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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Resan fram till ett nytt hus innefattas av olika processer, dessa tillsammans utgör byggprocessen. 
Byggprocessen omfattar både projektering och byggnation.1 Processen är lång och ofta 
komplicerad den börjar med planering och avslutas med en slutbesiktning.2 Att bygga sitt eget 
hus är ett av de största projekten som görs i livet, därför är det viktigt att vara ytterst noggrann 
vid bland annat planering, budgetering och val av entreprenör.3 Som beställare blir du byggherre, 
vilket innebär att det yttersta ansvaret för bygget ligger på dig. Det är inte ovanligt att det under 
denna långa resa uppstår problem.  
 
Projektering är att i samverkan omvandla byggherrens önskemål till bygghandlingar som är 
begripliga. Dessa skall sedan redovisa byggnaden på ritningar och i beskrivningar. 
Bygghandlingarna skall därefter kunna användas som underlag för dem som skall uppföra huset.4 
Byggnationen utgörs först av utsättning och markarbeten, därefter görs grund, stomme och 
inredning. Tiden det tar att bygga ett hus varierar beroende på utformning och konstruktion.5 

1.2 Problemdiskussion 
Det är många aktörer under byggprocessen där de viktigaste är arkitekten, stadsbyggnadskontoret 
och byggnadsentreprenörerna.  

För att få hjälp med att förverkliga idéer och tankar till ritningar under projekteringen kontaktas 
en arkitekt. Arkitekten kan antingen bistå med att uppföra ritningar eller så kan han fungera som 
en konsult genom hela eller delar av byggprocessen. Den sistnämnda tjänsten utnyttjas sällan av 
privatpersoner.  

Innan bygget kan starta så måste ett bygglov ansökas på kommunens stadsbyggnadskontor. Då en 
del områden styrs av en detaljplan är det viktigt att kolla upp vilka restriktioner som finns innan 
ritningarna påbörjas så att de håller sig inom ramarna. Efter att bygglov har erhållits är det dags 
att upphandla entreprenörstjänster. Vid val av entreprenör är det viktigt att ta referenser och när 
avtal sluts är det mycket viktigt att kontraktet skrivs tydligt så att båda parter är införstådda i vad 
det omfattar.  

Under ett såpass stort projekt som att bygga hus, är det naturligtvis lätt att stöta på problem under 
resans gång. Det står ofta att läsa i tidningar om olika konflikter mellan konsument och olika 
aktörer där det uppstått missförstånd som lett till stora konsekvenser. Detta gör det intressant för 
oss att titta närmare på vilka problem detta kan vara och se om de inte på något sätt skulle kunna 
undvikas.  

                                                 
1 http://www.bygg.org/files/publikationer/arbetsmilj%C3%B6/Byggprocessen%202007.pdf 
2 http://www.mittbygge.se/bygga/byggprocessen/Pages/default.aspx  
3 http://www.diff.fi/_diff/Read.po?type=article&oid=19676024&gid=2 
4 Nordstrand, U. (2000) tredje upplagan Byggprocessen, Stockholm: Liber Ab 
5 http://www.byggahus.se/bygga/ 
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1.3 Frågeställning 
• Vilka är de vanligaste problemen vid småhusentreprenader och hur skulle de kunna 

undvikas? 

1.4 Syfte   
Syftet med denna rapport är att göra en undersökning hur väl samarbetet mellan aktör och 
konsument fungerar under byggprocessen. Vi vill även öka kunskapen om hur denna process bör 
gå till för att minimera de vanligare problemen som kan uppstå.  

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att begränsa oss till endast byggprocessen rörande lösvirkeshus, eftersom det är där 
som privatpersonen har ett större ansvar gällande planering och utförande. Vi har även valt att 
fokusera på de enligt oss viktigaste aktörerna, stadsbyggnadskontoret, arkitekten och 
entreprenören. Geografiskt har vi avgränsat oss till att undersöka ett område i Borås kommun vad 
gäller våra intervjuer med personer som nyligen byggt hus. Byggprocessen redogörs i sin helhet i 
teorin då vi valt att inte plocka bort de delar som inte berörs i empiri, analys och slutsats utan 
låter det vara kvar som ett stöd för läsaren. 
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2. Metod 

2.1 Angreppssätt 
Det finns två sätt att samla in den önskade informationen, antingen genom en kvantitativ studie 
där enkäter används, eller genom en kvalitativ studie där intervjuer används.  
 
Fördelen med den kvantitativa metoden är att du kan få in data från fler personer under kortare tid 
än vid intervjuer och till en låg kostnad. Bredden på svaren blir större och kan lätt jämföras med 
varandra. Nackdelarna är att du inte kan få lika djupa och detaljerade svar som vid intervjuerna. 
Fördelen med den kvalitativa metoden är att den går på djupet och då kan intervjun styras lättare. 
Det är mer flexibelt och öppenheten är större eftersom undersökaren inte tvingar intervjupersonen 
till några givna svarsalternativ. En av nackdelarna är att antalet respondenter blir begränsade 
eftersom denna metod är resurskrävande. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod just eftersom att vi vill få fram enskilda individers tolkning av hur de 
upplevde husbyggnadsprocessen. Av den orsaken att varje fall är unikt så lämpar sig därför inte 
en kvantitativ metod för att få svar på vår undersökningsfråga. 

2.2 Datainsamling  
När det samlas in datainformation så sker detta från antingen primär- eller sekundärdata. Den 
primärdata som samlas in kommer direkt från personer eller grupper av personer. Detta kan ske 
genom intervju, observationer, eller frågeformulär. Vid sekundärdata har informationen inte 
tagits direkt från ursprungskällan. Istället hämtas informationen från andra forskares 
undersökning i form av böcker, tidningar och artiklar etc.6 I denna uppsats har vi införskaffat data 
både genom primär- och sekundärdata. Datainsamlingen av primärdata har skett genom intervjuer 
och insamling av sekundärdata genom böcker, internetsidor och vetenskapliga rapporter. 

2.3 Urval av respondenter  
När vi skulle välja ut våra intervjupersoner så utgick vi ifrån personer som precis hade byggt nya 
lösvirkeshus. Valet av intervjuobjekt har varit personer och parter som vi tyckt har varit 
intressanta och passat in på vår problemställning. Då det nyligen byggts ett nytt bostadsområde i 
utkanten av Borås med flera arkitektritade lösvirkeshus tyckte vi att det passade för vår uppsats 
att intervjua några av dessa. Vi började med att ta kontakt med tio stycken respondenter i Borås. 
Fem stycken av dessa var villiga att ställa upp på intervju. Då vi redan efter dessa fem intervjuer 
såg ett mönster så valde vi att inte intervjua fler. För att få en helhetsbild av vår frågeställning 
valde vi att även intervjua olika aktörer. Dessa var arkitekter, hantverkare och personer som 
godkänner bygglov på stadsbyggnadskontoret, för att se deras syn på konsumenters agerande 
under byggprocessen. Vi intervjuade även en person på arkitekternas branschorganisation och en 
person på hantverkarna branschorganisation.  

                                                 
6 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför. Lund: Studentlitteratur 
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2.4 Intervjuer 
Vi började med att gå runt i bostadsområdet och dela ut intervjufrågarna till de tio stycken 
respondenterna som vi ville intervjua. Vid överlämnandet av frågorna bestämde vi en tid för 
intervjun med de fem stycken som var villiga att ställa upp. När vi kom för att utföra intervjuerna 
började vi med att tala om att frågorna vi lämnat var mest som stöd för det samtal som vi ville 
föra med dem.  Det blev således en öppen intervju som följde de frågor vi hade. De fick fritt 
berätta om sina upplevelser de hade under byggprocessen. Personerna som vi intervjuat har fått 
vara anonyma för att få fram så ärliga svar som möjligt. De frågor vi lämnat var uppdelade på de 
enligt oss tre största aktörerna och samtalen byggde mest på hur de tyckte att samarbetet med 
dessa hade fungerat.  
 
Intervjuerna med de olika aktörerna skedde via telefon. Vid dessa intervjuer använde vi en 
intervjumall som stöd för oss själva. Även vid telefonintervjuerna försökte vi att hålla ett öppet 
samtal där respondenterna fick tala fritt inom området. 

Totalt så har fem stycken konsumenter intervjuats i Borås. Aktörerna (stadsbyggnadskontor, 
arkitekt, hantverkare, Sveriges byggindustri & olika kommuners handledare) som vi har 
intervjuat har varit utspridda över västra Sverige. Där har vi totalt intervjuat tio stycken. För att vi 
skulle få en riktig och klar bild över vilka de vanligaste problemen var, så valde vi att intervjua 
personer i uppstarten av examensarbetet. Därefter har vi koncentrerat oss på att hitta litteratur 
som berör ämnet.  

2.5 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet visar hur tillförlitlig och trovärdig empirin är. Undersökningen som görs måste gå att 
lita på. Skulle den göras om med exakt samma metod och mätinstrument och samma resultat 
skulle uppstå så har undersökningen hög reliabilitet. Reliabilitet rör undersökningens data, vilken 
data som används insamlingssätten och hur data bearbetas.  
 
Validitet visar hur giltig och relevant empirin är. Undersökningen handlar om att det som faktiskt 
mäts är det som önskas mätas. Det finns två olika former av validitet, en intern och en extern. 
Den inre giltigheten och relevansen handlar om hur bra undersökningen stämmer överens med 
verkligheten. Den yttre validiteten handlar om i vilken grad resultatet av undersökningen kan 
generaliseras.7 
  
De källor som vi använt oss av är mestadels internetsidor för att fastställa vår teori. Dessa anser 
vi har varit relevanta i det syfte som eftersöks för vår uppsats. Huvuddelen av internetsidorna vi 
använt som källa för teori handlar om byggnation av småhus och vänder sig till privatpersoner 
som är den målgrupp vi riktar oss till. Vi har även använt oss av böcker som berör ämnet. I 
empirin har vi använt oss av intervjuobjekt som är knutna till vår frågeställning. Med detta som 
grund anser vi att validiteten i uppsatsen är god.  
 
Då personer används som källor kan det ibland vara svårt att avgöra deras tillförlitlighet, det är 
inte helt säkert att de är självkritiska. Vi antar att de har varit sanningsenliga i den mån som går 

                                                 
7 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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att begära. För att minimera dessa problem har de flesta av våra respondenter fått vara anonyma 
och vi har varit väldigt tydliga med avsikten med intervjuerna. Internetsidor kan vara mindre 
tillförlitliga då det inte alltid går att kolla upp källan. Men för att öka reliabiliteten har vi även 
sökt i böcker för att kunna styrka de fakta vi har sökt på flera internetsidor för att se om de skiljer 
sig från varandra. I vårt fall har de ej gjort det så vi drar slutsatsen att våra källor är trovärdiga.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Byggprocessen vid småhusentreprenad 

3.1.1 Planering 

3.1.1.1 Idé och planering 
Detta är det första steget i resan att bygga sitt drömhus. Så här i starten är dags att plocka fram 
den kreativa sidan av sig själv. Här ska det sökas inspiration, ritas och skissas. Kärnan i allt detta 
är husbyggaren själv, en viktig fråga är att ta reda på hur planeringen av huset ska se ut utifrån sin 
egen person.8  
 
Tips på idéer: 

• Besöka heminredningsbutiker, mässor, och skaffa sig en uppsjö av husbroschyrer.  
• Gå på husvisningar 
• Läsa inredningstidningar och bostadsartiklar i dagspressen och på nätet.  
• Söka information och inspiration på nätet via forum och bloggar.9  

 
Tidningarna är ofta fyllda av tjusiga och exklusiva hem som bebos av familjer vilka inte tycks 
behöva fundera på varken ekonomi eller praktiska saker som städning. Många arkitekter och 
representanter från husfirmor hävdar att konsumenten bör vara lite försiktig när de tittar i 
huskataloger. De menar att det gäller att så länge som möjligt behålla den egna visionen av huset 
man vill bo i och inte ta för mycket intryck från annat håll.10   
 
3.1.1.2 Finansiering 
Det är viktigt att ha ett samtal med banken innan man börjar leta efter tomt för att räkna ut hur 
mycket den får kosta och vilken budget som gäller för själva byggandet.  
 
Oftast behövs det flera lån, dels ett bottenlån med förhållandevis låg ränta och lång lånetid och 
dels ett eller flera topplån som ska betalas på några få år med en högre ränta. Som säkerhet för 
bottenlånet vill långivaren ha inteckningar/pantbrev i din fastighet.  
Om huset kostar mer än vad du får låna på pantbreven måste du finansiera mellanskillnaden med 
kontanter eller topplån. En högre kontant insats minskar behovet av dyra topplån.11   
 
Vid besöket på banken upprättas en boendekalkyl. I den kan du se vilket utrymme som finns för 
att köpa tomt och hus med utgångspunkt från vad bör finnas kvar att leva på per månad. Det är 
väldigt svårt att på förhand veta vad saker och ting kommer att kosta. Att ta reda på fakta är en 
föresättning för att gör en realistisk budget tillsammans med bankmannen.12  
 
 

                                                 
8 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget, Stockholm: Svensk byggtjänst 
9 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#ideproj 
10 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst  
11 http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573    
12 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst s.34 
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3.1.1.3 Skaffa tomt 
Att hitta precis den tomten som önskas är få förunnat. Det råder stor brist på tomter i stora delar 
av landet, särskilt i de mer attraktiva områdena. Många köper tomten tillsammans med ett 
huspaket från en hustillverkare. Andra kommer över den genom kommunens tomtkö.13  
 
De kommunala tomterna är alltid billigare än de som säljs privat eftersom kommunen måste hålla 
sig inom självkostnadsprincipen. Det kan därför vara en god idé att kolla med den kommun där 
huset ska byggas om de har någon tomtkö som går att ställa sig i. 
 
Val av tomt kan ta tid. Det är viktigt att inte tvinga fram några beslut, utan att tänka efter riktigt 
noga först. Vad är det man är ute efter? Ska det vara en tomt nära vattnet eller ska det kanske vara 
en naturtomt med berg och vildvuxna tallar? eller är det rent utav en plan tomt där det enkelt kan 
skapas en vacker trädgård? och hur ställer man sig till grannar? vill man bo nära eller lång ifrån 
dem?14  
 
3.1.1.4 Vilket hus 
Så här långt i projekteringen då tomten är anskaffad är det dags att välja hus. Det som är av störst 
vikt är att huset passar bra in på tomten. Viktigt är även att ha klart för sig hur det är tänkt med 
platser, ”rum”, mellan huset och omgivande natur ska se ut. Andra saker att tänka på är 
uteplatser, ytor för aktiviteter och odling, skugga/sol, vindskydd och insynsskydd.15  
 
”Frågor att ställa sig när man väljer husmodell och utformning av huset: 

• Vad får huset kosta?  
• Vilken typ av hus får vi bygglov till? I tätorter styr detaljplanen valet av material till 

fasaden, dess färg, val av material till taket, husets storlek och antal våningar. Du har 
mer fria tyglar om du bygger utanför tätbebyggt område.  

• Hur stort ska huset vara?  
• Ska det vara 1-plans, 1,5-plans, 2-plans eller suterräng?  
• Vilken typ av hus passar på tomten och i området?  
• Vilken fasad vill vi ha? Vilka material? Ett ekologiskt hus?  
• Vilka intressen och hobbies har vi?  
• Behöver vi en ostörd arbetsplats hemma?  
• Ska köket vara öppet eller avskilt?  
• Ska vi äta i köket, i en särskild matsal eller både och?  
• Var ska vi se på tv?  
• Ska vi ha ett bibliotek?  
• Var ska barnen leka?  
• Hur ska huset fungera när barnen växer?  
• Garage? Förråd?”16 

 

                                                 
13 http://www.mittbygge.se/ide/tomt/Pages/default.aspx  
14 Samuelsson, H-G & Åberg, L (2003). Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst s.25 
15 http://www.mittbygge.se/ide/hus/Pages/default.aspx 
16 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_valjahus.htm (2007-04-18 kl.10.45) 
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3.1.1.5 Välja arkitekt 
Det är vikigt att välja arkitekt med omsorg. Viktigast av allt är att dialogen mellan konsumenten 
och arkitekten fungerar bra. En arkitekt som inger förtroende och där känslan av ett gott 
samarbete finns är grundläggande. För att få en uppfattning om arkitektens förmåga att analysera 
önskningar och lösningar på problem samt vilka åsikter och idéer som arkitekten har är det 
viktigt att prata igenom önskemålen ordentligt innan beslut tas. Genom att göra på det sättet går 
det att försäkra att både helhet och detaljer blir som det är tänkt.  
 
En annan sak att tänka på är att profilen på arkitekten ska passa för det specifika uppdraget, både 
när det gäller inriktning och resurser. Se efter vilka företag som verkar ha den inriktning som 
verkar passar. Ett bra sätt är att be arkitekten om tidigare utförda objekt som referens, och att få 
uppgifter om tidigare kunder och kontakta dem för att få en bild utifrån deras synvinkel hur just 
den arkitekten arbetar. Många arkitektföretag har egna hemsidor där det går att utläsa information 
om vilken profil de har och deras referensobjekt. På hemsidan arkitekt.nu finns ca 200 företag 
från olika delar av Sverige presenterade i ord och bild. Där går det att söka på olika inriktningar, 
län och ort. Det är dock långtifrån alla arkitektföretag som är med där, men det går att via 
sökmotorer på Internet hitta alla som finns i området där huset ska byggas.  
 
Arkitekten skall ha en konsultansvarsförsäkring, det är en trygghet för konsumenten. Skulle en 
skada uppstå på grund av fel kan detta utredas och åtgärdas genom försäkringsbolagets 
ombesörjande.17 

3.1.2 Projektering 

3.1.2.1 Bygglov  
Innan bygget kan påbörjas behövs det ett bygglov, detta ansöks på stadsbyggnadskontoret.18  
 
”Bygglovsprocessen är numera uppdelad i en tillståndsprocess (bygglov/rivningslov/marklov) 
och en anmälningsprocess (bygganmälan/rivningsanmälan).”19 
 
Att få ett beviljat bygglov kan ta lång tid, oftast mellan 1 till 3 månader.  
Ett bygglov kostar dessutom pengar. Kommunernas taxor varierar beroende på om det är 
utomplan eller ett detaljplanerat område, samt hur stort huset är. Den totala kostnaden för 
bygglovet inklusive utgifter som bygganmälan, nybyggnadskarta, planeringsavgift och utstakning 
brukar ligga på mellan 30000 – 50000 kr.20  
 
Det kan variera mellan olika kommuner vilka handlingar som skall lämnas in vid en 
bygglovsansökan men de mest vanligt förekommande är: 
 
”- huvudritningar med plan och fasader 
- nybyggnadskarta 
- sektionsritning 

                                                 
17 Careholm, S. Lander, P. Sällström, P-M. (2007) Guide till Sveriges arkitektföretag 2007. Stockholm: Sveriges 
Arkitekter 
18 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_bygglov.htm 
19 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#bygglov (2007-04-03 kl. 11.00) 
20 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_bygglov.htm 
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- situationsplan med yttre VA 
- tekniska beskrivningar konstruktionsritningar 
- anmälan av ansvarig byggledare”21  
 
Det krävs även att el och VA ritningar samt beskrivningar av olika materiel och fabrikat 
kompletteras med bygglovshandlingarna.22  
 
3.1.2.2 Ta fram ritningar 
På ritningar till ett byggprojekt redovisas bygg- och konstruktionsdelars läge, form, dimensioner, 
konstruktion, antal och inbördes samband samt ibland principer för montering och hopfogning.23  
 
Ritningar brukar delas in i följande grupper: 
 
Arkitektritningar (A-) 
• Situationsplan, med huvudmått och beteckningar (1:50) 
• Planer och fasader 
• Detaljredovisningar 
• Uppställningsritningar för snickerier (dörrar, fönster, skåp)                                  
• Förteckningsritningar över fabrikstillverkande delar   
 
 
Markbyggnadsritningar 
• Redovisning av befintlig och blivande marknivå 
• Mått och kvalitet på utvändiga planer 
• Omfattning av kvalitet på gräsmattor och planteringar 
• Redovisning av övriga utvändiga anordningar 
 
Konstruktionsritningar 
• Redovisning av bärande konstruktioner, grundläggning etc. med angivande mått, 

armeringslängder, betongkvaliteter, virkesdimensioner och kvaliteter, fukt och 
värmeisolering, spik och bultförband, dimensioner och kvalitet på stålkonstruktioner m.m. 

 
VVS-ritningar (V-)  
• Utvändiga och invändiga vatten- och avloppsanläggningar 
• Invändiga installationer för värme, vatten och sanitet 
• Luftbehandlingsanläggning (ventilation) med till hörande reglerutrustning24 
 
El-ritningar (E) delas ofta upp i ritningar för kraftförsörjning och belysning m.m. Ritningarna 
visar t.ex. 
• Yttre ledningar och anordningar på tomt och fasader  
• Nät- och kretsscheman 

                                                 
21 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#bygglov (2007-04-04 kl. 14.00)  
22 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#bygglov 
23 Söderberg, J. (1978, 2005) femte upplagan  Att upphandla byggprojekt. Lund: Studentlitteratur 
24 Söderberg, J. (1978, 2005) femte upplagan  Att upphandla byggprojekt. Lund: Studentlitteratur 
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• Placering av ledningar, apparater, uttag, armaturer med mera på våningsplan 
• Uppställningar och förteckningar  
 
För att identifiera en ritning behövs ritningsnummer, rubrik och eventuellt en 
ändringsbeteckning, detta för att underlätta hanteringen.  
Varje grupp av ritningar kopieras i skilda färger: A= svart, K= blått, E= rött, V= brunt. Samtliga 
ritningar för ett projekt redovisas i olika ritningsförteckningar.25  
 
3.1.2.3 Arbetsmiljöplan  
Byggherren är ytterst ansvarig för byggarbetsplatsen. Därför finns det en arbetsmiljöplan som 
skall följas. En arbetsmiljöplan skall enligt 11§ Arbetsmiljölagen bestå av: 
 
• ”Regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen 
• Beskrivningar av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras 
• Beskrivning av åtgärder som skall vidtas för ”arbeten för särskild risk”26 
 
Arbetsplatsen regler kan delas upp i två delar. En för generella regler för verksamheten på 
byggarbetsplatsen och en för konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen. Generella 
regler är krav som inverkar på arbetsmiljön och som byggherren ställer på verksamheten (AMP-
Guiden). Det kan exempelvis vara tider då en del arbeten inte får äga rum och avspärrningar som 
ska finnas. Reglerna ska formuleras tidigt av byggherren då de kommer att påverka planeringen 
av arbetet på byggarbetsplatsen. 
 
Det kan många gånger vara farligt att vistas på en byggarbetsplats, därför är det viktigt att vara 
överens om när familjen skall vara där, för att undvika olyckor. Då en entreprenör är ansvarig för 
byggarbeten är denne även ansvarig för att ingen kommer till skada under arbetstiden. I övrigt är 
byggherren ansvarig för att obehöriga ej kommer in på arbetsplatsen.27 
 
Den mest centrala delen i Arbetsmiljöplanen är åtgärderna för "arbeten med särskild risk". Det är 
viktigt att veta hur byggnadsarbeten utförs och vilka arbetsmiljökrav som gäller. Förhållanden 
som har betydelse för arbetsmiljön som inte innefattas av arbetsmiljöplanen måste planeras och 
åtgärdas enligt de bestämmelser som gäller. Detta är viktigt då arbetsmiljöplanen inte beskriver 
alla krav som krävs för en betryggande arbetsmiljö. Arbetsmiljökraven finns i första hand i 
Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets författningssamling.28  
 

                                                 
25 Nordstrand, U. (2000) tredje upplagan Byggprocessen.  Stockholm: Liber Ab 
26 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=157 (2007-04-24 kl. 14.00) 
27 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#arbetsmiljo 
28 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=157  
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3.1.2.4 Byggledare 
Byggledaren är den person som samordnar, organiserar och leder bygget på platsen. Denne skall 
vara med från start eftersom han eller hon har koll på olika parametrar som tid och kostnad.29 
Därför skall en byggledare kontaktas tidigt i processen om en sådan ska anlitas. 
Tips på var en lämplig byggledare kan hittas finns på exempelvis byggnadsnämnden, banken, och 
eller hos någon av de konsulter som varit med under planeringen. Referenser kan tas på 
byggledaren för att få en som passar för uppdraget.30 

3.1.3 Upphandling 

3.1.3.1 Entreprenadformer 
Beroende på hur mycket beställaren själv vill påverka och utforma finns det olika typer av 
entreprenader att välja emellan. 
 
Totalentreprenad: Här skrivs kontrakt med en enda entreprenör som ansvarar för hela bygget, 
från första ritningen tills det att allting är klart.31 Totalentreprenören har ansvar för projektering, 
material samt eget arbete och arbeten som eventuellt hyrs ut till underentreprenörer. Han har även 
ansvar för att byggnaden uppförs enligt gällande normer och enligt de funktionskrav som är 
sammanställda i förfrågningsunderlaget. Det är mycket viktigt att noga precisera hur huset skall 
se ut och hur det ska användas.32 Fördelen med totalentreprenad är att det bara är ett kontrakt 
vilket gör det enklare och kräver mindre arbetsinsatser. Emellertid uppstår ett beroende av ett 
enda företag. Går entreprenören i konkurs kan allt förloras - om inte har rätt försäkringar finns.  
Det är alltså mycket viktigt att veta vem avtalet skrivs med.33 För konsumenter som inte har 
någon förkunskap om att bygga hus rekommenderas det i allmänhet att använda sig av 
totalentreprenad då det bara krävs ett kontrakt.34 
 
Delad entreprenad: Är personen byggkunnig och vill ta ansvar för projektet kan det vara 
lämpligare att dela upp entreprenaden på flera parter. Då kan finns det möjlighet att t.ex. köpa 
byggmaterial från olika företag och utföra vissa arbeten på egen hand. En delad entreprenad 
innebär både större frihet och mer ansvar.35  
Vid den här formen skrivs kontrakt med alla inblandade företag, ett för markarbeten, ett för 
elinstallationen osv. Det är att rekommendera att särskilt kontrakt skrivs med en av 
entreprenörerna som då blir huvudansvarig. I regel är detta byggentreprenören som i så fall 
ansvarar för helhetssamordningen. Vid en delad entreprenadform är det viktigt att se till att varje 
entreprenör ger ett 10-årigt konsumentskydd.  
 
Generalentreprenad: Här anlitas en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör 
som ansvarar för att uppföra huset efter angivna ritningar. Ett problem med den här formen är att 
det ibland kan vara svårt att veta vem som ansvarar för fel, projektören eller konstruktören.36 Vid 

                                                 
29 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_valjabyggledare.htm 
30 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003). Villabygget. Stockholm: Svensk byggtjänst 
31 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_kontrakt.htm 
32 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#entreprenadform 
33 http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573  
34 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#entreprenadform 
35 http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573 
36 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_kontrakt.htm  
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en generalentreprenad har konsumenten större möjligheter att påverka utformningen av huset i 
samarbete med en arkitekt eller byggnadsingenjör. En av fördelarna med den här formen är att 
det går att anlita mindre byggföretag än de företag som åtar sig totalentreprenader. En annan 
fördel är att offerter kan begäras in från olika byggmästare för att därefter välja ut den bäst 
lämpade.37 
 
3.1.3.2 Anbud och förfrågningsunderlag 
Efter det att ritningar och detaljbeskrivning är klart upprättas ett förfrågningsunderlag, med hjälp 
av detta kan entreprenörer ge in anbud. Att upprätta ett förfrågningsunderlag är en tidskrävande 
process och beroende på hur huset skall utformas kan det ta olika lång tid, men det bör räknas 
med en månad eller mer.38 Förfrågningsunderlaget består av ritningar och olika handlingar som 
tillsammans tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitetsnivå.  
 
Genom att göra ett noga utarbetat förfrågningsunderlag som klart och tydligt redovisar byggets 
omfattning och kvalitet skapas en bra förutsättning för att få in jämförbara anbud från olika 
entreprenadföretag. Att ta hjälp av professionella konsulter för att upprätta själva 
förfrågningsunderlaget är ett måste, de hjälper även till med att jämföra anbuden som kommer in. 
Denna konsult kostand är en god investering då en väl genomarbetad projektering medför lägre 
byggkostnader i det senare skedet.39 
 
3.1.3.3 Försäkringar  
Försäkringar ska tecknas inför bygget, även alla inblandade konsulter och entreprenörer ska ha 
försäkringar som gäller för arbeten som ska utföras. 
 
När bygget har godkänts vid slutbesiktningen träder en byggfelsförsäkring in. En sådan 
försäkring skall alltid finnas vare sig byggnaden uppförs delvis av konsumenten själv eller 
hantverkare, det gäller både för permanent en- och tvåbostadshus och för fritidshus. 
Försäkringen behövs inte om beloppet för produktionen understiger tio basbelopp vilket 
motsvarar ungefär 400 000 kronor, undantag är fritidshus som har ett lågt skyddsvärde och med 
en enklare standard.40 
 
Försäkringsbrevet skall kunna visas upp vid byggsamrådet som stöd för att försäkringen 
verkligen blivit tecknad. 
 
Byggfelsförsäkringen gäller i tio år från slutbesiktningen och är en ansvarsutfästelse vilket 
innebär att försäkringsbolaget ersätter väsentliga skador som uppstår på huset i upp till tio år efter 
färdigställandet. Det är entreprenören som tecknar byggfelsförsäkringen, därför är det viktigt som 
konsument att kolla att den verkligen finns.41 
  
I varje slags fall där en entreprenör är inkopplad behövs ett färdigställandeskydd. 
Skyddet gäller från byggets startande och fram till dess att huset är godkänt och slutbesiktigat.42 
                                                 
37 http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573 
38 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#forfragananbud 
39 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_forfragningar.htm 
40 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_forsakringar.htm 
41 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_forsakringar.htm  
42 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget. Stockholm: Svensk byggtjänst  
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Detta betyder att en tiondel för kostnaden av produktionen tryggas till att kunna täcka eventuella 
oförutsedda händelser under tiden som byggnationen pågår, antingen genom en försäkring eller 
en bankgaranti.43 
 
3.1.3.4 Byggnadskreditiv  
Under byggtiden ordnar banken ett särskilt lån, där pengarna lånas ut i successivt allteftersom de 
behövs för att betala fakturor. Storleken på byggnadskreditivet motsvarar det slutliga lånebehovet 
och löper oftast med en rörlig räntesats som är högre än den för bottenlånet.  
 
När bygget är klart och när kommunen utfärdat ett slutbevis läggs lånet om till ett vanligt bolån 
hos en bank eller ett bolåneinstitut.44 Det kan löna sig att förhandla med flera banker, eftersom de 
eftersträvar att ha bostadslånet när bygget är klart.45  
 
3.1.3.5 Bygganmälan 
En bygganmälan lämnas in till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor innan det att bygget sätts 
igång. Detta är en anmälan till kommunen som talar om att det är dags att börja bygga. Då 
anmälan kommit in sammankallar kommunen till ett byggsamråd. Här sker en genomgång av 
byggandet med byggnadsnämndens tjänstemän och alla andra som är inblandade. Fler saker som 
gås igenom är vilka tillstånd som behövs av olika myndigheter, vilken tillsyn och kontroll som är 
nödvändig. På mötet presenteras även den kvalitetsansvarige som valts.46  
Bygganmälan behövs då man skall: 
 
• ”uppföra eller bygga till en byggnad, 
• uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning 
• ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt 

påverkas 
• installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, 

vatten- och avlopp (även på tomt) eller 
• underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Efter byggsamrådet är det klart att börja bygga.”47 
 

                                                 
43 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_forsakringar.htm 
44 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_byggnadskreditiv.htm 
45 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#byggnadskreditiv  
46 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
47 http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#byggnadskreditiv (2007-04-10 kl. 
10.15) 
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3.1.3.6 Kvalitetsansvarig 
Byggherren har det fulla ansvaret för att gällande bestämmelser uppfylls och att tillsyn och 
kontroll görs på ett riktigt sätt. Enligt PBL är byggherren skyldig att anlita en kvalitetsansvarig 
som fungerar som en medhjälpare till byggherren. Denne har ansvar för att lagar såväl som regler 
efterföljs och måste vara certifierad hos KARF, Kvalitetsansvarigas Riksförening. Där finns det 
listor över samtliga medlemmar.48 
 
3.1.3.7 Teckna avtal  

När det är dags att skriva avtal med entreprenör eller hantverkare är det betydelsefullt att mycket 
tid läggs ner på att vara noggrann. Innan avtal skrivs är det viktigt att ta referenser och offerter 
från flera olika entreprenörer.  
 
När avtal skrivs och upphandling sker med flera olika entreprenörer är det grundläggande att 
lägga ner lite extra tid på referenserna. Vidare är det likaså angeläget att avtala om ett fast pris 
och att vara noga med att skriva in slutdatum.49 
 
Det är även viktigt att entreprenörerna har en färdigställandeförsäkring. Det går även att be om att 
få en vitesklausul skriven i avtalet så att entreprenören tvingas betala om bygget försenas. Det är 
till fördel att hålla inne med slutbetalningen tills huset är färdigställt och slutbesiktigat och att alla 
fel och brister är åtgärdade.50 
 
När det skall skrivas avtal finns det standardavtal och föreskrifter som stöd vid avtalsskrivandet. 
Avtalet bör regleras så mycket som möjligt. Oftast när det uppstår en tvist mellan kund och 
arkitekt beror detta på att deras överenskommelser inte har skrivits ner i ett avtal.51 
 
Innan avtalet skrivs på är det viktigt att ha läst igenom kontraktet noggrant. Skulle det visa sig att 
kontraktet inte hänvisar till de allmänna avtalsvillkoren gäller konsumentköplagen före andra 
bestämmelser eftersom dessa är tvingande författningar.52 Att skriva avtal innebär helt enkelt att 
kontrakt skrivs på alla de överenskommelser som framkommit. Allt för att undvika missförstånd 
och tvister i framtiden. Det är sedermera viktigt att allt som kommits överens om är nedskrivit på 
papper. Detaljer som rör bygget ska även vara med för att båda parter skall vara överens om vad 
som sagts.53 
 
När ett hus ska uppföras, eller delar av det, görs ett entreprenadkontrakt. Det finns en del 
standardavtal och föreskrifter till hjälp vid kontraktsskrivning. Avtal mellan konsument och 
entreprenör bör vara baserat på allmänna bestämmelser för småhusentreprenörer,  
ABS 05, som arbetats fram av konsumentverket.54  
För konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet används ABK 96. De uppgifter som 
ska ingå i avtalet är grunden för prissättning och när arbetet ska vara klart. 
I entreprenadkontraktet finns det också en möjlighet att avtala om vite vid förseningar. Ett vite är 

                                                 
48 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
49 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
50http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#kontrakt 
51 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst  
52http://www.bygganytt.com/index.cfm?objectid=5A8D314F-E5CC-6BC1-F5AD54449E180A7B 
53http://www.byggmarknad.se/www/byggexpo_byggguiden_byggprocessen.htm#kontrakt 
54http://www.boende.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1403&lngArticleId=3573 
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ett förutbestämt belopp som entreprenörer måste betala om arbetet försenas.55
 

 

3.1.4 Produktion 

3.1.4.1 Utsättning och markarbeten 
Utsättningen anger husets exakta läge på tomten och verkställs av kommunens tjänstemän eller 
av utsättningsentreprenörer. Detta är det första som görs efter att bygglovet beviljats och alla 
kontrakt är klara och brukar kosta mellan 3000-5000kr.  
 
Markarbeten brukar inkludera sprängning, grävning och leverans av makadam. Oftast tas inte 
kostnader för trädfällning, finplanering, utjämning av tomten och förberedelser för trädgården 
med i offerten. Det står dock inte alltid klart och tydligt i avtalet vad det är som ingår och inte.56 
 
3.1.4.2 Grund, stomme och inredning 
Den tid det tar att bygga ett hus varierar ganska mycket, beroende på vilken grund som används, 
hur mycket det är som är förtillverkat och hur huset är konstruerat 
 
Att lägga grunden och resa stommen brukar ta relativt kort tid. Det tar ungefär en vecka att lägga 
en enkel platta och ungefär fyra veckor att resa stommen. Däremot tar det längre tid att inreda 
huset dvs. resa innerväggar, tapetsera, ställa upp kök och lägga golv.  Den delen av byggnationen 
brukar ta en till tre månader, men det varierar naturligtvis mycket beroende på huset. Det är 
viktigt att komma överens om ett datum för inflyttning med den part som kontraktet är skrivit 
med.57 
 
En bra start för ett husbygge är en stadig och väldränerad grund. Utformningen väljs med hänsyn 
till markens egenskaper. Hänsyn tas till om det ska finnas källarvåning, golvvärme och annat. 
 
3.1.4.3 Slutbesiktning 
Byggnaden skall slutbesiktas när alla entreprenörer är klara och har gjort sitt. Besiktningen är en 
förutsättning för den 10 år långa garantitid som blir gällande efter godkänd slutbesiktning. 
 
Besiktningen utförs av en besiktningsman som utses av konsumentens försäkringsbolag. Hans 
uppgift är att undersöka om entreprenader och materialleveranser har gjorts enligt handlingar och 
andra överenskommelser. Det är därför mycket viktigt att besiktningsmannen får ta del av alla 
handlingar i ärendet.58 
Under besiktningen för besiktningsmannen protokoll där fel och brister antecknas ner. Skulle det 
visa sig att väsentliga fel föreligger eller om byggnaden inte har byggts klart kan denne vägra att 
godkänna entreprenaden. Besiktningsmannen förordar då om att slutbesiktningen skjuts upp till 
ett senare tillfälle. 
 
Vid fel på byggnaden har berörd entreprenör normalt två månader på sig att åtgärda detta, eller 
låta en annan entreprenör rätta till felet på dennes bekostnad. Kostnaden för att åtgärda fel och 

                                                 
55 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
56 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
57 http://www.byggahus.se/bygga/bygg_grund.htm 
58 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
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brister i bygget värderas av besiktningsmannen.59 
 
När byggnaden är besiktad och allt är klart och godkänt skall den kvalitetsansvarige anmäla detta 
till husbyggnadsnämnden genom en undertecknad och ifylld kontrollplan. Denna utvisar att hela 
processen av bygget har efterlevts enligt gällande regler. Därefter utlämnas ett slutbevis av 
kommunen. Byggnaden är då avlämnad och garantitiden börjar gälla.60 
 
3.1.4.4 Slutbevis 
Då byggherren gjort vad som står i kontrollplanen och byggnadsnämnden anser att bygget följt 
alla regler och lagar, skriver byggnadsnämnden ett slutbevis. Om de inte tycker att byggherren 
byggt enligt bygglagarna måste byggherren rätta till det som är fel. Byggnadsnämnden 
bestämmer hur byggnaden får användas innan felen är rättade.61 

3.2 Aktörernas roll och ansvar 

3.2.1 Stadsbyggnadskontoret roll 
Stadsbyggnadskontorets roll är att ta fram en verksamhetsberättelse som redovisar deras 
verksamhet utifrån Byggnadsnämndens uppdragsplan samt hur målsättningar, delmål, 
inriktningsmål och aktiviteter har genomförts och följts upp.  
 
Arbetet inom stadsbyggnadskontoret präglas huvudsakligen av den vanlige medborgarens 
önskemål om förändringar av sin bostad och dess omgivning. Stadsbyggnadskontorets 
huvuduppgift är att främja tillväxten genom att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.  
 
Verksamheten styrs av Byggnadsnämndens ansvarsområde enligt KF:s delegation, samt till större 
delen av olika lagar såsom plan och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen (FBL), 
miljöbalken (MB), statliga normer och föreskrifter och allmänna råd såsom Boverkets byggregler 
(BBR). I de flesta ärenden berörs kommunala nämnder och kontor, länsstyrelsen och övriga 
statliga organ. Stadsbyggnadskontorets övergripande mål är kvalitet och ekonomi i balans.62 

                                                 
59 http://www.bygganytt.com/index.cfm?objectid=5A948E6F-08E4-FE84-C1B44489C7ADF69E 
60 Samuelsson, H-G & Åberg, L. (2003) Villabygget.  Stockholm: Svensk byggtjänst 
61 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2450&epslanguage=SV 
62http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/BN_Verksamhberattelse_2
006.pdf 
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3.2.2 Arkitektens roll  

Ett hus produceras för att kunna användas under en lång tid. Målet är att komma fram till rätt 
funktion. Behovet på funktion estetik, miljö, teknik och ekonomi sett över hela husets livslängd 
måste därför vägas samman till en helhet som både är ekonomiskt försvarbar och väl fungerande. 
Arkitektens uppgift är därför mer än att bara uppföra ritningar.  
Arkitekten har vidare uppgiften att analysera, sammanställa krav och förväntningar samt att ge 
förslag på lösningar utifrån de nämnda parametrarna för att det ska bli möjligt att nå upp till alla 
mål. Dess roll är att få olika intressen, önskemål, funktioner och krav till att verka tillsammans 
som en enda enhet.  
 
Arkitektens lösning har stor inverkan på hur projektets ekonomi kommer att se ut. Det är viktigt 
att inte fokusera för mycket på kostnaden av själva projekteringen utan istället se till värdet av 
betydelsen och den blivande totalkostnad som arkitektens lösningar leder till. Själva kostnaden 
för arkitektens insats är liten i förhållande till den slutliga totalsumman av husbygget. 
 
Proportionerna mellan arkitektens insats, byggkostnaden och husets livskostnad brukar sägas 
vara 1:10:100. Utrymmet för kostnadspåverkan under projektets tillblivelsefas är som störst vid 
projekteringen. En väl planerad och genomförd projektering där estetik, miljö, teknik, och 
ekonomi samspelar minskar kostnaderna längre fram i tiden.  
Riktlinjen för en projekteringskostnad är ca 10% av den totala investeringskostnaden.  
 

Arkitekten kan även medverka som projektledare vid mindre projekt såsom husbyggnation. Han 
eller hon hjälper då till med, förutom själva arkitektarbetet, att hämta in anbud från konsulter och 
entreprenörer samt agera projektledare och sköta samordningen av konsulter. Byggledare är även 
ett åtagande som en arkitekt kan åta sig.63 

3.2.3  Hantverkarnas roll 
På branschorganisationens hemsida går det att hitta byggsektorns etiska regler som visar hur 
organisationen vill att branschen skall jobba. Här följer de anvisningar som finns på hemsidan. 
 
”Byggsektorns etiska regler syftar till att få medlemsföretagen att uppträda och handla på ett 
sådant sätt att byggsektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna skall 
stimulera medlemmarna att uppfylla samhällets förväntningar på det goda företaget, bl.a. 
avseende miljö- och arbetsmiljöhänsyn, jämställdhet och icke-diskriminering. Företagen skall 
sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och 
samhälle. 
 
 
 

• Medlemsföretag skall inte åtaga sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, 
eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Medlemsföretag skall 
verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed. 

                                                 
63 Careholm, S. Lander, P. Sällström, P-M. (2007) Guide till Sveriges arkitektföretag 2007.  Stockholm: Sveriges 
Arkitekter 
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• Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta 

affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt. 
 

• Medlemsföretag skall inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande 
åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor. 

 
• Medlemsföretag får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Medlemsföretag 

skall aktivt motverka s.k. svartjobb. 
 

• Medlemsföretag skall utföra sina uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. 
Alla uppdrag skall genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för 
uppgiften. 

 
• Medlemsföretag får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att 

opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.  
 

• För att följa efterlevnaden av dessa etiska regler finns ett Etiskt Råd med en särskild 
instruktion.”64 

 
 
”Etiska rådets uppgift: 
Byggsektorns Etiska råd prövar anmälningar om överträdelser av byggsektorns etiska regler. 
Rådet kan också på eget initiativ pröva om en medlem har brutit mot reglerna. Rådet består av 
fem ledamöter från de ingående organisationerna samt en fristående ordförande. Ledamöterna 
ska vara väl förtrogna med förhållandena inom byggsektorn. Rätt att påtala överträdelser har 
envar som kan anses direkt berörd av medlems oetiska beteende. Rådet avgör själv hur varje 
ärende ska beredas. Vad som under överläggningarna förekommer av skriftlig eller muntlig art 
är konfidentiellt. Om Etiska Rådet finner att en medlem har brutit mot de etiska reglerna ska 
styrelsen för den berörda organisationen underrättas om det. Rådets beslut ska publiceras i 
tidningen Byggindustrin eller i annan spridd branschtidning.”65 
 
Entreprenörernas ansvar anges väldigt tydligt i ABS 05-avtal för småhusentreprenader som 
näringsidkare utför åt privatpersoner. Den är framtagen av Byggindustrier (BI) tillsammans med 
Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund med flera. Syftet med ABS 05 är att förtydliga och 
komplettera ”konsumenttjänstlägen med lagens särskilda bestämmelser beträffande 
småhusentreprenader” (51-61 §§ Konsumenttjänstlägen). Lagen innehåller regler som ger ett 
starkare skydd för konsumenten.66 

                                                 
64 http://www.byggsektornsetiskaregler.se/Etiska_regler.asp (2007-04-30 kl. 09.30) 
65 http://www.byggsektornsetiskaregler.se/Etiska_radets_uppgift.asp (2007-05-03 kl. 10.15) 
66 http://www.bygg.org/ABS_05.asp 
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3.3 Lagar och regler som styr byggandet 
Det finns en mängd lagar som styr byggandet och byggprocessen. Ett par av de viktigaste är: 
 

• Plan- och bygglagen PBL 

” 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. Lag (1993:419).”67 

Det är kommunens ansvar att planlägga användningen av vatten och mark. Varje kommun 
skall ha en aktuell översiktplan som omfattar hela kommunen. Och reglering av mark och 
bebyggelse som styrs av detaljplanen. Kommunen har även områdesbestämmelser som styr 
begränsade områden som inte omfattas av detaljplanen.68 PBL styr hur bygglovet, 
rivningslovet och marklovet ska gå till och när det ska sökas. Vad som händer vid 
byggnation utan bygglov. Lagen styr även tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten. 

 
• Boverkets byggregler BBR, innehåller nio huvudavsnitt 

 
1. Inledning 
2. Utförande och driftinstruktion 
3. Utformning 
4. Bärförmåga, stadga och beständighet 
5. Brandskydd 
6. Hygien, hälsa och miljö 
7. Buller 
8. Säkerhet vid användning 
9. Energihushållning och värmeisolering 
 
Föreskrifterna i BBR är till största delen formulerade som funktionskrav, vilket innebär att 
syftet med kravet anges, vilken funktion eller egenskap som skall uppfyllas. Däremot skrivs 
inte hur kravet skall uppfyllas. 
 

• Boverkets konstruktionsregler, BKR, innehåller precis som BBR föreskrifter och allmänna 
råd till PBL. I denna går att utläsa hur bärande konstruktioner, stadga och beständighet skall 
beaktas.69  

 
• Byggnadsverkslagen BVL, behandlar flera områden som t.ex. tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, byggprodukters lämplighet, funktionskontroll av ventilationsanläggningar och 
typgodkännande av byggmaterial och konstruktioner m.m.  

                                                 
67 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM (2007-04-17 kl. 16.10) 
68 Söderberg, J.(1978, 2005) femte upplagan Att upphandla byggprojekt. Lund: Studentlitteratur 
69 http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2003/regelsamling_for_konstruktion.pdf  
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• Konsumenttjänstlagen, lagen trädde i kraft 1986 syftet är att bland annat skydda konsument i 

de fall då privatpersoner köper tjänster av näringsidkare. Sedan 1991 gäller lagen även 
småhusentreprenader. Entreprenören har enligt lagen en omfattande samråds- och 
underrättelseskyldighet mot konsumenten. Han ska utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och 
ta till vara konsumentens intressen. Lagen styr även priset, betalning, försening, fel, ansvar 
och påföljder.  
 
Fel hos Tjänsten: 
”9 § Tjänsten skall anses felaktig, om resultatet avviker från 
1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en 
olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, 
2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att 
föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller 
3. vad som därutöver får anses avtalat. 
   Tjänsten skall också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud enligt 27 § 
produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17 § marknadsföringslagen (1995:450) eller om 
näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig att utföra enligt 8 § 
tredje stycket. Lag (2004:455). 

 
10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från sådana uppgifter av 
betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas 
ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid 
marknadsföring har lämnats 
1. av näringsidkaren, 
2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller liknande organisation för 
näringsidkarens räkning, eller 
3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i tidigare led. 
   Första stycket gäller inte i fråga om uppgifter som i tid har rättats på ett tydligt sätt och 
inte heller om näringsidkaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Lag 
(1990:935).”70 
 

• ABS05, är allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och avser att används när 
näringsidkare bygger småhus åt privatpersoner. Vid årsskiftet 2004-2005 trädde ändringar i 
konsumenttjänstlagen i kraft. Bland annat innebar detta att lagen blir tvingande i alla 
entreprenader mellan konsument och näringsidkare. För att hantera detta togs ABS 05 fram.71 

 
Ändrings och tilläggsarbeten: 
”8 § konsumenttjänstlagen.  
 
9. Innan andra ändringar och tilläggsarbeten än sådan som regleras i 8 § 
konsumenttjänstlagen påbörjas skall parterna skriftligen avtala om omfattningen av 
ändringen eller tilläggsarbetet, priset eller grunderna hur priset bestäms, tiden för betalning 

                                                 
70 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850716.HTM 
71 http://www.bygg.org/ABS_05.asp 
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och tiden för arbetets avslutande alternativt dess påverkan på kontraktstiden. I annat fall 
gäller i dessa delar vad beställaren påstår har avtalats, om inte annat framgår av 
omständigheterna i övrigt.  
 
10. Med arbeten enligt 9 i dessa bestämmelser eller 8 § konsumenttjänstlagen likställs arbete 
som föranleds av att uppgifter som beställaren svarar för enligt 2 i dessa bestämmelser inte 
är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad som skall 
förutsättas enligt 3 i dessa bestämmelser, eller  
att förhållande som avses i 4 i dessa bestämmelser inte är sådant som det skall förutsättas 
vara. Vid bedömning av om sådant arbete skall likställas med ändringar och tilläggsarbete, 
skall entreprenörens skyldigheter enligt 5 i dessa bestämmelser beaktas.  
Entreprenören skall underrätta beställaren och begära dennes anvisningar innan arbete 
enligt denna punkt utförs. Utförs sådant arbete utan underrättelse är entreprenören inte 
berättigad till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara 
oskälig.”72 

 
 
• Miljöbalken antogs 1998 av Riksdagen och trädde ikraft 1/1 1999. Lagen ersatte 15 äldre 

lagar och har till syfte att på lång och kort sikt se till att det blir en hållbar utveckling och en 
god och hälsosam miljö.73 

” 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”74 

 

                                                 
72 http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/abs_05.pdf (2007-04-03 kl. 13.45) 
73 Nordstrand, U.(2000) tredje upplagan Byggprocessen. Stockholm: Liber Ab  
74 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm (2007-04-16 kl.17.05) 
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4. Empiri 

4.1 Stadsbyggnadskontoret 

4.1.1 Syn på stadsbyggnadskontoret från personer so m byggt hus 
De flesta tyckte att den här processen gick bra. Men en del har i efterhand fått reda på att det gick 
att söka dispens för vissa delar som avskiljde från detaljplanen när det gällde bygglovet. Hade de 
vetat om det då, så hade flera utav dem försökt kolla upp det närmare och troligtvis utnyttjat den 
möjligheten. 
 
Däremot var det en person som stötte på problem då han blivit lovad att det inte ämnade bli några 
problem med det bygglov han skulle söka. Handledaren var till och med ute på tomten och tittade 
så att allt var enligt bestämmelserna . Men när det väl kom till kritan fick han inte det beviljat och 
det skapade naturligtvis massa problem för honom. Han är i efterhand väldigt besviken på rollen 
som stadsbyggnadskontoret spelade. Trots att det inte hade beviljats skriftligen så tyckte han att 
handledaren borde ha kunskap nog att veta vad som kommer att godkännas.  
 
Många upplevde att kravet på handikappanpassning var svår, då det ibland kom att påverka 
utformningen av deras planlösning. Det gjorde att de var tvungna att göra en del uppoffringar 
som de inte hade planerat att göra. Det gäller till exempel ytan inne i toaletten på första plan som 
måste vara anpassad för rullstolbundna. Huset måste även byggas så att det ska vara lätt i 
framtiden att ändra planlösningen så att det ska fungera om det värsta händer och en 
familjemedlem blir handikappad. 
 
En av de personer vi pratade var väldigt insatt i branschen och förklarade att det är vanligt idag 
att personer med pengar bygger precis det de vill ha utan att söka bygglov. De betalar hellre det 
vite som blir, det är kostsamt men de betalar gärna för att få sina vräkiga kåkar. 

4.1.2 Intervju med olika stadsbyggnadskontor 
Samtal med stadsbyggnadskontoret i Borås: 
 
Det vanligaste fel som privatpersoner gör när de ska bygga är att de ofta väljer hus innan de ens 
har sett tomten. De anpassar tomten efter huset. Han tyckte att det var viktigt att i ett tidigt skede 
tänka på vad för hus som passar på tomten. Sen gäller det även att planera i god tid. Det 
viktigaste är att ta kontakt med kommunen så fort som möjligt efter att de vet vad de vill ha, så 
att bygglovet går snabbt. 
 
Samtal med stadsbyggnadskontoret i Halmstad: 
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Hon som vi pratade med ansåg att det vanligaste felet konsumenter gör, är att de ändringar som 
görs vid villabyggnation inte följer bygglovsplanen. Hennes råd var att  konsumenterna bör ha 
klart för sig från början hur de vill ha det, så de slipper ändringar. Det är viktigt att lämna in 
ritningar i tid och prata igenom ordentligt med handledare hur de skall ha det. Om de mot 
förmodan skall göras ändringar så är det viktigt att de följer detaljplanen. 

4.2 Intervjuer gällande arkitektens roll 

4.2.1 Syn på arkitekten från personer som byggt hus  
Alla intervjuade personer tog kontakt med en arkitekt efter det att de hade köpt en tomt. Generellt 
gick det att se att de valde arkitekten genom rekommendation från vänner och bekanta. Några 
valde dock att ta den arkitekten som byggfirman hade kontakt med. Det valet gjorde de då de 
tyckte att det kändes lättast. Valet av arkitekt var inget som de lade ner särskilt mycket tid på. De 
ville endast ha någon som kunde föra ner deras visioner på papper.  
 
När de träffade arkitekten hade de mycket egna idéer och tankar om hur huset skulle komma att 
se ut. Vissa hade till och med ritat upp hur de ville att det skulle se ut själva innan de träffade 
arkitekten.  
 
En del upplevde processen som ansträngande då det tog lång tid och att arkitekten inte alltid höll 
tidplanen. Många hade valt en annan arkitekt om de hade byggt idag eftersom de saknade den 
rådgivande biten. De kände i efterhand att det hade varit bättre med någon som kunde komma 
med mer tips och idéer. Även om de själva hade en ganska klar bild av vad det var som de ville 
ha så saknades ändå det där lilla extra som de behövde få utav ett proffs. Om de byggt hus idag 
hade de lagt ner mer tid på valet arkitekt. Det framgick i intervjuerna att de inte förstod värdet av 
arkitekten förrän nu i efterhand. 

4.2.2 Intervjuer med Arkitekter 
Vi ringde till fyra olika arkitektfirmor och pratade med en arkitekt på varje kontor. Dessa 
intervjuer redogörs nedan. 
 
Samtal med Arkitektateljén: 
 
Han menade att det första beställaren måste göra är att ta reda på vad som är av vikt för 
fastigheten, hur stor byggnaden får vara och om det är några andra bestämmelser som måste tas 
hänsyn till. I det här skedet är det också viktigt att ta hjälp av någon som kan utläsa vad det är 
som gäller. Många privatpersoner har inte den kunskap som krävs för att förstå alla regler som 
gäller. Det är väldigt vanligt att de som ska bygga inte är medvetna om sina rättigheter.  
 
Han ansåg att det mest betydelsefulla som många missar är att få riktig teknisk rådgivning och 
hjälp från sakkunniga redan i ett tidigt stadie, många tror att de kan mer än vad de egentligen gör. 
Ett annat råd han gav var att kontrakt inte skall skrivas med arkitekten innan en skiss har erhållits 
för att undvika att binda upp sig på något inte känns rätt. Det är även viktigt att jobba i steg med 
att först upprätta en skiss, därefter en hundradelsritning och till sist en konstruktionsritning. 
 
Intervjupersonen i arkitektateljén uttryckte även vikten av husets placering så att det ligger i rätt 
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solläge och att det finns yta kvar på tomten för eventuell utbyggnad i framtiden om det skulle 
önskas.  
Innan besöket hos arkitekten är det viktigt att fundera på vad det är som önskas, hur många 
sovrum det ska vara, var köket ska ligga och så vidare.  
  
Ett annat råd som han gav var att det många gånger kan vara bra att utnyttja arkitektens kunskap 
vid processen med Stadsbyggnadskontoret och låta arkitekten vara med att ta hand om den biten. 
Då han är mycket mer insatt och kan förklara vad det är som gäller och även ta många 
diskussioner gällande bygglovet. Problemet med att privatpersoner som ska bygga hus är ofta att 
de tror att de ska klara så mycket själva och anställer inte den hjälpen som de behöver. 
 
Samtal med Arkitektbyrån: 
 
Intervjupersonen hade en lång erfarenhet i branschen då han jobbat som arkitekt i drygt 40 år. 
Han menade på att branschen förändrats mycket sedan han började. Största skillnaden är att 
arkitekten var mycket mer delaktig i fler beslut och detaljer förr, de medverkade till och med vid 
detaljer som val av dörrhandtag.  
Det som han såg som det största problemet är att privatpersonen inte har särskilt stor kunskap och 
att det blir entreprenören som styr och ställer. 
 
Han menade också att det är väldigt vanligt att när de kommer till arkitekten så har de ofta med 
sig egna skisser och visioner om hur det ska se ut, detta är ju bra men oftast går inte deras idéer 
att förverkliga då det inte är tekniskt möjligt. Då får han som arkitekt försöka att hjälpa dem att 
rita ett hus som fungerar och utgå så mycket som möjligt ifrån det de önskar. 
 
Han upplever också att snickarna många gånger inte följer ritningarna idag så som de borde, utan 
att de gör deras egna lösningar som de tycker blir bättre och billigare. Detta får konsekvensen att 
mycket ändras på huset. När det görs en ändring blir det ofta fler delar som måste modifieras för 
att det ska stämma. Han har t.ex. varit med om att ritat ett hus och sen fått se det när det var klart 
och nästan inte känt igen det. Så hans råd är att det är viktigt att känna alla som är med och 
bygger och dessutom hålla ett vakande öga på dem annars gör de lite som de vill. 
 
Samtal med White Arkitekter. 
 
Arkitekten ansåg att det vanligaste problemet som han stöter på hos folk som ska bygga nytt är 
att de inte klarar av administrationen. Han menar att vissa tror de kan mer än vad de i själva 
verket gör. När dessa kommer till honom för konsultation vill de endast ha hjälp med att få huset 
ritat på pappret. De har redan gjort upp med folk utanför huset ska se ut, och vill inte ha hjälp 
med något annat än själva uppritandet. Han uttrycker sig som att det blir ”Skoda” då.  
 
Problemen löser arkitekten beroende på vilka tjänster som kunderna vill köpa. Det kan vara att 
hjälpa till med kontroller under byggtiden, till exempel ljussättning och om något som behöver 
göras på något annat sätt än vad som är beskrivet på ritningen.  
 
Vad intervjupersonen anser det konsumenterna bör tänka på innan de bygger hus är helheten, 
proportionerna och att lyssna på arkitektens råd. Han nämner även vidare att det ska ha endast en 
övergripande formgivning på det hus de vill ha och låta arkitekten utgå från det. Då blir den 
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slutliga produkten bäst.  

4.2.3 Intervju med branschorganisationen Sveriges A rkitekter 
Vi pratade med Ulrika som jobbar som förbundsjurist hos Sveriges Arkitekter. Ulrika anser att 
det största problemet är att privatpersoner oftast inte riktigt vet vad det är de vill ha, utan de 
ändrar sig flera gånger under resans gång. Vidare menar hon att det är arkitektens uppgift att 
förklara vad som fungerar i verkligheten. En gyllene regel är att ju mindre tid de har tänkt innan 
ju längre tid tar det för arkitekten. 
 
Ett annat problem är att de har svårt att förstå att arkitektens tid kostar pengar, en skiss kostar 
pengar även om de väljer att inte gå vidare med just den arkitekten. Därför är det väldigt viktigt 
att ha tydliga avtal. Då fast pris bestäms är det oerhört viktigt att fastställa vad det är som ingår i 
avtalet. Branschorganisationens råd till arkitekterna är att avtal med privatpersoner skall vara 
extra tydliga. 
 
En generell trend hos privatpersoner är att de inte förstår och uppskattar arkitektens värde. De har 
svårt att se att de kan spara i byggskedet om de utnyttjar arkitektens kompetens mer än till att rita 
upp för att kunna lämna in för bygglov. 
 
Ett sista råd från Ulrika var att istället för att ta med sig egenhändigt ritade skisser till arkitekten 
så ska en önskelista skrivas över vilken funktion som eftersträvas och ta med bilder över den stil 
som önskas. Det är inte bra att komma till arkitekten och vara för låst i sina egna idéer, då blir det 
svårare att ta till sig arkitektens expertkompetens. 
 
Det sista problemet hon nämner är att privatpersoner är mycket priskänsliga så det är ofta ganska 
svårt att jobba gentemot dem. Hon vill lyfta fram att arkitektkostnaden inte är särskilt stor i 
sammanhanget då arkitekten kan bidra till bättre lösningar.  

4.3 Intervjuer gällande hantverkarnas roll 

4.3.1 Syn på hantverkare från personer som byggt hu s 
Vid våra samtal framkom väldigt liknande svar från alla vilket gjorde att vi fick fram generella 
trender. Alla intervjuade hade valt sina hantverkare genom referenser från vänner och bekanta. 
Kontakten med dessa togs i ett ganska tidigt skede innan bygglovet.  
 
Hantverkarna står för den längsta delen av byggprocessen. Denna process är jobbig då den är 
lång och krävande. Under den här tiden är det viktigt att skaffa sig en bra kontakt med sina 
hantverkare. Det är oftast ett måste att åka ut till bygget dagligen.  
 
Det som alla tyckte var jobbigast under den här tiden var att det uppstod många tillfällen då de 
ställdes inför snabba beslut, saker som de inte hade tänkt på innan. Ofta ringde snickaren till 
jobbet om frågor som krävde ett direkt beslut, antingen fick de ge svar direkt i telefon eller helt 
enkelt åka ut till bygget. Ett exempel på detta som någon råkade ut för var att de fick ett dygn på 
sig att bestämma var alla el-kontakter i huset skulle placeras, något som de inte hade tänkt på 
innan. Det hade för samtliga blivit en del långa nätter då de fått fundera på olika val som de 
ställdes inför.  
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Under den här tiden då huset byggdes uppstod även en del missförstånd, vilket det hade gjort för 
alla vi var i kontakt med. För vissa var det större missförstånd och för andra små som var lätta att 
rätta till. Allt från fel dörrhandtag till felplacering av elkontakter. Ett exempel på ett större 
missförstånd var där snickarna hade monterat in fel fönster fast det uppenbart varit en felleverans. 
Den här personen hade då frågat en annan snickare om detta hände ofta, svaret blev att ”som 
snickare idag monterar du det som levererats utan att ens fundera på om det är rätt eller inte”.  
 
Efter att vi pratat med samtliga nybyggare gick det lätt att se att kommunikationen mellan 
snickarna och beställaren många gånger är svår. Flera saknade den rådgivande biten även här, de 
saknade råd från snickarna då de ställdes inför viss val. Snickarna gjorde som de blev tillsagda 
utan att tala om att beställarens önskemål ibland inte skulle bli bra. För många upplevdes detta 
ganska snopet då de fick se det färdiga resultatet som inte blev speciellt bra. Snickarna förklaring 
till detta brukade bli ”du ville ju ha det så, men det är inte alltid att det blir bra med här 
materialet”. Önskan var förstås att denna information framkommit tidigare. 
 
De råd till personer som ska bygga i framtiden är att undersöka alla alternativ och att tänka till 
ordentligt innan så att tilläggskostnader undviks, eftersom dessa ofta blir väldigt kostsamma. Det 
är även viktigt att prata med snickarna om kostnaderna för tilläggen innan tilläggsarbetet 
påbörjas. För många blir det annars en chock när fakturan kommer.  
 
Ett annat tips är att vara väldigt engagerad i bygget och ha koll på de som bygger huset.  
Att bygga ett hus är väldigt slitsamt och det tar mycket mer tid än vad trodde från början. Alla 
säger att då de flyttade in, var de helt slut. 

4.3.2 Intervjuer med hantverkare 
Även här fick vi mycket generella svar från alla vi pratat med. De upplever alla problemen på 
ungefär liknande sätt.  
 
Den allmänna bilden är att den stress som uppstår ofta ligger till grund för många problem. 
Snickarna ansåg även att kunderna många gånger tar sig vatten över huvudet då de sätter för höga 
mål och ska bygga så märkvärdiga hus som dessutom blir väldigt kostsamt. Rådet alla vi 
intervjuade gav, var att försöka att sänka sina krav lite och ta det aningen lugnare. Ett annat råd 
var att lägga ner mer energi och pengar på planeringen. En av snickarna hade läst att en nedlagd 
krona i projekteringen motsvarar 1000 kronor som kan sparas under byggskedet. 
 
Det alla kunde konstatera var att privatpersoner ofta har väldigt bråttom och att de inte vet riktigt 
vad det är de vill ha. Detta leder till de förut nämnda tilläggskostnaderna som hantverkarna ofta 
tycker är svåra att få betalt för, det tar tid och blir ofta mycket diskussioner kring dem. 
Tilläggskostnader upplevs ofta som något negativt från byggarnas sida då det ofta ställer till 
problem. En del av de vi pratade med gör inte ens ändringarna, om de gör det måste det först 
skrivas papper om vad som är överenskommet. Genom den nya lagen (konsumenttjänstlagen § 8) 
som tillkommit har en ny trend uppstått där kunder som är pålästa på deras rättigheter utnyttjar 
lagen. Vad de gör är att strunta i att skriftligen underrätta byggnadsarbetarna om tilläggsarbeten 
utan gör det endast muntligt, byggfirman har då inte rätt till ersättning för dessa arbeten. Vissa 
privatpersoner har satt detta i system, därför är det viktigt för båda parter med tydliga avtal. 
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Även snickarna upplever en bristfällig kommunikation. De erkänner att de i all stress ibland kan 
vara lite dåliga på att förklara men menar även att många gånger talar inte kunden om när de inte 
förstår. I och med att arbetet hela tiden pågår under stress som följd av att allting ska gå så fort 
som möjligt blir det lätt att missförstå varandra.  
 
Kommentaren vi fick då vi ställde frågan vilket det vanligaste problemet är var att privatpersoner 
ofta saknar relevant kunskap, vilket gör det svårt för snickarna att göra ett bra jobb. Det är oftast 
den bristfälliga kommunikationen som ligger till grund för många missförstånd. De råder alla 
som bygger hus att alltid tala om då de inte förstår eftersom det är en viktig del för att samarbetet 
ska fungera. I de fall då privatpersoner inte har den kunskap som krävs ansåg några av snickarna 
att det är en god idé att anställa en konsult eller att låta arkitekten vara delaktig under större del 
av processen. 
 
Efter att pratat med hantverkarna kom det även fram att väldigt få av dessa vill jobba mot 
privatpersoner, dels för alla konflikter och dels för att det alltid är en diskussion om pengar. En av 
hantverkarna som vi prata med menade till och med att det är omöjligt att jobba seriöst gentemot 
privatpersoner. Hur det ska tolkas är svårt att säga. 

4.3.3 Intervju med branschorganisationen Sveriges B yggindustri 
Samtal med entreprenadjuristen Joakim Lidgren: 
 
Upplevelsen om vad som är de vanligaste problemen enligt branschorganisationen var samma 
som vi fick fram genom att prata med hantverkarna och de som byggt.  
 
Det absolut vanligaste är diskussioner kring omfattningen, vad det är som ingår i avtalet och inte. 
Båda parter är för dåliga på detta. För att tvinga fram vad det är som ingår i avtalet har 
bevisbördan lagts på entreprenören genom § 51 i konsumenttjänstelagen. Det gör att 
entreprenören lägger ner mer vikt vid att klargöra vad det är som ingår i avtalet. Då avtalet inte är 
ordentligt skrivet blir det alltid en diskussion om priset, vilket ofta leder till tvister parterna 
emellan. En annan grund till diskussion är att privatpersoner alltid vill ha den bästa möjliga 
kvalitén men är sällan villiga att betala priset för den.  
  
Ytterligare ett stort problem som ofta leder till tvister är fel. Fel uppstår ofta på grund av att 
entreprenörerna jobbar för snabbt och det blir slarvigt gjort. För att motverka att fel uppstår har 
organisationen krav på entreprenörerna gällande bland annat materialval. 
 
Även här nämns att kommunikationen är ett stort problem då fackman och lekman oftast inte 
talar samma språk och det blir många missförstånd. 
 
Sveriges Byggindustri jobbar aktivt för att minska problemen genom att hålla kurser för sina 
medlemmar där de kan lära sig hur man skriver tydliga avtal. De har även varit med att ta fram 
ABS 05 där ett av syftena är att underlätta för entreprenörerna genom att det finns tillgång till 
kontraktsmallar. Entreprenörerna kan även skicka in sina kontrakt till organisationen och få hjälp 
med att se över att det ser bra ut. 
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De råd Joakim Lidgren gav var att beställaren kollar upp referenser på den entreprenör han har 
tänkt välja och att entreprenören kan det som han utger att kunna. Och han råder entreprenörerna 
att vara noga med att informera beställaren.  
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5. Analys 

 
I vår teori framgår det att planeringsfasen är en stor och viktig del i byggprocessen. Först ska det 
planeras och skissas för att få fram en övergripande idé av vilket hus som önskas. För att 
underlätta ytterligare kan tomt väljas före valet av hus. Den ekonomiska situationen ska även ses 
över i samarbete med en bank, därefter anskaffas tomten. Om en arkitekt inte kontaktats tidigare 
skall detta göras nu. Här ritas huset ned på ritningar enligt önskemål och idéer i samarbete med 
arkitekten. Efter de intervjuer vi gjort märks det snabbt att tillräcklig tid inte läggs ner i det här i 
skedet. Detta gick att utröna då konsumenterna lagt nästan all vikt på detaljer som rör 
produktionsfasen. Alla de fackmän vi pratat med och de böcker vi läst påtalar att det är viktigt att 
låta planeringen ta tid. Dock visar våra intervjuer med konsumenter som byggt eget att de har 
svårt att följa dessa anvisningar.  
 
Som ovan nämnt skall anskaffandet av tomt ske före val av hus. Detta för att husets placering och 
utformning ska synkronisera med tomten, vilket är väldigt svårt då val av hus skett före inköp av 
tomt. Både stadsbyggnadskontoret och arkitektbyråer har påtalat vikten av detta. Det var dock 
några av våra husbyggarrespondenter som redan hade valt hustyp innan tomt införskaffats. De 
lägger hellre vikten vid husets estetiska utformning än att huset passar väl ihop med tomten.  
 
I planeringsfasen skall det även väljas arkitekt, detta skall enligt teorin göras med omsorg. Vid 
val av arkitekt är det viktigt att dialogen mellan konsument och arkitekt fungerar bra. Det är även 
angeläget att konsumenten har förtroende för arkitekten och att det finns en känsla för gott 
samarbete. För att detta skall uppfyllas är det naturligtvis viktigt att konsumenten lägger ner tid 
på at välja arkitekt. Vid våra intervjuer förstod vi att konsumenterna inte hade lagt ner mycket tid 
på att hitta rätt arkitekt utan de tog den arkitekt som vänner rekommenderat. Det var några av de 
som nyligen byggt hus som ångrar detta i efterhand, om de byggt hus idag skulle de lagt ner mer 
tid och energi på valet av arkitekt. De saknade en arkitekt som var drivande och som kom med 
fler idéer. Arkitekterna själva ansåg att konsumenter ofta är dåliga på att utnyttja deras 
kompetens. De får till störst del mest uppdrag som bygger på att föra ner konsumenternas idéer 
på ritningar för att de skall kunna söka bygglov. Arkitekterna anser att det är svårt för dem att 
vara delaktiga i utformningen av huset då konsumenterna har en sådan klar bild av vad det är de 
vill ha redan från början. 
 
Fyra av de fem konsumenter vi pratade med lämnade in bygglovsansökan bara några få månader 
innan bygget skulle starta. Detta går helt emot vad stadsbyggnadskontorets handledare 
rekommenderar. Då konsumenten väntar för länge med att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret 
är det lätt att det blir en större och längre process eftersom de då inte får veta vilka restriktioner 
som gäller i tid. I vissa fall kan det gå så illa att konsumenten blir tvungna att skjuta upp 
byggstarten.  
 
Otillräcklig planering är en central orsak till varför tilläggskostnader uppkommer. Detta på grund 
av att en dåligt genomtänkt planering många gånger leder till ändringar under byggnationens 
gång. Efter våra intervjuer framgår det att privatpersoner hellre lägger pengar på själva huset än 
en väl utformad planering. Tilläggskostnader är väldigt kostsamma och orsakar ofta 
komplikationer mellan näringsidkare och konsument. Detta i sin tur gör att bristen på en väl 
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genomförd planering är ett utav de vanligaste och största problemen för konsumenter under 
byggprocessen. 
 
Det absolut vanligaste är diskussioner kring omfattningen av avtalet, vad som ingår och inte. 
Genom att skriva tydliga avtal går det till stor del att undvika missförstånd. Entreprenören 
behöver vara extra noggrann med att avtalet skrivs korrekt eftersom bevisbördan ligger på 
entreprenören vid eventuella avtalsavvikelser enligt § 51 i konsumenttjänstelagen. Då avtalet inte 
är korrekt skrivet blir det alltid en diskussion om priset vilket ofta leder till tvister parterna 
emellan.  

I samtal med Arkitektbyrån framgick det att ett stort fel som privatpersoner ofta gör är att de inte 
skaffat sig tillräckligt med kunskap inom området att bygga hus. Detta kan medföra att det bli 
entreprenören som styr och ställer. Hantverkarna påpekar i intervjun samma fenomen- att 
okunskapen hos konsumenten ofta är otillräcklig. I teorin framgår det att det är mycket 
information att ta del av innan processen kan påbörjas. Det står till exempel vad som är viktigt att 
tänka på vid val av hustyp, arkitekt, entreprenadform och hur avtal skall tecknas.  

Arkitektbyrån upplever ofta att hantverkarna inte följer ritningar som de borde utan gör egna 
lösningar utifrån eget tycke. Enligt byggsektorns branschorganisation för etiska regler skall 
samarbetet med konsument präglas av bland annat ömsesidig respekt och korrekta 
affärsrelationer. 

Ett annat stort problem som kom fram genom intervjuerna är att kommunikationen är dålig 
mellan fackmän och konsumenter. Förklaringen till det verkar vara att fackmän ofta använder ett 
språkbruk som för en som inte är insatt i branschen många gånger kan ha svårt att riktigt förstå. 
Konsumenterna har svårt att förstå de fackliga termer som ofta används av hantverkarna. Det är 
under byggnadsfasen som dessa problem är som störst.  
 
Efter att vi pratat med olika hantverkare framkom det att konsumenterna inte alltid säger när de 
inte förstår. Detta leder självfallet till många missförstånd, som hade kunnat undvikas om 
konsumenten talat om då han eller hon inte förstår. Ansvaret ligger även på hantverkaren som 
många gånger slarvar med att vara tydlig i sin kommunikation med konsumenten. En hantverkare 
som vi pratade med sa att han måste vara övertydlig hela tiden och det verkar vara nödvändigt för 
att missförstånd inte skall uppstå.    
 
Det har framgått genom våra intervjuer att väldigt få hantverkare vill jobba gentemot 
privatpersoner. Även en av de arkitekter som vi prata med sa att han har svårt att rekommendera 
hantverkare till sina kunder, då det finns få som åtar sig jobben. Grunden till detta verkar ligga i 
att i stort sett alla privatpersoner vill att allt ska vara av högsta kvalité men de är inte villiga att 
betala priset för det. Hantverkarna upplevde dessa diskussioner som mycket tröttsamma.  
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6. Slutdiskussion 
 
Då vi började vårt arbete med denna rapport trodde vi att det största problemet skulle ligga hos 
hantverkarna. Vi hade hört många exempel på ofullkomligt arbete från just denna aktör. Vi stötte 
även på flera extremfall då vi sökte artiklar i uppstarten av vår uppsats. I dessa kunde vi läsa att 
hantverkaren bar stort ansvar för de problem som uppstått. Men efter de undersökningar som vi 
gjort förstod vi snabbt att dessa hörde till ovanligheterna. Det är till största delen mer generella 
problem som var vanligast, som till exempel avsaknad av kunskap från konsumenternas sida, 
problem vid tilläggsarbeten och en brist på planering. 
 
Efter att ha genomfört samtliga intervjuer har vi förstått att privatpersoner sällan lägger tillräcklig 
tid på planering. Fokus för konsumenterna är huset och pengarna de har att röra sig med läggs 
hellre på detaljer rörande husets materialval. Kostnaden för en väl genomförd planering bär emot 
och det leder många gånger till brister. Det kan vara förståligt då de ofta har en stram budget att 
hålla sig till. Den andra anledningen kan vara den tidigare nämnda bristen på kunskap. Om de 
varit medvetna om vilka kostnader som skulle kunnat sparas in under produktionen så hade 
säkerligen mer resurser lagts på planeringen. Det framgår ur empirin att det går att spara upptill 
1000 kronor i byggskedet på varje nedlagd krona i planeringen. Därför tycker vi att det borde 
vara fler som tänker efter mer innan byggnationen sätts igång. Det är trots allt den största och 
dyraste investeringen de flesta gör i livet. Att verkligen fundera och ta reda på vad det är de vill 
ha borde vara en självklarhet.  
 
Tilläggsarbeten är en följd av dålig planering, dessa leder många gånger till dyra kostnader och 
diskussioner med hantverkarna. Om konsumenterna vet vad det är de vill ha innan byggnationen 
startar skulle dessa minska dramatiskt. Vi tycker att utifrån detta att det vore bra om fler 
utnyttjade arkitekternas kunskap bättre och att de väljer att ner lägga mer pengar på deras hjälp. 
Det räcker ofta inte med att få hjälp med att bara få huset på ritningar. Hade arkitekten fått vara 
med mer i processen tror vi i likhet med de arkitekter vi intervjuat att husen skulle bli både mer 
estetiskt tilltalande och bättre anpassat efter behov. Det är viktigt att ta del av experters hjälp och 
att inte ha för bråttom. Både flera av de arkitekter och de hantverkare som vi pratade påtalade att 
konsumenter ofta vill att allting skall gå så fort som möjligt. Vi tror att en av andledningarna till 
att konsumenten har för bråttom är att när tomten är köpt uppstår räntekostnader för den och de 
vill så snabbt som möjligt komma igång med byggandet. Det kan också vara så enkelt att de är 
otåliga och vill komma igång med att bygga sitt drömhus så fort som möjligt.  
 
Ett annat stort problem är bristfällig kommunikation som ofta grundar sig i att parterna talar olika 
språk. Hantverkarnas fackspråk kan i bland vara svårt för konsumenterna att förstå. Efter att vi 
pratat med olika hantverkare framkom det att konsumenterna inte alltid talar om då de inte 
förstår. Vi tror att många konsumenter är rädda för att framstå som okunniga då de tror att 
hantverkarna kanske kommer att utnyttja detta och vill därför verka mer kunniga än vad de i 
själva verket är. Stress tror vi också är en betydande faktor när det gäller 
kommunikationssvårigheter. Detta på grund av att parterna inte hinner förklara så att de förstår 
varandra, vilket i sin tur leder till missförstånd. Missförstånd kan var av många olika slag allt från 
var ett handtag skall sitta till vilka fönster som skall sitta var.  
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Kommunikationssvårigheter är ett dilemma som är svårt att finna en lösning till, då det är den 
mänskliga faktorn som spelar in. Vi tror att det vore en god idé att hantverkarna får utbildning i 
hur kommunikationen med konsumenten ska fungera. Men även kommunikationssvårigheter 
torde kunna minskas vid en mer utarbetad planering. Vi anser att stressade situationer inte uppstår 
i samma utsträckning när alla parter är införstådda i vad som måste göras och hur det ska utföras 
under byggnationen av huset. I de fall då parterna inte förstår varandra borde detta kunna 
klargöras under planeringstiden om tillräcklig tid läggs ner på den. 
 
Joakim på Sveriges byggindustri nämnde att fel är ett annat vanligt problem som de märker 
utifrån de tvister som uppstår mellan parterna. Fel uppstår ofta på grund av slarv från 
hantverkarnas sida. Även detta är ett problem som ofta uppstår under stressade situationer och om 
mer tid funnits hade felen minskat. 
 
Problem kommer alltid att uppstå i större eller mindre utsträckning men vår slutsats är att de kan 
bli färre. Utifrån den forskning vi gjort drar vi slutsatsen att de flesta av de problem som uppstår 
under resans gång hade minskat om konsumenten insett vikten av en väl genomförd planering. 
Det handlar om att tänka efter riktigt noga över vad det är man vill ha och sen tänka till igen. Det 
är en process som måste få ta tid och det går inte att stressa, det leder enbart till merkostnader. 
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Bilaga 1 Intervjuguide till de som nyligen byggt hus   2007-02-02 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från Högskolan i Halmstad som läser Bygg & fastighetsekonomprogrammet. 
Vi ska skriva en c-uppsats om de vanligaste problemen som kan uppstå vid en villabyggnation. 
Vi skulle därför uppskatta om ni kunde ta er tid att svara på dessa frågor vid en intervju. Syftet 
med examensarbetet är att identifiera problemen och sedan genom kontakt med de olika 
aktörerna (arkitekten, hantverkarna m.fl.) hitta en lösning på ev. problem.  
 
Ni är naturligtvis helt anonyma, då er identitet ej är viktig för vårt arbete. 
  
Frågorna vi kommer att ställa under intervjun är följande: 
 
Arkitekt  
* Hur valde ni arkitekt?  
* Hur upplevde ni denna process?  
* Stötte ni på något problem under detta samarbete?  
 
Stadsbyggnadskontoret  
* När kontaktade ni stadsbyggnadskontoret?  
* Hur upplevde ni kontakten med dem?  
* Stötte ni på något problem här i detta skede?  
 
Hantverkare  
* I vilket skede kontaktade ni hantverkare?  
* Hur valde ni hantverkare  
* Hur upplevde ni kontakten med dem?  
* Stötte ni på några problem?  
 
Besiktningsman  
*När tog ni kontakt med en besiktningsman? 
* Hur valde ni besiktningsman?  
* Uppstod det några problem?  
 
Övriga frågor  
* Vilket/ vilka problem upplevde ni som störst under hela byggprocessen?  
* Vad vet ni nu som ni inte visste då?  
* Hade ni gjort något annorlunda om ni byggt idag? 
 
 
 
 
Vid kontakt ring: Liza Ek 0702-27 85 86 
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Bilaga 2 Intervjuguide till telefonintervjuer     2007-03-21 
 
Stadsbyggnadskontoret  

• Halmstad  
• Borås  

Fråga: 
Vad anser ni vara de vanligaste fel som privatpersoner gör när de ska bygga nytt hus? 
Vilka problem brukar uppstå? 
Vad ska de tänka på? 
Hur upplever ni kontakten med bygglovssökare? 
 
Hantverkare 
Frågor branschorganisation: Sverigesbyggindustri  
 
Hur jobbar ni med mindre entreprenader, småhusbyggnation? 
Vad har ni för råd och riktlinjer? 
Har ni upptäckt några problem i samarbete mellan kunden och era aktörer inom detta område? 
Hur hanterar ni dessa problem i så fall? 
Vad är aktörernas roll och ansvar? 
 
Frågor hantverkarna:  
Vad anser ni vara de vanligaste fel som privatpersoner gör när de ska bygga nytt hus? 
Vilka problem brukar uppstå? 
Hur löser Ni ev. problem? 
Vad ska de som ska bygga nytt hus tänka på? 
 
Arkitekten  
Frågor branschorganisation: Sveriges arkitekter  
 
Hur jobbar ni med mindre entreprenader, småhusbyggnation? 
Vad har ni för råd och riktlinjer? 
Har ni upptäckt några problem i samarbete mellan kunden och era aktörer inom detta område? 
Hur hanterar ni dessa problem i så fall? 
Vad är aktörernas roll och ansvar? 
  
Frågor arkitekter:  
Vad anser ni vara de vanligaste fel som privatpersoner gör när de ska bygga nytt hus? 
Vilka problem brukar uppstå? 
Hur löser Ni ev. problem? 
Vad ska de som ska bygga nytt hus tänka på? 

 

 

 
 
 


