som en effekt av kombinationen av ovan nämnda anledningar skrider byggenas kostnad ofta 
över budget (Love, 2001). Den anledningen som många gånger är tydligast och enklast att se 
är ÄTA-arbeten. Allt från små kostnader som t.ex. repiga golvlister eller en dåligt målad 
innervägg till större ändringsarbeten kan när de läggs ihop snabbt springa iväg och bli till stora 
ÄTA-kostnader som spelar stor roll när man till slut sammanställer hur projektet har gått 
ekonomiskt. 
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1.2 Problembeskrivning 

Som tidigare nämnt så kostar de återkommande felen inom byggbranschen mycket stora 
pengar. Lyckas man minska dessa återkommande fel så kommer i längden alla att dra nytta av 
det. I första hand kommer det vara byggbolagen som gör större vinster men sett ur ett längre 
perspektiv så kommer man därmed att kunna lämna lägre anbud och därmed hålla ner 
priserna vilket både privatpersoner och andra aktörer ute på marknaden kan dra nytta av. 

På grund av den höga byggtakten som råder i Sverige så kommer också studien att  delvis 
ägnas åt att analysera hur den rådande högkonjunkturen i branschen påverkar de som jobbar 
där.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att identifiera och kartlägga återkommande fel i 
byggproduktionen. Denna studie kommer att innehålla en undersökning av återkommande fel 
inom byggproduktionen och dess bakomliggande orsaker. Den kommer alltså att riktas in på 
fel som sker på byggarbetsplatsen och alltså inte innan vid t.ex. projektering eller dylikt. Vi 
skall identifiera de vanligast förekommande felen under produktionsförloppet samt genom 
analys undersöka orsaken till varför felen begås på nytt. Studien syftar att öka kunskapen 
gällande effekterna (kvalitet, ekonomi, tidsaspekt) samt orsaken till de återkommande felen. 
Rapporten ämnar även att fokusera på hur felen skall dokumenteras och hanteras för att de 
inte skall uppstå igen. 

1.4 Mål 

Vårt mål med arbetet är att:  

● Ta fram 5-7 av de vanligast förekommande felen vid byggnation av flerbostadshus och 
kommersiella byggnader.  

● Identifiera orsaken till dessa ovan nämnda fel. 

● Ta fram förslag på förbättringar för att minska felen och kostnaderna. 
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1.5 Metod 

För att identifiera och kartlägga de vanligaste felen som sker i byggproduktionen har vi genom 
en litteraturstudie läst oss in på vad som är redan är gjort i ämnet samt för att försöka bilda 
vår egen uppfattning av var problematiken egentligen ligger. Vidare har vi genom  en kvalitativ 
undersökning samlat in data genom djupintervjuer. Respondenterna var i olika åldrar med 
olika bakgrund från 3 olika företag av varierande storlek för att samla in data från olika håll 
och försöka få till en så generell studie som möjligt. 

1.6 Avgränsningar 

Vi kommer i vår studie att rikta oss endast till de fel som är vanligt återkommande. Vi kommer 
därför inte lägga vikt på fel som uppstår vid nya arbetsmetoder, arbetsmoment eller 
materialval. Studien ämnar även inriktas till endast de fel som sker och upptäcks under 
produktionen, alltså inte fel som sker i planeringsfasen eller under brukstiden av fastigheten. 
Vi kommer endast att undersöka frågor och fel som rör byggnation av flerbostadshus och 
kommersiella fastigheter och alltså inte byggen av enfamiljshus eller logistikanläggningar. 
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2 Metod 

Vår studie kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa metoder då det passar vårt 
problem och vår problemformulering bättre. Till att börja med kommer vi inte undersöka 
något tydligt mätbart, vilket är en av ståndpunkterna för kvantitativa metoder, utan skall 
istället försöka dra slutsatser och se eventuella samband genom våra intervjuer. Eftersom 
studien kommer att genomföras i form av intervjuer är det oundvikligt att intervjuaren och 
den intervjuade påverkar varandra vilket medför att våra slutsatser kommer att påverkas av 
deras värderingar, även om vi i största möjliga mån skall försöka granska med ett objektivt 
öga. Det vi undersöker inte är tydligt mätbart speglar också frågorna en kvalitativ 
undersökning. Vilka är de vanligaste felen? Hur uppstår dem? Varför uppstår de? 

Medan en kvantitativ forskning noggrant planeras i förväg kommer vår studieform mer flexibel 
för att på så vis kunna anpassa undersökningen efter nya idéer och teorier. Det är t.ex. inte på 
förhand bestämt om intervjuerna skall genomföras endast med hjälp av platschefer eller ifall 
det även kommer inkludera arbetsledare och montörer. En annan skillnad mellan de båda 
metoderna är att vid kvantitativ forskning så skall validerade instrument, mått eller skalor 
användas. Vilket kan medföra att undersökningen lättare kan anses trovärdig. Vid kvalitativ 
forskning är det istället forskaren själv som är det primära forskningsinstrumentet vilket 
självklart kan medföra komplikationer gällande trovärdighet. Eftersom hela forskningen 
bygger på slutsatser dragna av en eller fåtalet personer så finns det självklart en överhängande 
risk att personliga åsikter kan återspeglas i studien. I vårt fall är risken i synnerhet stod då 
studien som genomförs kommer vara relativt liten med förhållandevis få intervjuer vilket 
medför att det blir av extra stor vikt att objektivt genomföra dessa intervjuer och inte påverkas 
av deras åsikter och personkemi (SBU, 2017). 

En annan variabel som kommer spela in på vårt arbete och dess trovärdighet samt 
överförbarhet är vår brist på erfarenhet. Som tidigare nämnt kommer projektet bestå av en 
relativt liten undersökning vilket gör att vikten av vilka frågor som ställs samt till ökar för att 
över huvud taget kunna dra några slutsatser och få validitet i vår statistiska inferens (Statistisk 
ordbok, 2018). 

Om man ser till resultatet av studien utförd med hjälp av kvalitativa metoder gentemot om 
man istället hade använt sig av kvantitativa metoder så kommer fokus ligga på bakomliggande 
orsaker till att problemen uppstår och vi kommer förhoppningsvis kunna se något samband 
mellan beteenden, ageranden samt händelseförloppen på arbetsplatserna. Hade vi istället 
genomfört en kvantitativ studie skulle fokus istället behöva rikta sig till att verkligen kartlägga 
problemen, vilka problemen är, var de uppstår och hur de påverkar projekten ekonomiskt 
istället för att fokusera på att hitta orsaken och lösningen på problemen. 
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2.1 Litteraturstudie 

För att kunna på gott sätt genomföra en omsorgsfullt utförd studie om vårt valda ämne har vi 
i ett första skede tagit hjälp av tidigare genomförda studier. Därav litteratur i form av 
vetenskapliga artiklar. Denna litteratursökning gjordes via databaser där vi för att undvika att 
fokus läggs på förlegade problem valt att i första hand använda oss av artiklar publicerade 
efter 2009. Likaså för att korrekt kunna undersöka ett samband med mellan agerande på 
arbetsplats och återkommande fel har även två äldre artiklar som belyser ÄTA valts ut. Utöver 
de artiklar som valdes ut i ett första skede kompletterade vi även med skrifter som andra 
hänvisat till samt olika myndigheter för nödvändig information gällande lagar och regler.   

Vår sökning samt vald litteratur är fokuserad på ÄTA, vad fel är, orsakssamband samt de 
negativa följderna. Men litteraturen belyser även kommunikation på arbetsplatsen samt 
säkerhet.  

Dessa tidigare dragna slutsatser har gett oss en bra förförståelse som vi hoppas ska hjälpa oss 
hitta korrelationer mellan felen som uppstår och de handlingssätt vi undersöker ute på 
arbetsplatserna. 
 

2.2 Urval 

Till vår hjälp för undersökningen kommer vi ha tre olika företag. Gemensamt för företagen är 
att de alla verkar inom byggnation av flerbostadshus, kommersiella fastigheter och 
projektutveckling, utöver dessa tre affärsområden har man även lite andra inriktningar som 
skiljer sig lite mellan företagen. Det är två medelstora företag där det ena företagets koncern 
år hade 2016 en omsättning på drygt 800 miljoner och det andra företaget koncern hade vid 
samma år en omsättning på ca 2,3 miljarder. Det tredje är ett av Sveriges största och ledande 
byggföretag som 2016 hade en omsättning på över 45 miljarder (Allabolag, 2018).  

Anledningen till att vi valde att kontakta dessa 3 företag var för att få till en så maximal 
variation som möjligt med våra resurser. Maximal variation innebär att man försöker intervjua 
personer med olika bakgrund, våra intervjuobjekt jobbar dessutom på olika stora företag 
vilket i kombination med deras bakgrund gör att de troligtvis inte ser på problemen, dess 
bakomliggande orsaker eller lösningar på samma sätt. Allt detta görs alltså för att få till en så 
bred bild som möjligt med hänsyn till våra begränsade resurser.  
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2.3 Datainsamling 

I ett tidigt skede av rapporten skickade vi ut en frågeställning till 12 olika platschefer på de 
olika företagen. Detta gjordes för att få en stor mängd data med specifika problem vilket 
möjliggörs så respondenterna ges chans att tänka igenom svaren vilket är svårare vid 
intervjuer vilket i sin tur hade kunnat leda till att områden missas. 

För att samla in data från människorna ute i branschen så kommer vi att hålla s.k. 
djupintervjuer. Det innebär att man intervjuar en person åt gången, detta görs för att dennes 
personliga åsikter och erfarenheter ska lyftas fram och inte påverkas för mycket av andra vilket 
hade varit en större risk om man höll intervjuer i grupp. Djupintervjuer är av fördel när man 
genomför denna här typen av studier där man i vårt fall ska studera något så pass komplext 
som de bakomliggande orsakerna till återkommande fel (SBU, 2017). 

Vi kommer att hålla semistrukturerade intervjuer med våra intervjuobjekt. Det innebär att 
man utgår från samma frågeställning under samtliga intervjuer, dock kan olika följdfrågor 
ställas beroende på hur intervjuobjektet svarar. Detta gör vi för att vår eventuella subjektivitet 
ska spela så liten roll som möjligt och för att vi verkligen ska få svar på samma frågor utan att 
ha olika inriktning eller vinkling vilket är ett krav för att de ska bli helt jämförbara. 

Många av våra frågor kräver en del eftertanke för att få ett bra och genomtänkt svar och därför 
kommer vi i förväg att skicka ut ett dokument som i grova drag beskriver ungefär vilka frågor 
som kommer att tas upp. 

Genom att använda oss av just denna intervjumetod hoppas vi trots vår begränsade tid och 
erfarenhet få ett pålitligt och jämförbart material. Något som blivit svårare att uppnå med 
hjälp av öppna intervjuer. Vi kommer även att tillåta diskuterande svar för att på så vis hjälpa 
oss att få en bredare bild och kompensera för bristande erfarenhet. Detta kommer dock 
innebära att intervjuerna utvecklas och förändras efter hand vilket i sin tur kan ställa till det 
vid en sammanställning av datan, men eftersom grundfrågorna är samma så ser vi inte detta 
som något stort problem utan istället som hjälp för vår egen del. 
 

2.4 Förförståelse 

Vi har båda viss erfarenhet inom byggbranschen och inom liknande byggnation som vi väljer 
att undersöka i detta arbetet, dvs flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Johan har 
jobbat som snickare i ca 4,5 år samt provat på att jobba som arbetsledare under en kortare 
period. Emil har jobbat som arbetsledare under några månader. Det är delvis genom detta 
som vårt intresse för ämnet väcktes och det var därför vi valde att undersöka vad orsakerna 
är till att vissa fel görs upprepade gånger.  

Vår uppfattning sedan tidigare är att den absoluta majoriteten av de återkommande felen 
beror på stress i någon form eller av bristfällig kommunikation. Främst tror vi att det är den 
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mer vardagliga kommunikationen mellan arbetsledare och yrkesarbetare som i nuläget är 
bristfällig. Det kan självklart många gånger även vara en kombination av dessa två, alltså att 
man brister i kommunikationen p.g.a. stress. Den “enkla” lösningen på detta skulle så klart 
vara längre byggtider och ett mer strukturerat arbetssätt gällande kommunikation. Dock så 
känns det inte som att längre byggtider kommer vara aktuellt under de närmaste åren i Sverige 
med tanke på hur pass stressat läget känns i branschen i dagsläget.  

Våra tidigare uppfattningar spelar självklart en viss roll under vårt arbete, dels när vi läser 
artiklar och samlar in data eftersom man omedvetet tenderar att söka efter data som 
bekräftar ens egen teori, men också när vi intervjuar och analyserar datan vi får in därigenom. 
För att få fram bästa och mest korrekta resultat som möjligt så ska vi självklart göra allt vi kan 
för att vara så objektiva som möjligt och försöka läsa och tolka allting med så “ofärgad” bild 
som möjligt. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 ÄTA-arbeten 
ÄTA är arbeten som står utanför de på förhand bestämda arbetsuppgifterna i 
kontraktshandlingarna eller arbeten som av olika anledningar kan behöva ändras eller 
förbättras efter utfört arbete. Exempel på vanlig ÄTA-arbeten är ändringar i handlingar som 
medför att utfört arbete behöver göras om vilket entreprenörerna kräver ersättning för. 
Liknande kan vara att moment eller montage har missats från ledning vilket leder till att arbete 
måste demonteras för att sedan göras om. Det kan även vara skador av/på material, t.ex. 
påkörningsskador eller vattenskador, som behöver bytas. ÄTA-arbeten utesluter ändrings- 
eller förbättringsarbeten då utfört arbete inte uppfyller kontraktshandlingarnas kvalitets- eller 
estetiska krav, utan aktuell UE är ansvarig för att arbetet utförs efter de krav och handlingar 
finns tills dess att de blivit accepterade och godkända av beställare (Johansson, 2005).  

Det finns bestämmelser gällande ÄTA-arbeten som juridiskt knyter entreprenören till arbetet 
och dess utförande. Bestämmelsen lyder ”Entreprenören är, om inte annat följer av 
författning, berättigad och skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten 
som föreskrivs av beställaren.” (Sveriges Rikes Lag, u.d.) Vanligen gällande bygghandelsavtal 
är att beställaren har viss ändringsbefogenhet, en möjlighet att för beställaren i viss mån ändra 
entreprenörens arbetsåtaganden under projektets gång. (Samuelsson, 2011) Entreprenören 
har i sin tur i ett första skede ensamrätt att få utföra dessa arbeten. Har entreprenören inte 
fått i uppdrag att utföra ett arbete kan pengar för utförd tjänst inte heller krävas (Hedberg & 
Andersson, 2013). 

 

3.2 Orsak, Grundorsak 
Orsak definieras enligt (Wilson et al. 1993) som en bevisad orsak till existensen av en defekt. 
Ofta finns flera orsaker till defekter och de kan antingen kombineras eller orsaka 
kedjeeffekter. En vanligt använd term är “grundorsak” vilket syftar på den huvudsakliga 
orsaken till en oönskad händelse eller tillstånd. Om grundorsaken till felen avstyrs eller rättas 
förhindrar man även återkomsten av återkommande fel (Josephson and Hammarlund, 1998).
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3.4 Fel i byggproduktionen 

I kommande avsnitt redovisas vad tidigare forskning av fel inom byggproduktionen visar på. 
Detta avsnitt visar därmed även vart undersökningen kommer att  riktas samt vilka områden 
som kommer att belysas.  

3.4.1 Ineffektiv arbetsledning 

För att uppnå en tids- och kostnadseffektiv byggprocess finns det många metoder och teorier. 
En sak som många är överens om har stor inverkan på ett bygges effektivitet är 
arbetsledningens roll d.v.s. arbetsledaren, platschefen och projektledaren. Love och Edwards 
(2004) skriver att effektiv ledning av ett byggprojekt  leder till en jämnare standard, mindre 
materialspill samt maximalt utnyttjande av tillgångar.  Love och Edwards (2004) nämner även 
ett antal faktorer som kan vara bra att ha i åtanke om man vill uppnå en effektiv byggnation. 
En av dessa faktorer handlar om att engagemanget och motivationen hos platsledningen har 
stor inverkan för övriga bygget. Motivationen är en viktigare faktor än vad många tror, enligt 
Josephson och Hammarlund (1998) och deras undersökning så var 50% av felen p.g.a. 
bristande motivation, dock inte bara arbetsledningens motivation. Siffrorna visar ändå på att 
motivationsfrågan skall tas på allvar tillsammans med de för många kanske mer uppenbara 
som exempelvis brist på kunskap eller stress. När man vidare analyserade felen som uppkom 
p.g.a. motivationsbrist så fann man att de flesta av dem visade sig i form av glömskhet eller 
vårdslöshet. 

En annan intressant faktor som tas upp är ledningssammansättningen, man skriver att den har 
en betydande roll på kvaliten som uppnås. Detta är dessutom något som stärks av Arge (1995) 
som skriver att platsledningen är de ansvariga och måste informeras med “rätt” information 
för att kunna förmedla denna till övriga personalen på bygget. Ofullständig info eller 
information som krockar med tidigare bestämmelser leder till merarbete som i förlängningen 
kan orsaka förseningar för hela projektet. En annan typ av informationskrock som är vanlig är 
den när olika yrkesgruppers konstruktörer inte har tagit hänsyn till varandras ritningar och 
därmed ritar en installation eller en genomföring på samma ställe som någon annan redan har 
lagt beslag på. Med andra ord så spelar ledningssammansättning en betydande roll, både i 
den mening att de får in rätt och aktuell information men också att ledningen har klara och 
tydliga roller så man vet vem som ska informera vilken yrkesgrupp eller vilka individer för att 
undvika onödiga störningsmoment. Självklart är det inte alltid bara upp till arbetsledningen 
från total- eller generalentreprenörens sida att bidra till arbetarna med aktuell information 
utan det kan i många fall komma från överordnade till olika underentreprenörer (UE). 
Samarbetet mellan de olika företagens arbetsledning är alltså en mycket viktig del i arbetet 
för att undvika onödiga störningar och avbrott i byggnationen (Love och Edwards, 2004). 
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Något som inte hör till ineffektivitet hos arbetsledningen men ändå bör tas upp och som också 
är en av Love och Edwards (2004) nämnda faktorer är att platsledningen inte har tillräckligt 
med tid att ägna sig åt olika former av kvalitetskontroller vilket också stärks av Josephson och 
Hammarlund (1998). Stress är alltså inte bara ett problem hos de olika yrkesarbetarna utan 
även hos platsledningen. Problemet visar sig dessutom inte bara i fall där det handlar om 
kontroller utan kan även kopplas till den första faktorn som omnämndes ovan i detta avsnitt 
d.v.s. engagemang och motivation, det är självklart svårare som exempelvis arbetsledare att 
hålla sig engagerad i de olika momenten ute på bygget när man har fullt med andra saker som 
kanske känns viktigare som också behövs tas omhand om. 

 

3.4.2 Kommunikationsbrister 

Som vi tidigare poängterat har kommunikationen och kulturen på arbetsplatsen en stor 
inverkan på resultatet på arbetsplatsen. Hur informationsutbytet sker mellan de olika 
aktörerna påverkar direkt och indirekt fortlöpandet av produktionen. Ceric (2012) skriver om 
informationsasymmetri vilket uppstår då en aktör inte har tillgång till samma information som 
en annan vilket kan föra med sig problem i form av felaktiga beslut, moralbrist samt 
förseningar. Att förespråka en frekvent och öppen kommunikation har sedan länge visat stora 
fördelar (Zohar, 1980). Genom en mindre hierarkisk ordning gällande kommunikationen ökar 
man chanserna att snabbt uppdaga problem och i snabbare takt utbyta information. Man 
menar även på att öppen kommunikation leder till en känsla av involverande vilket ökar 
motivationen och moralen vilket enligt studier är orsaker till många av felen som begås på 
arbetsplatserna. Enligt Hammarlund and Josephson (1998) kan så mycket som 50% av alla 
kostnader för fel hänföras till brist på motivation. 

En annan viktig del att poängtera är vilken typ av information som utbyts och hur den är 
utformad. För att ett arbete skall bli riktigt utfört krävs att montören är medveten om de krav 
och regler som ställs i sammanhanget. Enligt en tidigare studie så kan man med hjälp av tydliga 
prestanda och kvalitetskrav samt kontraktsförhållanden som följs strikt kraftigt reducera fel 
(Love et al. 2009). Studien menar även på att dessa oundvikligt påverkas av förändringar i 
utförande och budget vilket medför att förutbestämt arbetssätt i många lägen inte följs och 
risken för fel ökar.  

  



22 

3.4.3 Otillräcklig kunskap 

Enligt Josephson och Hammarlund (1998) så är kunskapsbrist den näst vanligaste orsaken, 
efter slarv till defekter i byggproduktionen. Defekten i sig är lätt att knyta till en individs 
agerande vid en viss tidpunkt men själva orsaken till den kan i själva verket vara något helt 
annat. Självklart begås även fel helt på individnivå även fast man har alla förutsättningar till 
att göra ett bra jobb. Exempel på det kan vara en snickare som råkar kapa en golvlist lite kort 
eller montera en dörr lite snett, sånt händer med jämna mellanrum. 

Något man aningen mer sällan tänker som ett återkommande fel är de fel som sker av 
arbetsledningen, det kan vara t.ex. otillräcklig kunskap om ett visst arbetsmoment så att man 
har skaffat fram för lite eller fel material, fel verktyg eller planerat ett arbetsmoment felaktigt 
så att två eller flera yrkesgrupper “krockar” och vill fram på samma ställe samtidigt. Den typen 
av fel är minst lika allvarlig och kan ganska snabbt springa upp och kosta stora pengar eller bli 
till förseningar eftersom flera personer eller flera yrkesgrupper ofta är inblandade och 
beroende av dessa beslut. 

Ett annat intressant område där otillräcklig kunskap, i kombination med kommunikation har 
stor betydelse är säkerhet. Det är viktigt att kunna identifiera och prata om de många riskerna 
som finns på en byggarbetsplats, något som till stor del kommer med erfarenhet. Enligt 
(Cigularova et al. 2010) så förväntas byggarbetare som känner sig trygga i att diskutera 
säkerhetsfrågor med arbetsledningen att ha en säkrare arbetsmetod och dra på sig färre 
skador. Att öppet diskutera säkerhetsfrågor i olika grupper i byggproduktionen leder också till 
en indirekt utbildning av de mindre erfarna eller de som har svårare att se faror då de genom 
att lyssna och ta åt sig av andras kunskap i framtiden kunna se fler faror på egen hand. 

 En annan viktig uppgift en arbetsledare står inför, som också underlättas av erfarenhet och 
kunskap är den att hålla personalen på bygget motiverad och inspirerad, något som stärks av 
både (Josephson och Hammarlund 1998, Hardison et al. 2014). Josephson och Hammarlund 
(1998) presenterar även siffror kring detta i sin studie som visar att 50% av deras undersökta 
defekter uppkom p.g.a. brist på motivation. Fel som uppstår p.g.a. motivationsbrist kan vara 
svåra att identifiera men enligt Josephson och Hammarlund (1998) så uppkommer dom oftast 
i form av glömskhet eller vårdslöshet. 
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3.4.4 För korta byggtider 

Pressade byggtider är enligt Stenberg (2016) ett välkänt begrepp och stress uppfattas av de 
flesta som ett problem. Han nämner också att det finns ett klart samband mellan stress och 
arbetsolyckor och kommer genom sin undersökning fram till att ungefär hälften av hans 
respondenter vid olyckstillfället var mycket eller till viss del stressade. Under ett 
inspektionsprojekt som arbetsmiljöverket (2016) utförde, där man vände sig till stora 
byggföretag med över 250 anställda så fann dessutom man att stressen i branschen ökar. Att 
stressen ökar får flera negativa konsekvenser, dels kan det leda till ett bristande arbetsmiljö- 
och säkerhetsarbete vilket också framgår också genom inspektionsprojektet från 
arbetsmiljöverket (2016) där man skriver att platscheferna numera har för lite tid för 
arbetsmiljöarbete och därmed ofta delegerar det till arbetsledare. Arbetsledarna i sin tur 
beskrivs oftare ha bristande resurser i form av tid eller kunskap för att utföra det arbete som 
krävs för att hålla en bra och säker miljö. En bidragande orsak till att stressen i byggprocessen 
ökar, tillsammans med för korta byggtider är det ökande administrativa arbetet som läggs på 
både platschefer och arbetsledare och som därmed leder till att man har mindre tid för annat 
som har med bygget att göra. 

Ur yrkesarbetarnas aspekt påverkar också för korta byggtider och stress det dagliga arbetet. 
Dels påverkas man psykiskt om man utsätts för långvarig stress vilket kan leda till 
sjukskrivningar. Man påverkas även fysiskt, enligt arbetsmiljöverket (2016) så leder stressen 
hos yrkesarbetarna även till belastningsskador. Detta eftersom man såg att stressen ledde till 
att man började slarva med ergonomin genom att exempelvis lyfta på ett oergonomiskt sätt 
eller låta bli att använda ett bra hjälpmedel som hade minskat belastningen på kroppen. Detta 
stärks också av Stenberg (2016) som genom sin undersökning kommer fram till att av de som 
dagligen känner sig stressade under arbetet så har 38% råkat ut för allvarliga olyckor. Av de 
som sällan eller aldrig känner sig stressade på jobbet så är motsvarande siffra 12%. 

 

3.4.5 Bristande säkerhetstänk 

Bristande säkerhetsregler är vanligt återkommande fel på byggarbetsplatser (Chen et al. 
2017). År 2016 anmäldes totalt 7226 arbetsrelaterade skador inom byggnads i Sverige varav 
3656 av dessa godkändes som arbetsskador enligt Samuelsson (2017) vilket inkluderar 
statistik från yrkesgrupperna bygg- och anläggning, takarbete, elinstallationer, 
ventilationsarbeten, VVS-arbeten, måleri, glasmästeriarbeten, maskinentreprenad samt 
“övriga inom bygg”.  Av dessa olyckor består ⅓ av belastningsskador (Byggnads, 2015) vilket 
är en minskning gentemot tidigare år, detta troligtvis beroende på införande av nya 
arbetsmetoder samt arbetsredskap och hjälpmedel. Skyddsräcken och andra 
säkerhetsåtgärder t.ex. skydd för fallande föremål är också framtagna för att minska 
olyckorna, trots detta inträffade 390 incidenter av “ras, fall eller bristning av material” samt 
490 “fall av person från hög höjd” år 2016. Till följd av arbetsolyckorna 2016 resulterade 9 i 
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dödsfall varav 5 av dessa på grund av just fall från hög höjd eller fallande föremål (Samuelsson 
2016). 

Under 2000-talet har antalet arbetsolyckor i Sverige kontinuerligt minskat, men inom vissa 
områden och på många arbetsplatser kvarstår stora brister. En orsak till att problemen 
kvarstår i stor utsträckning kvarstår är en bristande attityd gällande säkerhet (Garza, et al. 
2000). För att få genomslag av säkerhetsåtgärder gäller att de är korrekt och kollektivt 
tillämpade. Att ha en ledning som är tydliga med säkerhetskraven och skapa ett klimat som är 
öppna för kommunikation inom området har visat ge stor effekt för att minska arbetsskador 
(Cigularova, et al. 2010). Man har redan sedan 80-talet kunnat visa på att frekvent och öppen 
kommunikation mellan hantverkare och ledning är karakteristiska skillnader mellan högt 
representerade respektive lågt representerade byggplatser för statistiken inom området 
(Zohar, 1980). Resultatet i artikeln (Cigularova, et al. 2010) visar på de positiva aspekterna 
med en ledning som främjar öppenhet i kommunikationen. De nämner även tre punkter för 
hur detta skall göras: 1, främja ett proaktivt och konstruktivt tillvägagångssätt för fel. 2, 
uppmuntra arbetare att prata om fel eller nära missar. 3, uppmuntra arbetstagare att höja och 
diskutera säkerhetsproblem. Liknande resultat har även visats på i andra artiklar (ex., 
Hofmann och Mark, 2006; Mearns et al., 2003; Probst, 2004). Studier visar även att informell 
kontakt och kommunikation i kombination med konstruktiv samt en icke straffande jargong 
ökar säkerhetstänket hos de involverade på bygget (Arashpour et al. 2014). 

 

3.4.6 Material 

I en studie av Love and Edwards (2004) undersöktes 7 byggprojekts uppkomna fel samt dess 
kostnader. De olika projekt varierade i storlek, längd och utformning, likaså varierande antal 
fel dokumenterade fel från 283 till 480 men siffrorna procentuellt visar ett samband från 
projekt till projekt. Bland annat visar studien att 20% av kostnaderna uppstod på grund av 
fel/skadat material, anläggning och utrustning. Det finns flera vanliga orsaker till skadat 
material, det kan exempelvis vara under transport eller vid lossning vilket inte är inom vår 
studies ramar, men det finns även vanliga händelser på väl på plats som orsakar skada på 
material så som påkörning eller fukt. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) kan man genom en 
effektiv lagerhållning minska materialkostnaderna kraftigt. De menar på att man i största 
möjliga mån vill undvika flytt av material för att undvika skador, likaså kan en god lagerordning 
bidrar till mindre påkörning samt mindre tid för att hantera materialet. 

Konsekvenserna av felaktigt eller uteblivet material bidrar även ofta till kedjereaktioner. Det 
är vanligt att en uppgift inte kan slutföras på grund av materialbrist vilket får följder för 
planeringen. Enligt Ballard och Howell (1997) är det ca 33% av alla planerade moment som 
inte kan genomföras enligt schema till följd av bland annat bristande material. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av vår studie. Intervjufrågorna är fetmarkerade och sedan 
sammanfattade i text undertill.  Intressenterna består av 9st arbetstagare bland 3 medelstora 
till stora  företag. Utav de tillfrågade är 1 yrkesarbetare, 5st arbetar som platschef samt 4st 
arbetsledare.  

Utöver de svar vi fick av våra respondenter på frågan ovan har vi även använt oss av svar från 
en undersökning vi genomförde tidigare i projektet där vi ställde frågan “vilka är de vanligast 
förekommande felen i produktionen?” till sammanlagt 12 platschefer på de olika företagen. 
Svaren fick vi sedan via mail. Dessa svar sammanfattas i fråga 1 samt bilaga 1.  

4.1 Bakgrund intressenter 

För att få en bredare infallsvinkel på våra svar valde vi intressenter med olika åldrar, utbildning 
samt erfarenhet. Åldersspannet sträcker sig från 24 till 63 år med en medelålder på 39 år. 
Likaså skiljer sig erfarenheten från inom branschen från 5 års arbetserfarenhet till hela 41 år 
med ett snitt på ca 19 års erfarenhet. 

Även bakgrunden i form av utbildning skiljer sig bland våra intressenter där 4 av dem läst 2 
årig yrkeshögskola, 2 av dem gymnasium som grund för att sedan gått vägen genom interna 
utbildningar hela vägen till platschef. En intressent med endast grundskolebehörighet, en av 
dem har en 3 årig högskoleexamen  och slutligen en gymnasieingenjör från 4 årig teknisk. 

Vad gäller arbetserfarenheten så har vi intervjuat en hantverkare för att få in en annan 
infallsvinkel i övrigt har det varit arbetsledare samt platschefer. Av våra intressenter har 6 
stycken erfarenhet som yrkesarbetare där de senare gått vidare till roller som arbetsledare. 5 
av våra 9 intressenter jobbar idag som platschefer.  

 

4.2 Fel och underliggande orsak 

Vilka tycker du är dom 5 vanligaste felen inom byggproduktionen? (Inte fel orsakade 
av felaktig/utdragen projektering) 

Nedan visas de vanligaste svaren: 

● Kommunikationsbrist mellan platsledning Yrkesarbetare                     5 
● Skadat material/ytskikt            5 
● Fukt Genomföringar         4 
● Låg kompetens        3 
● Fel material                             3 

Fullständig lista redovisas i bilaga 1. 
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Vad tror du är orsaken till fel i produktionen? 

● Kommunikationsbrist  5 
● Tidspress   4 
● Kompetensbrist  3 
● Helhetsförståelse 
● Tydlighet 
● Slarv 

 
Varför tror du att de sker upprepade gånger? 

Här nämns flera olika anledningar men tidspress eller saker som kan härledas till tidspress är 
det vanligaste svaret. Ett exempel som tas upp är om den rätta kompetensen saknas för ett 
beslut i arbetsledningen och även kompetensen finns på arbetsplatsen så finns det inte alltid 
tid att kontakta denna personen i fråga eftersom beslutet måste tas snabbt. En annan 
anledning som tas upp är bristande kontinuitet bland hantverkarna, att UE byts lite för ofta så 
de kanske begår samma misstag som de förra gjorde gången innan vilket skulle kunna vara en 
kommunikationsbrist som också tas upp som en av anledningarna.  

 

Ser du återkommande fel inom produktionen som ett stort problem?  

Respondenterna har lite olika i syn på frågan, vissa ser det som ett stort problem som påverkar 
kvalitet på den färdiga produkten och självklart ekonomin. Det poängteras också vilken lång 
kedja av arbete det skapar ifall vissa typer av fel upptäcks, t.ex. fel på ett prefabelement, då 
blir det snabbt många inblandade i utredningen kring det, allt från arbetsledare till 
konstruktörer och konsulter vilket snabbt kostar mycket pengar. Andra säger att de inte ser 
det som ett stort problem men som något som de hade kunnat bli bättre på t.ex. via 
uppföljning efter projekten är överlämnade där de i någon typ av dokument fyller i vad som 
gått bra och vad som gått dåligt osv.  

 

Hur stor procent av ett bygges totalkostnad tror du att produktionsfel står för? 

  

1-2%            2 

Ca 5%          2 

5-10%       2 

Ca 10%        2 

Ca 15%      1 
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Hur jobbar du med fel i dagsläget? (fördelar/nackdelar) 

Här nämns i huvudsak kommunikation, ofta arbetas det med i form av morgonmöten eller 
arbetsberedningar. Arbetsberedningar nämns som ett jättebra sätt för arbetsledningen att ta 
tillvara på kunskap och erfarenheter som ofta finns hos hantverkare. Flera nämner också en 
metod där momentet gås igenom noga men hjälp av ritningar och handlingar för att försöka 
vara påläst och på så vis identifiera problem som kan uppstå i ett senare skede. 

 

4.3 Säkerhet 

Ser du brister i säkerheten? 

På denna fråga var våra respondenter, med undantag av en som var nöjd med säkerheten, 
överens om att de självklart uppstår missar. De tillfrågade som är från 3 olika företag på 5 olika 
arbetsplatser arbetade alla med säkerheten på liknande sätt. Med arbetsmiljöplan, 
skyddsrond varje vecka där en från yrkeskåren följer med, varierande från vilken 
yrkeskategori. På mötena som oftast sker på veckobasis diskuteras sedan säkerheten. 

En av de tillfrågade nämnde risken med att bli hemmablind och därmed missa viktiga delar, 
och påpekade därmed vikten av att säkerheten diskuteras och fel påpekas inte endast inom 
respektive ansvarsområde. 

En av respondenterna uttryckte en önskan  att han gärna sett att med ansvar läggs på 
individen istället för platschefen. Han menar på att han som platschef inte skulle behöva 
informera om att inte går upp på ett tak utan räcke eller att det är ett hjälm tvång då detta 
skall göras klart under utbildningen. Han menade på att inställningen till säkerhet ligger till 
grund för mycket av de brister som uppstår. En jämförelse gjordes med trafiken där ansvaret 
läggs på den individuella föraren men att det ändå styrs uppifrån genom 
hastighetsbegränsningar och rödljus. 

 

Ifall det finns brister, var? 

● Skyddsräcken   5 
● Individens ansvarstagande 4 
● Nöjd med allt   1 

5 stycken pekade ut skyddsräcken/fallskydd som den absolut vanligaste bristfälligheten, 
felmontage till viss del men  vanligen att det inte monteras upp igen efter färdigställt 
arbetsmoment. 3 stycken menade också att tidsbrist ofta var en bakomliggande orsak till att 
saker missas eller inte görs färdigt. 
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4.4 Arbetsledning 
Vilket anser du är det vanligaste felet en arbetsledare gör? 

● Felprioriteringar  3 
● Kommunikationsbrist  3 
● Bristande förberedelser  2 

3 av våra respondenter ansåg att det vanligaste felet var felprioriteringar. “Som arbetsledare 
är det ofta 15 personer som vill ha någonting gjort och att allt ska hända direkt och då tror jag 
väldigt många gör halvfärdigt överallt och får inte med sig helheten utan lägger för mycket tid 
på att springa fram och tillbaka”. En av de tillfrågade ansåg också att för mycket tid 
spenderades inne på kontoret istället för ute på bygget vilket enligt vår respondent kan leda 
till fel och missförstånd. 

Med bristande förberedelser menar våra tillfrågade att flertalet fel kan undanröjas genom att 
vara tillräckligt påläst på sitt ansvarsområde innan moment påbörjas samt om ordentliga 
arbetsberedningar görs på förhand gemensamt med aktuell yrkeskategori. 

Med kommunikationsbrist hävdar våra intressenter att det är brist i tydligheten som ligger till 
grund till många av felen då det leder till missförstånd. 

På följdfrågan om orsak till dessa fel från arbetsledarens sida blev resultatet 

●   Stress  3 
● Motivation 2 
● Kunskapsbrist 2 

 
Hur jobbar du med att motverka dessa fel i dagsläget? 

För att förhindra felprioriteringar föreslogs dagordning för att lättare kunna strukturera vad 
som egentligen behöver göras då det enligt intressenten mycket ofta egentligen inte är så 
brådskande som det först framstår när helheten ses. Även delegera ner uppgifterna för att på 
så vis minska frågorna och därmed även stressen. En av de tillfrågade platscheferna 
förespråkade även kommunikation inom arbetsledningen för att klargöra vad som är av vikt 
och inte.   

För att motverka missförstånd påpekade de tillfrågade vikten av tydlig kommunikation men 
även att utbyte sker kontinuerligt för att på så vis regelbundet klargöra tveksamheter och 
frågor. Samt fokus på att vara påläst inom sitt område för att på så vis tidigare kunna klargöra 
tveksamheter samt tydligare förmedla budskapet. 

En av de tillfrågade platscheferna påpekade vikten av interna möten för att på så vis klargöra 
tveksamheter sinsemellan samt klargöra att de mindre erfarna har gjort tillräckliga 
förberedelser.    
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Hur omfattande arbetsberedningar skulle du säga att ni har? 

Intressenterna svarade relativt genomgående att de hade arbetsberedningar inför nya 
moment men också att det skiljer sig mycket beroende på vilken typ av arbetsmoment. Vid 
mindre lättare moment genomfördes arbetsberedningarna ofta ute på plats medan om det 
var större eller farliga moment med genomgående. Intressenterna var överens om vikten med 
arbetsberedningarna med hur de genomfördes varierade. En av de tillfrågade svarade att de 
vanligen har en ca 2 sidor dokumentation medan andra erkände att det ofta slarvades trots 
att företaget använde sig av ett standardformulär. 

Problemet med genomförandet av ordentliga arbetsberedningar förklarades vara för 
tidskrävande. Helst skall båda arbetsledare samt yrkesarbetare medverka vilket inte alltid 
fungerar enligt våra intressenter på grund av tidsbrist.  

Flera av de tillfrågade gjorde även skillnad på tidigt eller sent i projektet. I ett tidigt skede 
genomfördes utförliga arbetsberedningar inför varje moment medan i ett senare skede 
muntligt på plats eller inte alls. 
 

4.5 Hantverkare 
 

Av vilken anledning sker de flesta fel från hantverkares sida? 

På denna frågan svarade respondenterna väldigt brett. Vi hade med lite förslag på anledningar 
till att felen sker, dessa förslag var motivation, bristande kunskap, stress, oklara instruktioner 
eller något annat. Respondenterna fick alltså chansen att svara ett eller flera av dessa 
alternativ eller komma med ett eget förslag. Resultatet blev enligt följande:  

● Oklara instruktioner  6 
● Stress    5 
● Bristande kunskap  5 
● Motivation   4 
● Lathet    1 

Flera av de som har svarat oklara instruktioner nämner att det ofta är i samband med 
ändringar, t.ex. om arbetsledningen får reda på ändringar från konstruktören att det då brister 
i kommunikationen ner till de som verkligen ska utföra jobbet.  

När det gäller stressen så nämner de olika respondenterna lite olika former den tar. Det kan 
vara både känslan att saker inte hinns med, att slutresultatet inte kan uppnå den önskade 
kvaliteten eller att slarv med exempelvis skyddsanordningar.  
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När det kommer till bristande kunskap så nämns delvis brist på helhetsbild för projektet, att 
endast en smal bild av projektet ses men inte övergripande vilket kan göra att detaljer missas 
som får konsekvenser i ett senaste skeda. Det nämns också bristande, ren praktisk kunskap 
vilket främst upplevs från inhyrd UE.  

Motivationen verkar vara anledningen som splittrar respondenterna mest, vissa nämner det 
som den främsta orsaken medan andra absolut inte tror det. Motivationen kan dessutom 
enligt vissa svar ta olika former vilket kan vara svårt att upptäcka.  

Han som har svarat lathet nämner det som liknande till stressen ovan, dvs. i säkerhetsarbetet 
där någon kanske “bara” ska göra något litet och därför inte tar på sig den skyddsutrustningen 
som egentligen krävs.  

 
 
Hur jobbar du med det i dagsläget? (fördelar/nackdelar) 
 
Svaren på denna frågan är något mer lika, trots att svaren skiljde sig i föregående fråga och 
fast de inte gavs några förslag från vår sida. Resultaten de gav var enligt följande: 
 

● Arbetsberredningar  5 
● Involvera yrkesarbetarna 2 
● Uppföljning   2 
● Hitta en “go” känsla på bygget 1 

 
Det vanligaste sättet att handskas med problemen är alltså genom arbetsberedningar. Där 
mycket kan fångas upp, genom att delvis ta tillvara på gamla erfarenheter från liknande 
byggnation men också försöka identifiera kommande fel eller problem innan de uppstår och 
därigenom minska stressen under arbetets gång. Att involvera yrkesarbetarna faller delvis in 
under samma kategori eftersom det är delvis det en arbetsberedning går ut på men vissa valde 
att nämna den som en separat punkt eftersom det kan göras på fler sätt än bara 
arbetsberedningar.  
Vissa nämner alltså också uppföljning som ett sätt att arbete emot de fel som sker från 
hantverkarnas sida och nämner ett exempel om en firma med 10 anställda tagits in så kanske 
1 av de inte håller måttet och då är det viktigt att arbetsledaren är lyhörd och ser detta så att 
problemet kan . En annan önskar att hans företag var bättre på att jobba med det och ta fram 
någon slags portal där personalen kan dokumentera och dela information och kunskaper.  
Att hitta en go känsla nämner en respondent som en viktig men svårt punkt, speciellt svårt på 
större byggen med många inblandade. Han jobbar i nuläget på en arbetsplats där dom har 
egna snickare som är anställda på samma företag och nämner att de i första hand jobbar för 
att öka gruppkänslan bland dom vilket han säger att de har lyckats med eftersom de har väldigt 
gott engagemang och motivation på bygget. Detta har den åstadkommit genom att medvetet 
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jobba med motivationen hos personalen genom bland annat att involvera yrkesarbetarna och 
låta de ta en del av besluten som rör dem själva.  

4.6 Kommunikation på arbetsplatsen 

Intern kommunikation 

Här har respondenterna svarat ganska likt. 7 av dem har svarat att de har interna möten varje 
vecka, de interna mötena innefattar i de fallen alla anställda som just då jobbar på bygget hos 
företaget respondenten arbetar för vilket i vissa fall är bara arbetsledning medans det i andra 
fall är ett gäng yrkesarbetare också.  

1 av de 9 respondenterna svarade att de har protokollförda, interna möten med alla anställda 
på plats varannan vecka. Dock så började han i regel dagen strax innan det var dags för 
yrkesarbetarna att gå ut nere i deras arbetsbod då de tog en kopp kaffe och snackade igenom 
både saker som berörde arbetet och en del annat.  

Den sista av respondenterna svarade att han håller interna möten innan de ska påbörja ett 
nytt arbetsmoment. 

Tiderna för de interna möten verkar variera en hel del mellan de olika respondenterna, de 
snabbaste uppges ta ca 15 minuter medans de längsta tar 60 minuter.  

 

Extern kommunikation 

Respondenterna är ännu mer eniga i svaret på hur ofta de har externa möten. Alla uppger att 
de har så kallade lagbasmöten varje vecka. Lagbasmöten är en form av samordningsmöten för 
arbetsplatsen där platsledningen samt en från varje yrkeskategori som för tillfället finns 
representerad vid bygget medverkar, t.ex. en snickare, en elektriker, en ställningsbyggare osv., 
åtminstone ska det vara så, i vissa fall verkar intresset för att medverka på dessa vara ganska 
lågt och det finns någon eller några som missar varje vecka. En respondent nämner att han 
tror att de i platsledningen behöver bli mer tydliga i att poängtera för alla hur viktigt man 
tycker att det är att så många som möjligt deltar på dessa möten. 

Respondenterna svarar ganska olika på hur länge lagbasmötena brukar pågå. Det kortaste är 
på ca 15-20 min vilket respondenten tror kommer öka när fler entreprenörer kommer in och 
antalet inblandade blir fler. Sedan svarade några att de brukat ta strax under en halvtimme 
medan de längsta pågår i 30-60 minuter.  

Det finns även andra typer av externa möten som förekommer t.ex. byggmöten med 
beställare osv. men dessa har vi valt att inte fokusera på.  
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Är det någon skillnad på kommunikationen början/slutet av projekten? 

Här svarar våra respondenter ganska enigt, de anser att de skall försöka att hålla uppe en god 
kommunikation genom hela projektet. Dock säger de att det kan vara lite olika typ av 
kommunikation, i början av projekten kan det handla dels om att hitta en personkemi men 
också att sätta upp vissa “standarder” eller krav på exempelvis städning eller tidshållning som 
de sedan försöker hålla genom hela projektet. I slutet av projekten å andra sidan så har 
förhoppningsvis de tidigare nämnda målen satt sig så man slipper fokusera på dålig städning 
eller tidshållning utan kan istället rikta in sig på de väldigt många men lite “mindre” frågor som 
uppstår. Det uppstår fler sådana frågor i slutet av projekten eftersom det i regel är mer folk 
inblandade och mer slutfinish eller slutinstallation ska göras. Dock så är det väldigt beroende 
på vilken typ av byggnation som bedrivs, byggs det identiska hyresrätter i höghus där alla plan 
är identiska så uppstår ju även många av frågorna som annars är helt i slutfasen istället lite 
tidigare när det skall färdigställa de första våningarna.  

Är det någon skillnad på ny UE gentemot UE man tidigare arbetat med? 

Här svarar några av våra respondenter att det absolut är skillnad medans andra svarar nej. De 
som svarat ja motiverar det med att deras företag ofta använder sig av en specifik 
byggnadsmetod och därmed kan en UE som man tidigare arbetat med redan vara inkörda på 
den metoden och därmed behöver man inte gå in på detaljnivå på samma sätt som med en 
UE som är helt ny i det arbetssättet.  

Flera av de som svarade nej är ändå inne på samma spår, att det i huvudsak handlar om att 
UE, oavsett om den är ny eller gammal i samarbetet just med ett detta specifika företaget är 
bekant med arbetsmetoden som används. Detta medför alltså också en kortare startsträcka 
innan alla känner sig trygga och bekväma i sättet som arbetet bedrivs på  

Flera respondenter var också inne på att samarbetet inte handlar om ny UE eller gammal UE 
utan att det är helt på individnivå. Även om en generalentreprenör tar in en UE de har 
samarbetat med på flera projekt innan där de har haft liknande byggnation så är det inte 
säkert att de får samma personal vilket i princip leder till ett helt nytt samarbete ändå.  
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Begås det fler fel under en viss fas av ett samarbete med UE? 

Även här har vi olika svar, majoriteten svarar att det begås fler fel i början av samarbetet. 
Precis som respondenterna var inne på i förra frågan så handlar det mycket om att hitta sina 
roller osv. En respondent tar också upp oklarheter i handlingar, där de i början till exempel 
inte helt har koll på vem som ska stå för lyft vilket kan leda till både fel men också till stress 
eller konflikter. En annan respondent tar upp vikten av att ha arbetsledare som är mycket ute 
på bygget, eftersom det är där som de absolut flesta problemen löses.  

Hos de som har svarat nej tas även här upp det faktum att bara för att de har en UE som de 
jobbat med tidigare så betyder inte det att de får exakt samma personal från UEn.   

 

Hur sker instruktioner till snickare/montörer? 

Nästan alla respondenter svarar att det huvudsakligen sker genom arbetsberedningar och 
samordningsmöten som för de flesta hålls en gång i veckan. Dock är det även här annorlunda 
beroende på om de har egen personal eller om de endast har UE, med UE så hålls ofta ett 
startmöte med ett fåtal representanter innan uppstart av projektet för att sedan ha en 
löpande kommunikation. Även med egen personal nämner många att de måste ha en löpande 
kommunikation i olika former, dels att arbetsledarna är ute och visar sig på bygget men också 
att de kan stå inne vid ritningsbordet och diskutera fram hur jobben ska utföras.  

 

Uppstår det missförstånd? 

Här är i princip alla respondenter överens, alla förutom två säger att det sker missförstånd. En 
av arbetsledarna som vi intervjuade svarar nej följt av att han ser det som en brist i 
kommunikationen från deras del, att de alltså säger för lite. Den andra som svarar nej säger 
att det ska det inte göra och det är därför de har sina möten och så, för att försöka hantera 
problemen så snabbt som möjligt. Men för att det ska fungera så poängterar han att det är 
viktigt att arbetsledarna verkligen tar upp saker och ting ifall det är något som de undrar över 
eller ifall de känner att något är missat.  

En sak som tas upp av en arbetsledare som svarade ja på frågan är att de själva ofta är påläst 
men glömmer av att den de ska förmedla till kanske inte är fullt så påläst vilket leder till att de 
ger för lite information och det därmed sker misstag. En annan respondent pekar på att det 
är för lite tjejer i branschen som en av anledningarna. Det leder enligt honom till en manlig 
jargong och en kultur som de behöver se igenom eftersom många inte vågar erkänna att de 
inte kan eller förstår. Denna typen av kultur är ännu starkare när de tar in utländsk arbetskraft, 
där är det väldigt få som ställer en följdfråga även om de inte förstår säger han. En annan sak 
som tas upp av en annan respondent är vikten av att hålla ner tiden på möten eller 
arbetsberedningar. Eftersom många känner sig ganska trygga i arbetet så kanske de känner 
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att en halvtimmes arbetsberedning räcker gott och väl. Själv som arbetsledare kanske han har 
fler saker han vill ta upp och gå igenom inför momentet men han känner ofta att hantverkarna 
inte är mottagliga efter den halvtimmen. Det innebär ofta att det är bättre att ta den första 
och viktigaste informationen där och sen stanna för att sedan informera och kommunicera 
löpande under arbetets gång.  

4.7 Motivation på arbetsplatsen 

Kan man genom produktionens resultat märka om motivationen är hög/låg? 

På denna frågan svarade våra respondenter på följande vis: 

● Ja 6 

● Nej 1 

● Vet ej 2 

Utav de tillfrågade som svarade ja menade samtliga att det syns på antalet nedlagda timmar. 
En av dem hävdade även att de kunde märkas på materialhanteringen och mängden spill 
medan en annan hävdar att det till och med kunde synas på finishen, alltså kvaliteten på 
slutprodukten. 

Enligt en respondent var en första indikation på fallande motivation slarv med städningen. 

Den tillfrågade som svarade nej på frågan menar att de hans nuvarande projekt inte har några 
bonusar för yrkesarbetarna för utfört arbete vilket de har haft i tidigare projekt men att han 
ändå inte kan märka någon skillnad i motivationen. 

Hur påverkar stämningen på arbetsplatsen motivationen hos personalen? 

Våra intressenter var alla överens om att stämningen på arbetsplatsen påverkar motivationen 
och att motivationen hos personalen är viktig för projektet. Flera av de tillfrågade menar på 
att arbetet flyter bättre vilket gynnar alla medparter, samt att det syns extra tydligt på 
samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna. Dock poängterades att motivationen och 
samarbetet är väldigt individuell att det i flera fall snarare handlar samarbetsvilja än någonting 
annat. 

Två av de tillfrågade valde också att skilja på motivationen i gruppen och motivationen på 
individnivå vilket då snarare kan vara kopplat till yrket och arbetsuppgifterna.  
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Jobbar ni medvetet för att öka motivationen? 

På denna frågan svarade våra respondenter på följande vis: 

● Ja 8 

● Nej 1 

 

Hur det gjordes varierade i stor utsträckning enligt nedan: 

● Gemensamma aktiviteter emellanåt 7 

● Grillningar    4 

● Gemensam frukost på fredagar  3 

● Innebandy veckovis   1 

 

Utöver dessa nämnde även en av våra intressenter hur han lägger fokus på att ha ett 
inbjudande klimat och organisation. “Låter dem komma till tals, tar in deras åsikter och 
försöker att faktiskt sjösätta deras åsikter också så att man inte bara låter dem dö ut.”    

 

4.8 Övrigt  
Ser du bristfällig kunskap som ett problem?  

Här är respondenterna näst intill överens, alla utom en har svarat ja i frågan. Han som svarade 
nej sa att han snarare tror att det beror på bristande engagemang och säger att man så klart 
aldrig blir helt fullärd men om man bara är driven så borde det inte vara något problem.   

Utöver det är alla som sagt överens och har svarat ja på frågan, det är dock lite skillnad i var 
de ser kunskapsbristen. Vissa ser bristerna främst hos unga som nyss gått ut byggprogrammet 
på gymnasiet och säger att motivationen och kompetensen på de som kommer därifrån är för 
låg. Detta säger han att dom jobbar med genom att sätta dessa oerfarna hantverkarna med 
någon mer erfaren så de kan lära sig genom att praktisera. 

Andra ser bristen mer generellt hos både hantverkare och arbetsledning. För att tackla det så 
jobbas det redan en del med utbildningar, men det verkar främst vara hos arbetsledningen. 
En respondent poängterar att han hade velat ha mer utbildningar och kurser för hantverkarna 
för att hålla de mer uppdaterade, det kommer ju nya byggmaterial, maskiner och metoder 
hela tiden vilket kan göra det svårt att hålla sig uppdaterad. De jobbar även med 
utvecklingssamtal hos både arbetsledning och hantverkare hos många som en metod för att 
minska kunskapsbristen.  
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En annan sak som nämns och som leder till kunskapsbrist är att företagen ibland har fel folk 
på fel plats. Respondenterna anser att p.g.a. tidspressen i branschen just nu så flyttas folk upp 
till högre ansvarspositioner innan de riktigt har kompetensen. De säger att folk som har gått 
som arbetsledare under några år, som kan vara en jättebra arbetsledare i många fall flyttas 
upp och får ansvaret som platschef innan de riktigt är redo för det. Samma sak kan gälla när 
en relativt ny arbetsledare som inte är helt trygg i sin roll tvingas ta mer ansvar än vad denne 
egentligen är redo för, detta leder enligt två av våra respondenter till en slags “urholkning” av 
kompetensen för branschen i stort. För att minska detta så kan man försöka lära varandra så 
mycket som möjligt och försöka ha folk som kompletterar varandra på de olika positionerna.  
Ett annat sätt att jobba med detta som föreslås av en respondent är att man kan ha folk med 
samma yrke men som inte har med projektet att göra som man kan bolla idéer med.  

Ser du stress som ett problem?  

Våra respondenter har svarat en sak helt gemensamt, att det förekommer stress i perioder. 
Däremot är svarar respondenterna olika på om de ser det som ett problem. Flera säger att om 
de har ett väl fungerande och väl uppstyrt bygge så minimeras stressen och den blir därmed 
inte ett stort problem. Andra poängterar att stresstålighet är väldigt mycket på individnivå och 
att vissa klarar av en högre stress under längre perioder än vad andra gör, viktigt är dock för 
alla att de får en tillräcklig återhämtning efter en intensiv period.  

En annan respondent tar upp en annan orsak till stress. Han upplever att vissa företag försöker 
slimma sin organisation så mycket som möjligt och ha en så liten bemanning som möjligt. 
Detta upplevde han ofta på sitt förra företag där de framförallt i början av projekten hade en 
viss underbemanning vilket ledde till att man kom efter i tidplanen redan från början för att 
sedan sätta in mer folk i slutet när de skulle färdigställa, detta ledde till stress under hela 
projektet.  

Anser du att ni har en öppen dialog på bygget d.v.s. att åsikter och feedback kan gå i bägge 
riktningar?  

Alla respondenter förutom en har svarat ja på denna frågan, och att de tycker att det är väldigt 
viktigt att det är så. Respondenten som svarade nej på frågan är på en arbetsplats utan “egna” 
hantverkare för tillfället och anser att kommunikationen mellan arbetsledningen där och 
deras UE inte känns speciellt öppen.  

Händer det att avsaknat material saktar ner produktionen?  

Det händer, men inte så ofta är våra respondenter överens om. De flesta säger att när det 
händer så beror det oftast på brist i kommunikationen, att hantverkaren har tagit slut på något 
utan att säga till arbetsledaren så att denne kunnat beställa mer. Vissa säger också att 
avsaknaden kan bero på försenade leveranser eller att man helt enkelt glömt att beställa.  
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet från studien. Här redovisas även samband och skildringar 
från tidigare forskning som analyserats i teorikapitlet. Flera av punkterna nedan är i sig inga 
fel, exempelvis ineffektiv arbetsledning, som snarare är en anledning till att fel sker. Dock har 
det tagits upp av flertalet av våra respondenter och analyseras därmed i följande avsnitt. 

Ineffektiv arbetsledning 

När det kommer till utformandet av platsledning så nämner flera av våra respondenter en sak 
som de anser vara mycket viktig, en tydlig och bra rollfördelning. Detta tror vi är det bästa och 
enklaste sättet att uppnå en hög effektivitet på bygget eftersom det för så mycket bra med 
sig. Om man som arbetsledare, klart och tydligt får sitt specifika arbetsområde så är det lättare 
att förse sig med rätt handlingar och information och helt enkelt vara påläst vilken kommer 
vara till stor fördel när man är ute på bygget och får olika frågor som många gånger kräver ett 
snabbt svar. Vi tror också att om man har ett begränsat område som man ansvarar över så är 
det också lättare att hålla sig motiverad, får man för mycket som man ska hålla koll på så blir 
det svårt att skaffa all information och vara tillräckligt påläst på allt som man egentligen skulle 
behöva och därmed lätt att man känner sig stressad och otillräcklig och därmed tappar 
motivationen. Motivationen hos arbetsledningen är som tidigare nämnt enligt Love och 
Edwards (2004) en väldigt viktig faktor, inte bara för individens produktivitet utan för hela 
byggets. En annan bra effekt som kommer med att arbetsledningen har tid att sätta sig in i 
sina handlingar är att man med större sannolikhet förser hantverkarna med rätt och aktuell 
information istället för att de går efter sina ibland ej uppdaterade ritningar, det tror vi minskar 
den typen av fel där installationer krockar eller folk bygger efter olika ritningar vilket enligt vår 
studie är en väldigt vanlig feltyp. 

Kommunikationsbrister 

Kommunikation är den frågan vi upplever att våra respondenter jobbar hårdast och mest 
medvetet med. Det känns som en punkt där man med ganska enkla medel kan åstadkomma 
stora förbättringar vilket vi tror är den främsta anledningen till att alla jobbar så pass medvetet 
med den. Att ha regelbundna s.k. lagbasmöten med en representant från varje yrkeskategori, 
de behöver som många poängterat inte ta speciellt lång tid men är ett otroligt effektivt sätt 
att ”synka” alla på bygget och få alla att dra åt samma håll samtidigt som man kan ta upp 
problem med exempelvis säkerheten som man stött på under veckan. 

Enligt Zohar (1980) så har en frekvent och öppen kommunikation stora fördelar. Genom att 
ha en mindre hierarkisk ordning gällande kommunikation så ökar man chanserna för att i ett 
tidigt skede uppdaga problem och man ökar känslan av involverande vilket i sin tur har en rad 
positiva effekter såsom ökad motivation etc. Av just denna anledningen valde vi att ställa 
frågan om man anser att man har en öppen dialog på bygget med feedback i båda riktningar, 
svaren vi fick var att man i del flesta fall anser sig ha en öppen dialog. Machokulturen som 
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nämns i ett svar är dock en faktor som försvårar just detta eftersom många inte vill eller vågar 
erkänna att de inte kan eller förstår och kan därför vara bra att medvetet jobba med för att 
öka produktiviteten och minska felen och kostnaderna de för med sig. 

I undersökningen vi gjorde för att få fram de vanligaste felen så omnämns 
kommunikationsbrist mellan platsledning och yrkesarbetare som en av de vanligaste. Det kan 
så klart leda till många olika typer av fel med olika omfattning, ett intressant svar i frågan om 
hur man ska minska missförstånden var att man som arbetsledare många gånger är väldigt 
påläst själv inom sitt ämne men glömmer lätt av att de man ska förmedla till inte alltid är det. 
Om man alltså är noggrann med att lägga kommunikationen på ”rätt” nivå för den man pratar 
med så minskar risken för missförstånd och därmed kostnader för bygget. 

 

Otillräcklig kunskap 

En av de mest intressanta tankarna som kom fram under våra intervjuer som två av våra 
respondenter nämnde var att man anser att det för närvarande höga tempot i branschen gör 
att folk flyttas upp i en allt snabbare takt. Man menar alltså att folk som inte är mogna för t.ex. 
ett jobb som platschef ändå flyttas upp från sin nuvarande position och därmed får ett alltför 
stort ansvar över bygget. Detta problem kan uppstå även bland arbetsledare eller andra yrken 
som får för mycket ansvar vilket vi tror kan ligga bakom många av de problem som vi fått fram 
under arbetets gång. Problemen tar väldigt många olika former men kan i väldigt många fall 
härledas till okunskap eller låg erfarenhet. Till exempel något så viktigt som säkerhet, där tror 
vi att många frågor och problem är direkt kopplade till för låg erfarenhet då man som oerfaren 
arbetsledare eller platschef kan ha svårt att identifiera och ta hand om de många frågor som 
rör säkerhetsarbetet. 

Kunskapsbrist är enligt Josephson och Hammarlund (1998) den näst vanligaste orsaken till 
defekter i produktionen. Flera av våra respondenter känner igen sig i detta, några har nämnt 
att det finns överallt men främst bland utländsk arbetskraft finns en kultur som gör att folk 
inte vill ställa frågor eller erkänna att de har fel. Detta gör det självklart väldigt svårt som 
arbetsledare att identifiera var det finns kunskapsbrister men därmed också ännu viktigare att 
man är ute på bygget och kontrollerar och visar sig så att saker och ting blir rätt utförda från 
första början. 
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För korta byggtider 

Pressade byggtider är enligt Stenberg (2016) ett välkänt begrepp vilket också återspeglar sig 
genomgående i våra intervjuer. Från svaren i vår undersökning kan man se att stressen 
påverkar såväl arbetsledningen som yrkesarbetarna och säkerheten. På frågan ”varför sker fel 
upprepade gånger?” kunde de flesta härledas till tidspress. Likaså var enligt resultatet den 
vanligaste orsaken till fel från arbetsledarens sida stress samt bland den vanligaste orsaken 
bland yrkesarbetare. 

Respondenterna var överens om att effektivaste sättet att handskas med fel var genom 
arbetsberedningar och övriga förberedelser inför aktuella moment. Hur detta genomfördes 
varierande dock trots att handlingarna för hur de skall utföras för liknande för de respektive 
företagen. I de flesta fall var det stenhårt men ordentliga arbetsberedningar i början för att 
sedan minskas allt eftersom projektet fortlöper. Problemet med genomförandet av ordentliga 
arbetsberedningar förklarades vara för tidskrävande. Helst skall båda arbetsledare samt 
yrkesarbetare medverka vilket inte alltid fungerar enligt våra intressenter på grund av 
tidsbrist. Detta kan skapa en ond spiral då bristande arbetsberedningar kan ha en direkt följd 
av fler fel vilket bromsar upp produktionen. 

Enligt en undersökning genomförd av arbetsmiljöverket (2016) så har stressen i branschen öka 
och fortsätter att göra. Detta menar de på kan få konsekvenser då bland annat 
arbetsledningen i mån av brist tvingas nedprioritera säkerhetsarbetet. Ofta uppgifter som 
tidigare legat på en erfaren platschef har idag istället lagts på en arbetsledare med fel resurser 
i form av erfarenhet och tid. 

Det skall dock klargöras att stress inte i alla lägen sågs som ett problem. Flera av 
respondenterna påpekade att så länge man har ett väl fungerande och uppstyrt bygge så blir 
stressen aldrig nämnvärt påtalade. Dessa var överens om att det periodvis naturligt blir högre 
arbetsbelastning vilket är okej så länge det följs av en lugnare period. 

I de här fallen kunde man se en klar röd tråd i erfarenhetsnivå. De äldre och mer erfarna såg 
stress som ett mindre problem än de med mindre erfarenhet. En förklaring kan ligga i 
prioriteringar vilket också nämndes i intervjuerna av 2 respondenter som menar att ett av de 
vanligaste felen som görs av en arbetsledare är att fokusera på fel saker vilket hjälper till att 
öka känslan av stress och arbetsbelastning. 

Ett förslag på arbetsmetod från en av intressenterna för att förhindra felprioriteringar var 
dagordning för att lättare kunna strukturera vad som egentligen behöver göras då det enligt 
intressenten ofta egentligen inte är så brådskande som det först framstår när man ser 
helheten. 

 

  



40 

Bristande säkerhetstänk 

På frågan, ”ser du brister i säkerheten?” var våra respondenter med ett undantag eniga om 
att det sker missar och misstag vad gäller säkerheten det nämndes svårigheter med att 
bibehålla disciplin genom hela projektet, att man lätt blir ”hemmablind” och därmed missar 
brister. Men de flesta svaren pekade på stress som bakomliggande orsak till missarna. Den 
vanligaste nämnda missen var skyddsräcken som monterades fel eller inte monterades 
tillbaka efter färdigställt arbetsmoment. 

En annan del som påpekades av nästan hälften av respondenterna var individens 
ansvarstagande. De olika företagens säkerhetsarbete, arbetsmiljöplanarbete samt regler 
gällande skyddsutrustning var relativt lika. Vilket enligt respondenterna ofta av 
yrkesarbetarna sågs som papper som endast behövs skriva på snarare än någonting som kan 
rädda liv. En av respondenterna påpekade även hur ofta och mängden onödig tid han var 
tvungen att lägga på att påpeka hjälm vilket är standard på alla byggarbetsplatser. Han 
föreslog en ändring i upplägg av ansvar där individen ansvarar mer för sitt eget medan 
platschefen fortfarande har det övergripande ansvaret. Han tog som exempel ett bygge där 
en person utan skyddssele hade ramlat ner från ett tag utan skyddsräcke. Vilket gjorde att 
man startade en förundersökning om platschefens säkerhetsarbete. Han medgav även att det 
skulle vara svårt att genomföra på grund av risken att säkerhetsansvaret faller mellan stolarna. 
Men att ett förslag till lösning skulle kunna vara större konsekvens för individen vid bristande 
säkerhetsarbete. Något som förhoppningsvis kunnat medföra en högre prioriteringsgrad av 
säkerhetsarbete bland yrkesarbetarna.         

 

Material 

 
Våra respondenter från vår genomförda studie svarade alla på frågan gällande 
skadat/avsaknat material att det fanns ett visst problem med avsaknat/skadat material, men 
att det varken hände regelbundet eller att det ekonomiska inverkan var särskilt stor. Dock 
nämndes det tidigare i intervjuerna från 2 av respondenterna problemet med skadat ytskickt 
och extraarbetet som det innebär, bland annat skavda väggar som behöver förbättringsmålas. 
Man hävdar att det oftast orsakas av vårdslöshet och framförallt av nyligen anlitad UE. Vid 2 
tillfällen nämndes brister vid täckning av material och fuktskadorna det innebär, vid ett av 
tillfällena ansågs det som en varningsklocka på för hög arbetsbelastning. 2 respondenter 
pekade även på svårigheten med logistiken på arbetsplatsen och framförallt att hålla en god 
ordning genom hela projektet. 
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6 Slutsats och diskussion  
 

6.1 Slutsats 
 

I detta avsnitt redovisas till en början de 6 vanligaste felen enligt undersökningarna följt av en 
kort förklaring följt av trolig orsak samt förbättringsåtgärd. 

1.  Skyddsräcken 

2.  Kommunikationsbrist mellan platsledning och yrkesarbetare 

3. Avsaknat/skadat material 

4. Fuktproblem vid genomföringar 

5. Låg kompetens 

6. Felbeställt material 

Skyddsräcken 

Felmonterade eller nedmonterade skyddsräcken pekas i vår studie ut som det vanligast 
åtekommande felet. Detta till följd av bristande ansvarstagande från individen eller stress. 

Ett förslag till förbättring är större ansvar på individen istället för att allt skall falla på 
platschefen.  

Kommunikationsbrist mellan platsledning och yrkesarbetare  

Pekas ut som ett av de vanligaste felen och kan ta många olika former och orsaka många olika 
typer av problem i förlängningen. Kan i många fall härledas till stress då man kan börja slarva 
och inte vara tydlig nog i kommunikationen när man känner att inte tiden finns. Detta kan 
bilda en ond cirkel där fler och fler problem uppstår och man måste lägga tid på att rätta till 
gamla fel istället för att lägga kraft och fokus på att förbereda sig och göra nästkommande 
moment bra från början.  

Att öka bemanningen kan ses som en kostnad från början men chansen att man får tillbaka de 
pengarna är stor då man kan lägga större fokus på sitt område och därmed minska antalet fel 
och kostnaden för dem. Ett annat förslag på hur man kan stärka kommunikationen är som en 
respondent beskrev det “ett inbjudande ritningsrum” dit hantverkarna enkelt kan komma in 
utan att behöva ta av sig skor och bara kan ta vägen om efter en rast eller liknande och lite 
spontant kolla igenom ritningar och diskutera fram lösningar och förbättringar med 
arbetsledningen.   
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Material 

Skadat material eller skadat ytskikt är ett vanligt problem med stor konsekvenser i form av 
extraarbeten samt förseningar.  Problemet kan enligt tidigare studier genomförda av Love and 
Edwards (2004) stå för 20% av den totala kostnaden orsakad av produktionsfel. Enligt vår 
undersökning är orsaken vanligen vårdslöshet, ofta i samband med ny UE, eller hög 
arbetsbelastning. 

Vårdslöshet är svårt att kontrollera men görs effektivt genom uppföljning och regelbundna 
kontroller varpå hög arbetsbelastning löses genom delegerade arbetsuppgifter samt ökad 
arbetsstyrka. 

Fuktproblem vid genomföringar  

Ett problem som kan varar svårt att identifiera en direkt orsak till. Kan bero på både okunskap 
och stress men ett bra sätt att ta hand om det kan vara en god och noggrann uppföljning så 
att man snabbt kan se vart det läcker och göra något åt det innan det har skett alltför stor 
skada.  

Att förse sig med rätt material samt att göra bra arbetsberedningar kan också vara bra 
åtgärder så att de som ska utföra arbetet verkligen har klart för sig hur det ska utföras och 
därmed minskar risken för problem i senare skede.   

Låg kompetens  

Kan visa sig på alla olika positioner, allt från hantverkare som av någon anledning inte besitter 
det kompetensen som kan förväntas men också hos exempelvis platschefer som kan ha lite 
för låg erfarenhet för att ha den positionen. Det upplevs att högkonjunkturen i byggbranschen 
bidrar till detta då folk befordras och får nya jobb med mer ansvar i en för hög takt.  

Att hantera den problematiken är ett enormt svårt problem då det byggs i den takt det gör 
och alla positioner behöver tillsättas fast den egentliga kompetensen kanske inte riktigt finns. 
Något man hade kunnat göra för att minska det i den mån det går vore att jobba med 
mentorskap vilket kan vara utvecklande för båda inblandade parter. Man skulle också kunna 
skaffa en slags nätverk där folk med samma positioner men på olika företag eller byggen kan 
prata och bolla ideér och på så sätt utbilda varandra och ta del av andras erfarenheter så att 
man har så mycket kunskap som möjligt när man ställs inför nya problem.  
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Fel material  

Fel material eller verktyg/maskiner uppstår enligt studie till följd av kommunikationsbrist samt 
kunskapsbrist. Ofta hade problemet kunnat undvikas med hjälp av utförliga arbetsberedningar 
samt tydlighet mellan de involverade aktörerna. 

Felen omfattar även icke beställt material samt bubbla beställningar vilket orsakas av slarv 
eller problem med logistiken på arbetsplatsen. Jonsson & Mattsson (2016) nämner bristande 
logistik till en av de främsta orsakerna till onödiga materialkostnaderna. Svaren från vår 
undersökning visar upprepad svårighet med logistik och ordning under hela projektet. Enligt 
vår undersökning minskar kommunikationen under projektets gång vilket skulle kunna vara 
en bidragande faktor till de problem som växer fram efterhand.    

Förslag till framtida studier  

Några frågor som har dykt upp längs vägen och som hade varit intressant att se framtida 
forskning kring är 

- I vilken utsträckning finns det uppföljningsdokument eller uppföljningsprogram? Är de 
inte vanligt förekommande så hade forskning kunnat göras för att ta fram ett bra 
sådant som man internt i företaget kommer åt lätt. Är de vanligt förekommande så 
hade det varit intressant att forska kring varför de används i så låg utsträckning och 
vad man kan göra för att öka användandet.  

- Vilka är de vanligaste felen inom respektive yrkesgrupp? För att mer konkret än vad vi 
gjorde komma åt och minska de vanligaste felen inom byggproduktion så hade det 
varit intressant att se forskning mer inriktad på specifika yrkesgrupper istället för att 
som vi gjorde, komma in mer på de bakomliggande orsakerna.  

- Är det möjligt att skapa ett nätverk för mentorskap mellan flera företag? Som vi 
tidigare i studien nämnt så skulle mentorskap kunna vara ett sätt att ta hand om 
kompetensbristen som på många håll upplevs. Att göra ett arbete kring, och försöka 
bygga upp ett nätverk med folk med olika ålder och bakgrund skulle vara givande för 
många! 
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6.2 Diskussion  
 

Här nedan har vi arbetets diskussionskapitel där lite återkopplingar till tidigare kapitel görs, 
diskussion kring arbetet samt kritik framförs.   

Syftet med rapporten var att identifiera de vanligaste felen inom byggproduktionen som 
orsakas på plats och inte av dålig eller bristande projektering. Resultatet av studien 
identifierade 6 vanliga fel samt orsak till dem vilket ger en ökad möjlighet att påverka 
situationen. I vår undersökning ställde vi frågan “Hur stor procent av ett bygges totalkostnad 
tror du att produktionsfel står för?” vilket gav spridda svar från 1-15%. Resultatet visade 
förvisso inte en grov underskattning vilket vi hade trott men visade ändå att ledningsgrupper 
bygg byggarbetsplatsen, de som är ansvariga för ekonomin, inte har en aning om den faktiska 
situationen på 5% i snitt för endast ÄTA-arbeten och 10% totalt när man även räknar in 
stopptider och kedjereaktionen av försening eller logistiska problem. 

Någonting som pekades ut bland tidigare nämnda områden var ”för korta byggtider” där det 
sågs ett samband mellan stress och bristande säkerhet. Arbetsmiljöverket (2016) menade i sin 
rapport att den ökade stressen kan få konsekvenser i säkerheten något som speglas i vår 
undersökning där skyddsräcken pekas ut som den vanligaste bristfälligheten med just stress 
som orsak. Stenberg (2016) skriver i sin artikel att bland de som känner stress dagligen på 
jobbet så har hela 38% drabbats av skador, jämfört med endast 12% av de som aldrig eller 
sällan känner stress. 

I studien från Love and Edwards (2004) kom man fram till att fel/skadat material stod för ca 
20% av kostnaderna för ett projekts totala felkostnader. Även om våra respondenter svarade 
orimligt positivt på frågan enligt forskningens statistik så fick vi i svaren via mail-
undersökningen hela 12 gånger att problem med materialet pekades ut som ett vanligt 
återkommande problem. Hela 8 av dessa berörde just fel eller skadat material.  3 av dem 
gällde leverans av materialet varav 2 menar att de orsakats av bristande kommunikation eller 
bristande logistik på arbetsplatsen. Även ett mer överskådligt svar ”logistik på arbetsplatsen” 
togs upp som ett av de vanligaste återkommande problemen. 
Jonsson & Mattsson (2016) pratar om bristande logistik som en av de ledande faktorerna till 
materialkostnader, likaså pratar  Ballard och Howell (1997) om effekterna av bristande eller 
avsaknat material. De menar på att upp mot 33% av alla planerade moment blir mer eller 
mindre försenade på grund av avsaknat eller skadat material.  
Vår undersökning har visat att problemen finns vilket också återspeglas i tidigare forskning. 
Dock har problemen noteras men ses ändå inte som problem då de är ”oundvikligt” eller en 
del av vardagen. Hade man istället tagit det på större allvar och aktivt arbetat med 
materialhanteringen liksom flertalet andra områden så hade kostnaderna kunnat reduceras. 
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Arbetet med studien påbörjades genom en ganska omfattande litteraturstudie, detta för att 
få en klar bild över vad som var gjort sedan tidigare samt att få inspiration om vilka frågor som 
skulle ställas senare under intervjuerna. Vi höll också en enkätundersökning där de 10 
vanligaste felen inom byggproduktionen efterfrågades, även det för att få inspiration till frågor 
samt en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. För att sedan få en så korrekt och 
omfattande uppfattning som möjligt utfördes studien på en bred målgrupp. Intervjuer har 
hållits hos 3 olika företag och med respondenter i olika åldrar med olika yrken samt 
erfarenheter, dock har vi bara intervjuat män. 

En felfaktor som kan finnas i studien är att det kan vara väldigt svårt att identifiera varför saker 
sker eftersom det är väldigt komplext och orsaken till dem kan ta olika former. Exempelvis 
motivationsbrist kan vara otroligt svårt att identifiera då det kan visa sig genom allt från 
materialspill till kommunikationsmissar och till antalet arbetade timmar i förhållande till 
förväntat antal timmar. Detta gör det väldigt svårt att undersöka kring de bakomliggande 
orsakerna, kanske framförallt när det kommer till just motivationsbrist. En annan faktor som 
självklart påverkar resultatet av studien är dess omfattning. Man kan tydligt se i våra svar från 
respondenterna att de på samma arbetsplats har svarat väldigt lika oavsett om de har sett 
frågorna innan eller inte. Detta tyder på att man påverkas väldigt mycket av när tiden, om man 
t.ex nyligen haft stora problem med fukt vid genomföringar av prefabelement så speglas det i 
intervjun. Detta kan har påverkat vårt resultat i viss mån då vi endast besökte 5 arbetsplatser. 
Vid en större intervju hade man i större mån kommit runt detta problem och därmed kunnat 
garantera resultatens reliabilitet. 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är vår bristande erfarenhet, trots att vi gjorde 
en introduktion 

 samt en noggrann litteraturstudie innan vi skrev frågorna och påbörjade våra intervjuer så 
visste vi aldrig vilket vilket resultat vi skulle förvänta oss. Hade vi haft en klarare bild av vad vi 
ville ta reda på så hade man kunnat smalna av studien ytterligare och istället gå till djupet på 
någon av punkterna vi berört snarare än att skrapa på ytan på dem. 
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Bilaga 1 
 

 Byggtekniska fel 

● Miss i plastning i yttervägg 
● Läckage från vattenrör 
● Läckage i krångliga genomföringar 
● Läckage i takkonstruktioner 
● Fall avloppsrör 
● Brandtätningar glöms 
● Fall i badrum 
● Hål i Tätskikt      2 
● VS- glömmer klämma rör 
● Fukt Genomföringar    4 

Ineffektiv arbetsledning 

● Arbetsplatsen regler följs dåligt 
● Dålig kontroll på egenkontrollerna 
● Se till att man följer betalplanen 
● Tillse arbetsplatsen med tillräckligt med containrar 
● Dålig återupprepning av byggmetoder och arbetsutförande 
● Stökigt 

Kommunikationsbrister 
● Dåligt sammarbete mellan UE 
● Kommunikationsbrist mellan platsledning Yrkesarbetare                    5 

Otillräcklig kunskap 

● Fel i granskning av ritningar    2 
● Låg kompetens     3 
● Bristfälliga handlingar 

För korta byggtider 

● Personalbrist - svårt att kontrollera varandra 
● Mätfel                                                                        2 
● Byggslarv pga stress 

Material 

● Fel material                          3 
● Fel leveranstid 
● Skadat material/ytskickt         5 
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● Materialspill 
● Expressfrakt (kostnad) 
● Dubbla inköp (dålig koll på vad som redan) 
● Logistik på arbetsplatsen      2 

Övrigt 

● Dålig uppföljning efter projekt 
● Dålig granskning av UE 
● Stölder 
● Inköpsfel 
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