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Sammanfattning 

Inom byggbranschen uppstår dagligen fel och problem. Tidigare studier har visat att 

kostnaderna för att åtgärda dessa uppgår i genomsnitt till 4,4 % av produktionskostnaden. 

Dessa felkostnader är endast de som upptäcks under produktionsfasen. Ska man även 

räkna in de som upptäcks och åtgärdas under brukstiden kan siffran uppgå till hela 10 % 

av produktionskostnaden. 

 

Syftet med detta examensarbete var att få större förståelse för varför fel uppstår i 

byggprocessen och vad som ligger till grund till dessa, samt ta reda på vilka nya metoder 

det finns inom planering och projektering. Arbetet har skett i samarbete med Peab 

Karlstad och innefattade undersökningar av tre olika byggprojekt. Byggprojekten bestod 

av två stycken nybyggnationer av bostäder samt en om- och tillbyggnad av ett vattenverk. 

Undersökningen visade att de inblandade parternas syn på den största felkällan stämde 

överens med ursprungskällan för många av de fel som uppstått. De största problemen låg 

vid planeringen och projekteringen, och tidspressen ansågs vara den största faktorn till att 

felen uppstår. De felen som uppstått i de tre olika projekten och som vi studerat i denna 

rapport var följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av fel Orsak 
Leveransfel  Leverantören levererar felaktiga 

produkter 
Felbedömning av markarbete Fel uppskattad mängd sprängning  
Ändring av placering och 
utformning ändras utifrån 
bygglovet 

Beställaren ändrar sig efter 
projekteringen 

Felaktiga handlingar lämnas 
vidare 

Otillräcklig granskning av 
handlingarna 

Installationer missas vid 
betonggjutning 

Otillräcklig granskning av 
handlingarna eller att lösningarna 
inte är tillräckligt genomtänkta 

Fel vid projektering Tidspress  
Fel placering av öppningar Dålig markering av placering 
Porer i betongen vid 
platsgjutning 

Finns många möjliga orsaker, t ex 
för mycket formolja, kalla formar, 
dålig vibrering  

Inga närliggande fixpunkter Kommunen sätter ut efter behov 
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Det finns de som menar att på grund av att kraven från kunderna successivt höjs och att 

ökad internationell konkurrens så måste tiderna kortas. Om inte tiden för projekten kan 

förändras måste sättet man arbetar på förändras för att minimera uppkomsten av fel. För 

att förbättra och effektivisera planering och projektering finns två nya metoder som kallas 

visuell planering och BIM, Building Information Model eller Building Information 

Modeling. Visuell planering kommer från början från fordonsbranschen och Peab testade 

som första svenska byggföretag metoden i tre olika projekt 2005. Metoden har gjort stor 

succé hos bl.a. Volvo och positiva röster hörs även från de svenska byggföretagen. 

Visuell planering har människan i fokus och lägger stor vikt på att förbättra 

engagemanget och intresset hos de inblandade. 

 

BIM syftar till att man samordnar all information och ser till att den är lagrad och 

tillgänglig för samtliga parter, både under hela byggprocessen och efter det att byggnaden 

är klar. Skillnaden mellan BIM och 3D-CAD är att 3D-CAD innebär att informationen 

objektifieras i det verktyg som används, medan BIM innefattar mycket mer än bara 

visualiseringar och tredimensionella ritningar.  

 

 Båda metoderna växer starkt i byggbranschen och har gett positiva resultat. Att införa 

nya metoder i byggbranschen är en process som tar lång tid och det innebär att det kan 

dröja innan vi i en större skala kommer att märka av de positiva effekterna som 

exempelvis mindre fel i byggprojekten. 
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Abstract 

In the building industry errors and problems occur on a daily basis. Former studies has 

shown that the average cost to attend these errors amount to 4,4 % of the production cost. 

These costs are only those which are discovered during the production phase. If the costs 

that are discovered during the utilization life span are included the number can reach up 

to 10 % of the production cost.  

 

This degree thesis includes an investigation of three building projects where Peab 

Karlstad was the main contractor. Two of the projects were constructions of new 

apartment buildings and one was a conversion and extension of a water treatment works. 

The study showed the main problems in the projects can be deduced to the planning of 

the projects, which also the involved parties agreed in.   

 

The time-limit in the projects is by many said to be the biggest cause for errors to occur. 

Other sources mean that the time-limits will be shorted as a result of increased demands 

from the clients and the increased international competition. If the time-limit can’t be 

changed then the industry must change their ways to plan and implement their projects to 

minimize the problems.    

 

There are two new methods to improve and make more efficient planning. The first is 

called visual planning and is focused on the human beings in the project. The other one is 

called BIM, Building Information Model or Building Information Modeling, and is based 

on coordination of the information under the entire building process.   

 

Both methods are growing strongly in the industry and have proven to be more efficient. 

It takes time to implement new methods and that means that it can take time before these 

methods are used in a larger scale and improvement can be noticed.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Detta är ett examensarbete på byggingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet. 

Programmet omfattar 180 högskolepoäng varav examensarbetet omfattar 22.5 poäng, 

vilket motsvarar 15 veckor. Ämnet för examensarbetet är valfritt men måste innefatta en 

byggrelaterad fråga.   

 

Vi kom i kontakt med Peab i Karlstad och de hade gjort en sammanställning av 

utredningar gjorda av FoU-Väst och Chalmers. Rapporterna handlade om 

kvalitetsfelkostnader, vilket innebär onödiga kostnader som uppstår i byggprojekt. Det 

har gjorts två utredningar, en mellan 1986-89 (Augustsson, Hammarlund, Jacobsson, 

Josephson, 1989) och en 1994-96 (Hammarlund, Josephson, 1996). Syftet med Peabs 

sammanställning var att härleda rapporternas slutsatser till deras egen organisation.  

 

Det som ansågs vara det största problemet är planeringen och att handlingarna antingen 

inte är klara i tid eller att de inte stämmer. Detta kopplat till följande generella 

utgångspunkt, som visar förhållandet mellan kostnader för ett arbete som utförs i en 

byggnads olika skeden, visar tydligt att det är mycket viktigt att göra rätt redan från 

början: 

 

• i programskedet 1 timme 

• i projekteringsskedet 10 timmar 

• i produktionsskedet 100 timmar  

• i förvaltningsskedet 1000 timmar (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2006) 

 

Vi valde därför att rikta in oss på hur fel och problem uppstår på byggarbetsplatser och 

vad som ligger till grund för dessa, samt analysera hur byggbranschen kan göra planering 

och projektering bättre. Både vi och Peab var överens om att syftet med denna 

undersökning inte var att hitta en ansvarig person att lägga skulden på utan att se de 
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generella orsakerna. Detta gör att företag och personer kommer att hållas anonyma i 

denna rapport. 

 

Vi har valt att fokusera på tre olika byggprojekt i Värmland där Peab är entreprenör och 

har samordningsansvaret. Två av projekten är totalentreprenader och ett är en delad 

entreprenad. Byggena som valts är pågående projekt som inte kommer hinna att slutföras 

innan denna rapport avslutats. 

 

1.2. Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att få större förståelse för varför fel uppstår i byggprocessen och vad 

som ligger till grund till dessa. Följer den aktuella entreprenadformen de normer som 

anses vara normala vid t.ex. projekteringsutförandet? Hur går planeringsarbetet och 

projekteringsarbetet till och vad kan göras för att effektivisera detta? 

 

Målet är att hitta fel och problem som uppstått i de tre olika projekten och analysera 

dessa. Rapporten syftar också till att se om det finns några antydningar till ett mönster 

och likheter mellan felen och även försöka hitta samband med de tidigare rapporterna 

från 1989 och 1996. Vi skall även fokusera på nya metoder och tillvägagångssätt vid 

planering och projektering och utvärdera hur dessa fungerar. 

 

Problemformuleringen vi utgår ifrån är: ”Vad ligger till grund för problemen och felen på 

en byggarbetsplats?” 
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1.3. Metod 
 
Rapporten kommer att innefatta ett begränsat antal fel från tre olika pågående 

byggprojekt. För att komma fram till var källorna till felen och problemen ligger kommer 

vi att föra samtal med så många inblandade i de olika projekten som möjligt; alltifrån 

platschefer och projektledare till projektörer och underentreprenörer. Dessa samtal 

kommer att ske antingen genom möte på plats, per telefon eller via e-post. Vi kommer ha 

tillgång till projektens handlingar för att få en överblick över projekten och analysera de 

inblandade parterna. För att analysera olika planerings- och projekteringsmetoder 

kommer vi läsa rapporter och artiklar om ämnet, samt höra med företag och insatta 

personer om hur de jobbar och hur framtiden ser ut. 

 

1.4. Avgränsningar  
 
På grund av begränsade tiden för detta projekt kommer felen begränsas till de fel och 

problem som de inblandade parterna anger ha uppstått hittills under projekten. Vi 

kommer inte ha möjlighet att vara på plats exakt när felen uppstår eller själva hitta fel, 

utan kommer endast i efterhand analysera det inträffade och ta reda på vilka som var 

inblandade och försöka hitta ursprungskällan till felet. Vi kommer heller inte behandla de 

exakta kostnaderna för de olika felen och problemen. När det kommer till nya metoder 

för planering och projektering begränsas dessa till två stycken, en för planering och en för 

projektering. Detta är på grund av tidsbristen och att de två metoder vi tittar på, visuell 

planering och BIM, är relativt nya begrepp i byggbranschen som sägs ha en mycket 

lovande framtid inom just planering och projektering. 
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2. Tidigare studier 

Det har gjorts tidigare studier i ämnet. Den främsta och mest omfattande studien är 

Kvalitetsfelkostnader på 90-talet (Hammarlund, Josephson, 1996), och gjordes mellan 

1994-1996. I den studien studerades sju olika byggobjekt i ungefär sex månader vardera 

och man kartlade alla förekommande fel, konsekvenserna och vilka åtgärder som vidtogs. 

Felen registrerades av observatörer vars enda uppgift var att just kartlägga och registrera 

fel i produktionen. Forskare från Chalmers tekniska högskola gjorde även intervjuer med 

ca 10-15 personer från varje projekt.  

 

I studien registrerades totalt 2 879 fel. Kostnaden för att åtgärda felen beräknades till 

7 250 000 kronor. Denna beräkning är gjord utifrån de fel som observatörerna hunnit med 

att fånga upp. De ansåg sig ha lyckats fånga upp 60-90 % men missat de små felen. 

Beräkningen av de totala kostnaderna för åtgärderna är således sannolikt för låg.  

Studien visade även att större delen av felen åtgärdades och 79 % av felen åtgärdades så 

att slutresultat blev som det var tänkt från början. I 17 % av fallen löste man felen delvis 

och 4 % lämnades utan åtgärd.  

 

Antalet fel fördelades på beställare, projektering, produktionsledning, arbetsutförande, 

materialleverans, maskiner och allmänheten. De dominerande var projektering, 

produktionsledning och arbetsutförande. Felen som härleds till produktionsledningen och 

arbetsutförandet är många men små och alltså inte särskilt svåra att åtgärda medan 

projekteringsfelen är färre men dyrare att åtgärda.   

 

Studien visar även att många av felen uppstår på grund av bristande engagemang bland 

personalen. Dessa fel är mycket sällan till följd av avsiktliga handlingar utan främst av 

glömska eller slarv. De flesta av felen uppstår som en konsekvens av glömska, 55 % och 

slarv uppgår till 40 %. De resterande fem procenten är de fel som uppstår tillföljd av 

medvetna handlingar. 

 

Orsakerna till att det ibland uppstår brister i kvaliteten kan vara många, en av dessa kan 

vara pressade tidplaner. Byggkommissionen menar i en utredning att pressade tidplaner 
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kan vara bra för den långsiktiga utvecklingen för att förbättra kvaliteten inom 

byggbranschen (Statens offentliga utredningar, 2002). Detta på grund av att 

byggföretagen hela tiden måste utveckla nya metoder och lösningar eftersom de på lång 

sikt inte har råd att göra fel. Korta byggtider tvingar på så sätt fram kvalitet (Hellström, 

2001). Tidplanen får dock inte pressas så hårt att byggnadens egenskaper försämras. För 

att behålla en god produktionstakt men samtidigt hålla ner kvalitetsfelen krävs kunnig 

styrning genom hela projektet. Det är viktigt att från byggentreprenörens sida säga ifrån 

om tidplanen pressas på bekostnad av kvaliteten endast för att vinna tid för beställaren. 

 

I studien från 1996 styrdes byggtiden av olika orsaker, i några fall var start av någon form 

av verksamhet anledningen och i andra finansiering. Entreprenörerna uppfattade att de 

var tvungna att acceptera den korta byggtiden av konkurrensskäl. 

Konkurrensförhållanden i byggbranschen under den tid studien genomfördes gjorde att 

samtliga projekt upphandlades till låga priser. Detta medförde att entreprenören tvingades 

pressa priser på alla inköp. Det medförde även att entreprenörerna letade 

besparingsmöjligheter på många lösningar vilket man ofta gjorde utan att riktigt ta 

konsekvenserna i beaktning.   
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3. Kvalitetsfel  

I byggbranschen förekommer, liksom övriga branscher, fel och brister. I studien gjord av 

FoU-Väst och Chalmers från 1995 kommer de fram till att felkostnaderna i genomsnitt 

uppgick till 4,4 % av produktionskostnaden. Dessa felkostnader är endast de som 

upptäcks under produktionsfasen. Ska man även räkna in de som upptäcks och åtgärdas 

under brukstiden kan siffran uppgå till hela 10 % av produktionskostnaden (Statens 

offentliga utredningar, 2002). De synliga och de uppskattade dolda felkostnaderna under 

produktionen motsvarar enligt underökningen från FoU-Väst 1996, exklusive kostnader 

för ÄTA-arbeten, olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder, ungefär 3,5–6,5 % av 

produktionskostnaden. Här ser man att relativt många av felen upptäcks under det första 

året av bruksskedet. 

 

Med kvalitetsfel menas de fel som uppstår till följd av till exempel slarv, okunskap eller 

otydliga beställningar. Kvalitetsfelen är alltså inga fel som uppkommer efter en medveten 

felaktig handling, detta benämns som fusk, vilket inte ofta är ett upphov till fel. Det finns 

två olika sorters felkostnader, de synliga och de dolda felkostnaderna (Josephson, 

Saukkoriipi 2007). De synliga är de felkostnader som man med nuvarande kunskaper och 

mätmetoder kan uppfatta och registrera och de dolda de som man med dagens metoder 

inte kan upptäcka. 

 

Kvalitetsfelen som uppstår på byggobjekten är en onödig och i många fall stor kostnad 

för byggföretagen. Boverket har i en studie kommit fram till att under de tolv första 

månaderna efter inflyttning går det i genomsnitt åt 33 timmar per bostad att åtgärda fel 

och brister (Modig, 2007). Det bör tilläggas att hantverkare inte ingår i studien då de 

räknas som en direkt kostnad. De som ingår är exempelvis projektledare, projektchef, 

platschef och arbetsledare. Även om alla resurser inkluderas i studien så visar den att 

omfattningen för att åtgärda fel och brister är stor.  
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4. Byggprocessen  

4.1. Entreprenadformer 
 
De olika byggprojekten som detta arbete innefattar har varierande entreprenadform. Två 

av projekten är totalentreprenader och den tredje är en delad entreprenad. Detta medför 

att processen i projektering och produktionen skiljer sig markant. Detta avsnitt i rapporten 

beskriver kortfattat hur processerna bör gå till för att få ett effektivt arbetssätt och sedan 

för att kunna jämföra med de aktuella projekten. I verkligheten följs dessa 

tillvägagångssätt inte alltid utan man frångår vissa delar och löser de på andra sätt av 

olika anledningar.  

 

4.1.1. Delad entreprenad  

 
En delad entreprenad innebär att beställaren handlar upp entreprenörer som svara för sin 

del i projektet (Nordstrand, 2000). Beställaren är således den som har kontrakt med de 

olika parterna. Oftast samlas alla byggarbeten under en och samma entreprenör och 

installationer upphandlas som sidoentreprenörer (Söderberg, 2005). Samordningen ligger 

enligt AB 04 på beställaren men detta ansvar läggs ofta på någon av entreprenörerna. I 

regel läggs samordningsansvaret på byggentreprenören. Byggentreprenören brukar även 

åläggas ansvaret som huvudentreprenör, vilket innebär att denne ansvarar för de allmänna 

hjälpmedlen på byggarbetsplatsen så som bodar, el- och vattenförsörjning, kranar mm. 

Beställaren anlitar alltså entreprenörer som ska svara för vissa delar i produktionen, dessa 

entreprenörer kan i sin tur anlita underentreprenörer för att klara av sitt åtagande i 

projektet. Denna underentreprenör svarar alltså inte beställaren för utan kontrakt sker 

entreprenörerna emellan.  

 

I en delad entreprenad måste projekteringen vara klar innan upphandling av entreprenörer 

sker eftersom förfrågningsunderlag måste innefatta vad anbudsgivarna ska utföra i 

projektet. Detta medför risker för fel i handlingarna. Om handlingarna inte stämmer kan 

problem uppstå i projektet och beställaren får stå för de kostnader som uppstår. 
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Beställaren kan i sin tur gå vidare till den ansvarige projektören för ersättning under 

förutsättning att det går att härleda felet till någon enskild ansvarig part.  

 

Ur ekonomisk synpunkt är denna entreprenadform en fördel för beställaren då de mest 

fördelaktiga anbuden kan väljas inom varje område. Beställaren kan dock få stora 

administrativa kostnader till följd av exempelvis alla upphandlingar och granskande av 

anbud. 

 

4.1.2. Totalentreprenad  

 
En totalentreprenad är en entreprenadform där beställaren upphandlar endast en 

entreprenör som i sin tur projekterar och upphandlar sina underentreprenörer. Beställaren 

har således bara funktionskrav som totalentreprenören sedan tar fram sitt förslag utifrån. 

Eftersom totalentreprenören ansvarar för alla handlingar kan byggstarten ske tidigt utan 

att hela projekteringen är klar, något som även sker i andra entreprenadformer men som 

lämpar sig bättre i en totalentreprenad. Projektering sker vanligtvis parallellt med 

byggandet vilket medför både för- och nackdelar.  

 

I denna entreprenadform har totalentreprenören fördelen att den kan välja sina 

medarbetare själv. I dessa val är det inte enbart priset som är avgörande utan 

entreprenören kan välja medarbetare som de anlitat förut som de vet gör ett bra jobb. 

Totalentreprenaden ger entreprenören betydligt större ansvar gentemot beställaren än 

andra entreprenadformer men den ger även större frihet och kan styra projektet mer 

eftersom de endast har gällande normer och funktionskrav från beställaren att utgå ifrån.  

 

Ur konkurrenssynpunkt är totalentreprenaden en begränsning då ett mindre antal företag 

kan vara med och tävla eftersom det är kostsamt att ta fram förslag. Framtagningen av ett 

anbud är ett arbete entreprenörerna gör utan att få betalt. Endast det vinnande förslaget får 

ersättning i form av att de får bygga och på så sätt får täckning för kostnaderna medan de 

andra anbudsgivarna arbetat utan att få betalt. 
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En risk med en totalentreprenad är att kvaliteten kan bli låg på enskilda delar av 

byggnaden då entreprenören oftast ser endast till investeringskostnaden vid val av 

lösningar, material och system, eftersom entreprenören inte ska driva byggnaden utan 

bara producerar den (Troedson, 2007). Alternativ med låg kostnad på lång sikt är alltså 

inte prioriterat då dessa har en högre investeringskostnad. Det är då viktigt det ställs krav 

från beställarens sida som förebygger dessa problem. För beställaren är totalentreprenad 

en klar fördel om man ser till ansvaret vid fel eftersom beställaren endast har ett kontrakt. 

Vid fel svarar endast totalentreprenören mot beställaren.  

 

5. Bakgrundsinformation 

5.1. Projekt A – Om- och tillbyggnad vattenverk  
 
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ett vattenverk till en kommun på mellan 20-

25.000 invånare. Bruttovolymen på tillbyggnaden är ca 3700 m3, nybyggnationen ca 420 

m2 och ombyggnationen ca 800 m2. Projektet är en utförandeentreprenad med delad 

entreprenad. Beställaren är en kommun och PEAB ansvarar förutom samordningen för 

husbyggnation, markarbeten och ledningar i mark samt VVS-installation. Övriga separat 

upphandlade entreprenader är maskin och rörteknisk anläggning samt elteknisk 

anläggning. Starttiden för projektet var i augusti 2007 och beräknat slutdatum sista 

augusti 2008. Kostnaden för projektet är ca 40 miljoner kronor. 

 

Projektering innefattande arkitektur, mark- och ledning, byggnads- och 

maskinkonstruktion, geoteknik har genomförts av samma företag. VVS- och el-

projektering har utförts av separata konsulter. Under utförandet har kommunen anlitat en 

konsult som fungerar som byggledare för projektörerna. All kommunikation mellan 

entreprenadföretag och projekteringsföretag skall därför gå via denna byggledare.  

 

Vattenverket skall under hela entreprenadtiden vara i drift. Ansvarig för att detta skall 

uppfyllas, med hjälp av omkopplingar, provisoriska anordningar, pumpar mm, är 
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maskinentreprenören. Vattenverket skall kunna drivas normalt under byggtiden samt att 

levererat vatten från vattenverket skall uppfylla livsmedelverkets krav. 

 

Utförandet består i att först bygga en ny verkstad/ställverk, ca 240 kvm, sedan en ny 

filterhall, ca 300 kvm, och till sist en totalrenovering i den gamla delen, ca 300 kvm, av 

vattenverket. Personalstyrkan på bygget varierar sig mycket men vanligtvis ligger den på 

ca 20 personer. 

 

 

5.2. Projekt B – Nybyggnation av två höghus  
 
Byggobjektet består av två likadana punkthus på vardera nio våningar med sammanlagt 

58 lägenheter och ska stå klara i december 2008. Beställaren är ett bostadsbolag som ägs 

av kommunen och upphandlingen var en öppen upphandling och skedde enligt Lagen om 

offentlig upphandlig, LOU. Entreprenaden är en totaltentreprenad i storleksordningen 67 

miljoner kronor exklusive moms. Personalstyrkan från Peab är i snitt 8 man plus 

platschef och arbetsledare. Byggstarten skedde i september 2007 och ska stå färdigt i 

Beställare 

Byggledare 

Peab 
Samordningsansvarig 

Sidoentreprenör 
 

Sidoentreprenör 
 

Projektering 

Sidoentreprenör 

Figur 1 – Organisationsschema projekt A 

Underentreprenörer 
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december 2008, byggtiden blir då ca 12-13 månader om man räknar in markarbetena.  

Projekteringen påbörjades ca fyra veckor innan markarbetena påbörjades.  

Husens är byggda med stommar av prefabricerade betongelement och av plattbärlag där 

rördragning gjutits in. 

 

 

 

 

5.3. Projekt C – Nybyggnation av två bostadshus 
 
Det tredje projektet är en nybyggnation av två fastigheter med sammanlagt 79 stycken 

lägenheter, samt nio stycken mindre lokaler och förrådsutrymmen. Projektet är en styrd 

totalentreprenad, vilket innebär att beställaren genomfört viss projektering själv och 

sedan är det totalentreprenörens uppgift att färdigställa projekteringen. Beställaren är ett 

bostadsbolag ägt av kommunen. Entreprenadsumman är ca 55 miljoner kronor. 

Personalstyrkan på är ca 35 personer varav 15-17 st är från Peab. Resten av 

personalstyrkan består av underentreprenörer.  

 

Byggstarten på första etappen var 1 maj, 2007 och hela bygget ska vara klart i december 

2008, vilket innebär en total byggtid på 20 månader. Första inflyttning sker dock i juni 

2008 i den första etappen. Projekteringen för projektet började i april 2007 men 

Beställare 

Peab 
Totalentreprenör 

Underentreprenör Underentreprenör 
 

Underentreprenör 
 

Projektering 

Figur 2 – Organisationsschema Projekt B 
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grundplattan för första huset färdigställdes före 1 januari, 2007 på grund av ändrade 

regler för statliga bidrag till byggnationer av lägenheter.  

Platschefens planeringstid var 3-4 veckor. Bygget är placerat i en central stadsmiljö vilket 

innebär att utrymmet är begränsat och uppställningsplatser för material måste således 

planeras väl.  

 

Byggsätten för de olika husen var olika just på grund av tidspressen att färdigställa 

stommen. Första huset var tvunget att byggas med platsgjuten betongstomme då en 

stomme i prefab hade resulterat i att stommen inte skulle stå klar i tid. Undantaget är 

balkongplattorna där prefab användes. I den andra byggdes stommen med hjälp av 

plattbärlag. Båda husen har en betongstomme med utfackningsväggar med varierande 

ytbeklädnad.  

 

 

Beställare 

Peab 
Totalentreprenör 

Underentreprenör 

 
Underentreprenör 

 
Underentreprenör 

 

Projektering 

Figur 3 – Organisation projekt C  
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6.  Resultat – Fel som uppstått i projekten 

I de tre projekten kan man se ett mönster på fel som uppstår men även fel som är mer 

unika för varje bygge. Gemensamt för samtliga byggen har varit att det funnits fel i 

handlingarna på något sätt vilket har resulterat i problem av olika slag och storlek som 

tvingats åtgärdas. Att bestämma hur ett specifikt fel uppstår i någon fas av byggprocessen 

är svårt. Att undvika alla fel omöjligt. Därför kommer denna rapport behandla dessa 

problem utifrån att vissa åtgärder kan förhindra uppkomsten av vissa fel. Under tiden 

denna undersökning skett, framgick det mer och mer att det är i projekteringen som de 

flesta fel har sin härkomst. Därför har vi lagt mer vikt i att se på hur felen kan härledas till 

projekteringsskedet. Utöver de mer generella problem har vi även behandlat ett antal mer 

unika fel som uppstått på byggena. Mängden på dessa fel är begränsad på grund av 

längden på projektet och att vissa inblandade varit svåra att få tag på.   

Nedan följer en tabell som redovisar vilka fel som studerats i denna rapport. 

7. 
Typ av fel Orsak 

Leveransfel  Leverantören levererar felaktiga 
produkter 

Felbedömning av markarbete Fel uppskattad mängd sprängning  
Ändring av placering och 
utformning ändras utifrån 
bygglovet 

Beställaren ändrar sig efter 
projekteringen 

Felaktiga handlingar lämnas 
vidare 

Otillräcklig granskning av 
handlingarna 

Installationer missas vid 
betonggjutning 

Otillräcklig granskning av 
handlingarna eller att lösningarna 
inte är tillräckligt genomtänkta 

Fel vid projektering Tidspress  
Fel placering av öppningar Dålig markering av placering 
Porer i betongen vid 
platsgjutning 

Finns många möjliga orsaker, t ex 
för mycket formolja, kalla formar, 
dålig vibrering  

Inga närliggande fixpunkter Kommunen sätter ut efter behov 

Tabell 1 – Fel som uppstod i de tre projekten 
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 Analys av de tre projekten 

Orsakerna till uppkomsten av fel kan vara många men i detta avsnitt diskuteras hur felen 

kan undvikas. Generella problem som fel i handlingarna kan få stora konsekvenser när 

man sedan ska bygga. Därför är det viktigt att framtagandet av bygghandlingarna följer 

vissa riktlinjer för att detta ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Ett problem i 

projekteringen är enligt många inblandade tidspressen. Tidspressen kan resultera i att 

handlingar inte granskas på ett sätt som de bör, vilket i sin tur resulterar i att fel förs 

vidare från exempelvis arkitekt till konstruktör. Innan ett sådant fel upptäcks kan mycket 

redan ha byggts och detta leder till att man på något sätt måste hitta en lösning ute på 

bygget. Dessa fel är alltså fel som härleds till ett tidigt skede i processen och som kanske 

upptäckts om mer tid hade lagts på kontroller av handlingarna. Kontrollerna sker idag 

genom att samtliga inblandade får möjlighet att granska handlingarna. En tid sätts på 3-5 

dagar där de har möjlighet att påpeka fel och ändringar av handlingarna. Inkommer inga 

anmärkningar under denna begränsade tid, antas handlingarna vara granskade och 

godkända. Trots godkännandet är det dock fortfarande den som framställt handlingen 

som ansvarar för att den stämmer. Det är i detta granskingsmoment svårt att veta om 

varje inblandad part granskar handlingen tillräckligt. Även om allting inte kan 

dubbelkontrolleras kan ändå fel förhindras genom en noggrann granskning. Som tidigare 

nämnts angående förhållandet mellan kostnader för ett arbete som utförs i byggnadens 

olika skeden, är det billigare och tar kortare tid att åtgärda ett fel i projekteringsskedet 

jämfört med produktionsskedet.   

 

Undersökningen vi gör innefattar inga kostnader som felen genererar men det är dock inte 

helt fel att dra slutsatsen att kostnaden för att i projekteringsskedet kontrollera och 

granska handlingar, och på så sätt säkerställa att de stämmer bör inte överstiga 

kostnaderna för att i byggskedet försöka rätta till dessa fel. Att undvika alla fel som 

uppstår i ett projekt får nog anses vara omöjligt, men när man ser på de fel som uppstått i 

dessa projekt har nog många av dessa kunnats upptäckas i tidigt skede om man bara fått 

mer tid åt projekteringen eller haft andra rutiner angående just granskning och 

kontrollering.  
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I ett av projekten missades vissa installationer när man skulle gjuta. Dessa blev inte 

ingjutna alls eller blev felplacerade. Man fick istället gå tillbaka efter och göra 

håltagningar. I sådana fall har informationskedjan brustit på något ställe eftersom allt som 

är planerat inte är med. Orsaken är svårt att säga men är enligt de vi pratat med kan det 

bero på att momenten inte tänks igenom ordentligt eller att man inte har tillräcklig 

granskningstid för att gå igenom och kontrollera att handlingarna stämmer och att alla 

installationer är med. Ett sådant problem skulle med stor sannolikhet ta betydligt kortare 

tid och kosta avsevärt mycket mindre att åtgärda i projekteringen än att tvingas till 

efterarbete på arbetsplatsen.  

 

Eftersom det i dagens läge ofta inte projekteras klart innan bygget påbörjas utan 

handlingarna revideras under byggets gång är det även viktigt att man har tydliga rutiner 

för hur ändringarna ska behandlas så att inte förvirring sker på grund av att alla inte har 

tillgång till den senaste versionen. Finns inte dessa rutiner och bestämmelser från första 

början kommer med stor sannolikhet problem och missförstånd uppstå.  

 

Felen som kan härledas till projekteringen kunde självklart uppstå även om inte 

tidspressen funnits, men det är nog inte helt orimligt att påstå att om projektering gavs 

mer tid skulle många fel kunna förhindras. Ett exempel som uppstått i ett av de granskade 

projekten är att det i ett projekt tog längre tid än beräknat med markarbetena vilket 

resulterade det i att projekteringen fick mer tid. Det intressanta i detta är att i det projektet 

uppgav platschefen att det inte uppstått några större problem utan att bygget varit relativt 

problemfritt. Det kan inte uteslutas att detta kan vara ett resultat av den förlängda 

projekteringstiden. 

 

De platschefer vi pratat med är entydiga i sin åsikt om att tidsbristen är orsaken till många 

av felen, men det finns även andra åsikter från andra håll som menar annorlunda. 

Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi och föreståndare för Centrum för 

Management i Byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola, menar att frågan om att 

byggtiderna är för korta inte har någon egentlig relevans. Han menar att kraven från 

kunderna successivt höjs och att den ökande internationella konkurrensen gör att tiderna 
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måste kortas. Han har inte heller kunnat se något samband mellan korta tider och ökad 

volym fel och felkostnader. Med detta som utgångspunkt måste man i så fall se på hur 

tiden används i de olika delarna i byggprocessen. Om projekterings- och byggtiderna 

alltså inte går att förlänga bör man i stället se på hur tiden används. Med samma metoder 

och rutiner som råder i dagsläget uppstår bevisligen fel på produkten. Det bör alltså vara 

dessa metoder och rutiner som ska ses över för att förhindra uppkomsten av fel. 

Byggbranschen har länge varit en bransch där utvecklingen sker relativt långsamt, vilket 

även våra källor uppgivit, och om tiderna måste kortas på grund av utländsk konkurrens 

och ökade krav måste branschen ändra tillvägagångssätt i hela processen för att undvika 

att produkten får allt för dålig kvalitet eller att kostnaderna blir alldeles för stora.   

 

På frågan om byggföretagen lägger ner tillräckligt med tid på att själv undersöka hur fel 

uppstår menar att Per-Erik Josephson att de endast reder ut orsaker till större fel och inte 

på de dagliga småfelen. Detta är något som avspeglar sig även i de projekt vi behandlat. 

Stora och mer specifika fel är lättare att utreda än de små som hela tiden uppstår i ett 

projekt. Felet här är nog att byggföretagen inte ser till den kostnad alla dessa småfel ger 

upphov till. Ett stort problem ger en stor kostnad som syns mer i kalkylerna än vad ett 

tillsynes litet problem gör. Det är alltså lättare att se till en stor kostnad än många små 

och på så sätt bara bekosta undersökningen av hur de stora problemen uppstår. Fel som 

uppstår på grund av att olika personer gör saker på olika sätt som lätt orsakar förvirring är 

ett exempel hur bättre rutiner och metoder skulle kunna underlätta arbetet. Arbetet med 

att utforma och sprida dessa rutiner och metoder är självklart ett omfattande och kostsamt 

arbete men som inom varje bransch måste de som levererar en produkt till en kund ha en 

inställning som verkar mot att kunna leverera en så bra produkt som möjligt till så låg 

kostnad som möjligt. Detta kräver att man hela tiden måste utveckla sig och utveckla 

sättet produkten tas fram och då kan man inte bara se till de stora problemen utan även ta 

itu med de små återkommande och vanligtvis ”onödiga” felen.  

 

Vi har i vår undersökning sett att stora problem kan uppstå när entreprenadformens 

arbetsgång förändras. De olika entreprenadformernas syfte är att beställare och 

entreprenör ska ha en förbestämd mall över hur arbetsgången ska vara och vilka regler 
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som ska gälla, att rätta sig efter. I varje enskilt projekt kan man självklart ändra på dessa 

normer och göra upp nya regler för vad som ska gälla i just det projektet. Att detta kan 

medföra problem märktes tydligt när det gäller en delad entreprenad där det finns många 

olika parter inblandade. När inte hela projekteringen är färdig och när inte all projektering 

görs i samråd med samtliga inblandade parter utan en part genomför en egen projektering 

utan tillräcklig samordning med övriga i projektet uppstår problem. I detta fall visade det 

sig i att installatörer inte kunde genomföra sitt arbete med att förbereda anslutning till 

annan installatörs apparatur. Detta arbete fick vänta tills montering av apparaturer skett 

för att inte anslutningar skulle hamna fel och sedan behövts göras om. Även gjutning av 

fundament fick göras om efter att det visat sig att dessa hamnat på fel plats. Problem som 

dessa uppstår när alla projekteringshandlingar inte stämmer överens. Entreprenören fick i 

detta fall ta bort fundamenten och gjuta nya för att de placerats på fel ställe. Förtroendet 

för handlingarna blir i sådana fall försämrat. I just en delad entreprenad måste handlingar 

vara färdigställda och fastslagna så att entreprenörerna har rätt material att utgå ifrån 

eftersom varje entreprenör räknar med att de handlingar de får stämmer överens med 

andra handlingar. 

 

Vissa entreprenadformer kräver mer kunskap hos beställaren än andra. Just en delad 

entreprenad kräver att beställaren har god kunskap att kunna leda och styra bygget. På 

grund av detta har beställaren valt att ha en byggledare som svarar för denne i frågor som 

rör projektet. Eftersom all information mellan entreprenadföretagen och 

projekteringsföretagen måste gå genom byggledaren får beställaren kontroll över vad som 

sker i projektet. Beställaren för detta bygge har inte nåtts för att ge sin bild av projektet så 

orsaken till varför projektet strukturerats som det gjorts har vi inte fått reda på men vi kan 

i alla fall dra slutsatsen att i en delad entreprenad är det viktigt att projektering och 

produktion följer vissa normer för att förhindra att fel ska uppstå som både kostar tid och 

pengar att åtgärda.   

 

I en totalentreprenad gäller andra förutsättningar och andra normer för hur man bör 

arbeta. Fördelen med en totalentreprenad gentemot en delad entreprenad är att 

entreprenören har större kontroll över projekteringen och alla inblandade. Att det är en 
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rutinerad entreprenör som ansvarar för projektering och upphandling av 

underentreprenörer kan i många fall vara till fördel då beställarens kunskaper och 

erfarenhet inte är tillräcklig.  

 

Oavsett vilken entreprenadform som väljs måste det finnas klara regler och 

tillvägagångssätt som ska tillämpas. Eftersom denna undersökning är i mycket liten skala 

har vi inte kunna dra någon klar slutsats av om hur de olika entreprenadformerna 

påverkar uppkomsten av fel. Vi kan bara konstatera att i den delade entreprenaden har 

många problem uppstått, men man bör väga in att det projektet är mer komplicerat än de 

andra. Trots detta kan ändå felen som uppstått härledas till projekteringen. Svårigheten 

med att påstå att detta projekt projekterats fel ligger ändå i att bygget av vattenverket är 

av en så speciell art att problem kunnat uppstå även om projekteringen skett på annat sätt. 

En delad entreprenad är alltså inte nödvändigtvis en sämre entreprenadform.  

 

Även problem med ändringar av placering och utformning av byggnader som kräver 

ändringar i bygglovet har egentligen sin grund i projekteringsarbetet. Om projekteringen 

färdigställs till så stor utsträckning att beställaren har klart för sig hur den vill att husen 

ska placeras och utformas innan bygget påbörjats, kan dessa problem förhindras. I en 

totalentreprenad kan problem uppstå eftersom det är entreprenören som ska stå för 

bygglovshandlingarna och därför måste en entreprenör utses innan dessa handlingar kan 

lämnas in. Detta leder ibland till att beställaren tar fram egna bygglovshandlingar 

samtidigt med förfrågningsunderlaget. Resultatet blir att förutsättningarna blir låsta och 

ändringar utifrån förfrågningsunderlaget och bygglovet måste omprövas. Denna hantering 

kan ta olika lång tid beroende på kommunens handhavande.  

 

De mer unika felen kan härledas till olika orsaker. I vissa fall kunde dessa förhindras i 

projekteringen medan vissa uppstått efterhand bygget pågått. Fel i leveranser är något 

som är svårt att förhindra om felet uppstår på grund av leverantören. För att förhindra att 

fel i leveranserna uppstår är det viktigt att entreprenören lämnar rätt uppgifter till 

leverantören. I dessa fall har enligt entreprenören rätt handlingar lämnats men att man 

trots detta fått fel. Orsaken till detta är oklar men självklart kan fel som dessa uppstå 



 19  

ändå. När dessa felleveranser sker kan varan inte bara skickas tillbaka utan i de fallen får 

man försöka lösa det på plats genom nya lösningar. Problemet kan då vara att de nya 

lösningarna inte uppnår samma kvalitet som de ursprungliga. Även om varorna hade 

kunnat skickas tillbaka och nya levereras skulle detta medföra svårigheter i tidplanerna. 

Man har inte tid att vänta in den nya leveransen eftersom leverantören med stor 

sannolikhet har fullt upp med andras leveranser. Därför skulle det troligtvis ta betydligt 

längre tid att invänta den nya leveransen än att man på plats hittar en alternativ lösning. 

Platscheferna på de tre utvalda projektet överens om att leveranserna kan vara ett problem 

i projekten.  

 

Problemet med leveranser inom byggbranschen är att det nu råder högkonjunktur vilket 

innebär att många leverantörer just nu har fullt upp vilket i sin tur leder till långa och 

osäkra leveranstider. Platscheferna menar att många leveranser, bl.a. fönster, måste 

planeras in tidigt och att leveranstiden oftast varken kan flyttas framåt eller bakåt. Därför 

är det av största vikt att noga planera in leveransdatum. Problem kan då uppstå när 

produkter med långa leveranstider ska levereras till ett bygge där tidplanen reviderats 

eller inte ligger i fas. Då kan inte produkterna användas direkt utan måste förvaras på 

något sätt. När bygget är placerat i en stadsmiljö där utrymmet är begränsat kan det 

uppstå problem med förvaring. Dock upplevde inte platschefen för det bygge som ligger i 

en stadsmiljö med begränsad yta för förvaring att det var ett problem med leveranserna 

och hur de förvaras. Detta kunde förklaras med att när man vet att man har begränsat med 

utrymme, planeras leveranser och förvaring av dessa i större grad än på ett bygge där man 

har större möjlighet att förvara levererade produkter. 

 

Problem med porer i platsgjuten betong är enligt leverantören vanligt förekommande. 

Orsakerna kan som sagt vara många men vissa av dessa faktorer går att undvika. De 

faktorer som angavs bidra till att porer uppstår i betongen borde inte vara omöjliga att 

förebygga. Dessa eventuella åtgärder för att förhindra porernas uppkomst måste även 

vägas mot hur stor arbetsinsats de kräver jämfört med hur lång tid efterarbetet med 

spackling tar. Entreprenören bör ha för avsikt att betonggjutningen ska skapa så lite 

efterarbete som möjligt och då försöka förhindra uppkomsten av porer i så stor 
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utsträckning som möjligt genom förändringar i hur gjutningen sker idag. (Lundgren, 

2008) 

 

Att fixpunkter inte finns i närheten av en nybyggnation är inte unikt på något sätt. 

Eftersom kommunerna får bekosta utsättningen av dessa tas dessa fram efter behov. Att 

punkterna försvinner i samband med att samhället byggs ut är oundvikligt och att nya 

punkter sätts ut efter behov är också något som är svårt att ändra på när kommunerna 

själva får bekosta detta. Vikten bör således läggas på att kommunikationen mellan 

entreprenör eller beställare och kommunen så att förutsättningarna är klara från början.  

 

Ett mer komplext problem att lösa är alla de fel som uppstår till följd av bristen på 

engagemang och delaktighet, för att projekten ska bli så bra som möjligt, hos samtliga 

inblandade. Även om allting är projekterat på ett bra sätt och allt är planerat i minsta 

detalj, finns fortfarande risken att hantverkare eller installatörer slarvar vid utförandet. 

Detta är något som både är svårt att kontrollera och förebygga. Man måste därför arbeta 

mot att få alla led i processen att känna att de är delaktiga och att de förstår vikten av ett 

bra utförande av arbetsuppgifterna för att tillsammans kunna producera en bra produkt. 

 

Kvalitetsfelen uppstår i de allra flesta byggprojekt och vi har även stött på vissa i de 

projekt vi behandlat i denna rapport. De resurser det går åt för att rätta till dessa fel ute på 

byggarbetsplatserna måste ändå i många fall anses onödiga. Branschen måste ha 

målsättningen att försöka förhindra så många fel som möjligt. Vi har även märkt att 

byggbranschen är en långsamt utvecklande bransch där det tar mycket lång tid att 

förändra olika moment i processen. Kostnaden som företagen årligen lägger ut för att 

åtgärda uppkomna fel borde vara en morot för att försöka ligga i det främre ledet i 

utvecklingen och försöka hitta nya lösningar på problem och inte fortsätta som man alltid 

gjort. 
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8. Jämförelse med tidigare studier 

Ett av syftena med denna rapport är att se om man kan urskilja ett mönster jämfört med 

den tidigare studien från 1996, Kvalitetsfelkostnader på 90-talet – En studie av sju 

byggprojekt. I den undersökningen kom de fram till att 23 % av alla felen kunde härledas 

till projekteringen och 29 % till produktionsledningen. I de fallen räknas teknisk och 

arkitektonisk utformning till projektering, och val av produktionsmetod, planering, 

ledning och uppföljning av produktionen till produktionsledning. Benämningen av de 

olika skiljer sig något mot de benämningar vi valt att ha. Med projektering innefattar vi 

vissa delar som den tidigare studien valt ska tillhöra produktionsledning. Att försöka dela 

upp procenttalen så att de helt överensstämmer med våra benämningar anses vara 

onödigt. Man kan tydligt se att många av felen som uppstod i den tidigare studien kan 

härledas till planeringsstadiet, något som vi också sett i vår undersökning. Den tredje 

stora orsaken till uppkomsten av fel i rapporten från 1996 var arbetsutförande, 27 %. I de 

fel vi valt att titta närmare på har även brister i arbetsutförandet visat sig vara en orsak. Vi 

kan dock inte dra några slutsatser om att mängden fel orsakade av detta.  

Den tidigare studien jämför även felkostnaden och antalet fel. Det visade sig då att 

lednings- och utförandefelen var många men relativt enkla att åtgärda medan 

projekteringsfelen var färre men kostade mer att åtgärda (Hammarlund, Josephson, 1996).  

Den slutsatsen talar sitt tydliga språk angående vikten av en bra projektering och 

planering av ett byggprojekt.  

 

9. Nya metoder för planering och projektering 

Eftersom de flesta parter anser att planeringen och projekteringen är bland det viktigaste 

att fokusera på, samt att många av de fel vi hittat kan härledas till dessa två punkter, eller 

kanske skulle ha kunnat undvikas ifall dessa delar gjorts bättre, kommer vi här nedan att 

gå igenom två relativt nya metoder i byggbranschen. Den ena kallas för visuell planering 

och syftar till att göra planeringsarbetet bättre och effektivare. Den andra heter BIM 

(Building Information Model eller Building Information Modeling) och bygger på en 

samordning av all information vid projekteringen. 
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9.1. Visuell planering 
 
Datoriseringen och diverse elektroniska hjälpmedel har under de senaste tio åren 

utvecklats kraftigt och Peter Fredholm, vd på bygg- och fastighetssektorns organisation 

för e-handel, menar att det troligtvis inte finns någon sektor som ökar mer i e-handeln än 

vad byggbranschen gör (Nordberg 2008). Samtidigt försöker branschen effektivisera 

projektering och produktion genom exempelvis visuell planering. Peab använde sig av 

detta på tre pilotprojekt 2005 och resultaten var positiva. Till skillnad från den ”hårda” 

utvecklingen, med fokus på hjälpmedel och tekniska verktyg, har visuell planering 

människan i fokus och har sin grund i beteendevetenskapen (Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond, 2006). Projektet blev av SBUF (Svenska byggbranschens organisation 

för forskning och utveckling med ca 5000 anslutna företag i Sverige) utsedd till ”Årets 

innovation 2005” i konkurrens med ca 100 andra utvecklingsprojekt under året 

(Boverket, 2005). 

 

Visuell planering kommer från Japan och har utvecklats under 90-talet av Toyota och 

JMAC med syfte att kraftigt reducera ledningstiden i produktuvecklingsprojekt. I Sverige 

har metoden gjort succé hos bl.a. Scania, SAAB och Volvo, som lyckades halvera 

projektplaneringstiden på ett av deras projekt. Visuell planering är ett sorts 

diskussionsverktyg som går ut på att visualisera målen och planerna. Målen bryts ned och 

dessa tillsammans med uppgifterna kopplas till individerna för att göra klart hur allting 

skall genomföras. Tack vare detta kan problemen identifieras tidigare och på så sätt lösas 

i ett tidigt skede. De tre nyckelkomponenterna är definierade som lagarbete och 

samarbete, ledarskap och kunskapsomsättning. 

 

I testpilotprojekt 1 för Peab lyckades de korta projekteringstiden med ca en månad, 

jämfört med en uppskattad projekteringstid. Dessutom skedde få revideringar och 

projekteringen var nästintill felfri. Testpilotprojekt 2 och 3 fick inte riktigt lika tydliga 

positiva effekter men i projekt 2 ansåg ändå de inblandade att de projekterat betydligt 

snabbare än vid vanlig projektering. Peab anser att visuell planering ger störst effekt som 

projektstyrningsmetod i projekteringsarbetet. Det uppstod färre fel i handlingarna och 

dessa blev klara i tid. I produktionsarbetet är det svårare att se en lika tydlig effekt, men 
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det går att se att många problem lösts tidigt. Vidare menar de att långa och oflexibla 

leveranstider är det stora hindret för en effektivare produktion (Dalman, 2005). 

 

Visuell planering har gjort stor succé i andra branscher och en av anledningarna till att 

Volvo valde att testa metoden var att andra planeringsmetoder helt enkelt inte varit 

tillräckligt bra (Münter, Swan, 2003). Många grundproblem för Volvo i planeringen kan 

dessutom relateras till byggbranschens; alla funktioner tas inte med från början, mycket 

att göra på kort tid och att planerna inte uppdateras under projektets gång. Eftersom 

visuell planering inte är kopplat till det tekniska utan fokuserar på människor, mål och 

förståelse, finns det inget som talar för att metoden inte skulle fungera bra även i 

byggbranschen. 

 

Dåligt engagemang och intresse är en av orsakerna till att projekteringen inte går så bra 

som den skulle kunna gå. En gemensam syn flera har är att många möten som sker i 

byggbranschen är ineffektiva, med många utsvävningar och långa diskussioner parter 

emellan. Detta är ett resultat av att mötena innefattar många olika parter och detta gör att 

diskussioner om delar som kanske bara berör någon eller ett par aktörer lätt uppstår. 

Mötesupplägget är en av delarna visuell planering avser att förbättra väsentligt. På dessa 

mötet utesluts diskussioner helt och hållet för total fokus på frågor och svar. Samtliga 

inblandade skall få komma till tal och få ställa sina frågor samt svara på frågor som ställts 

till dem. Interna diskussioner parter emellan får hållas efter mötet, eftersom dessa inte 

innefattar hela projektteamet. På detta sätt håller man nere längden på mötena samt 

effektiviserar dem markant. På Peabs testpilotprojekt fick dessa ”nya” möten positiv 

effekt och deltagarna beskrev dem som ”entusiasmerande” och ”stämningshöjare”. 

 

Studenter på Chalmers bygg- och miljöteknikavdelning med inriktning management i 

byggsektorn beskriver i sin projektarbetsrapport ”MB-nytt 2007” deras upplevelser på 

skillnaden mellan ett ”vanligt möte” och ett ”visuell planeringsmöte”. Deras iakttagelser 

visar tydliga skillnader i effektivitet; det vanliga mötet tog fyra timmar och innehöll 

många utsvävande diskussioner som inte ledde till något samt att många deltagare inte 

alls verkade visa intresse eller engagemang. Trots den långa mötestiden verkade 
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dessutom många delar ha missats vilket ledde till diverse diskussioner efter mötet mellan 

olika parter. På det visuella planeringsmötet lyste onödiga diskussioner med sin frånvaro 

och mötet hölls sakligt och endast till frågor och svar, där samtliga inblandade fick 

komma till tals. Mötesrummet verkade väldigt rörigt med mängder av post-it-lappar längs 

väggarna, men utan att deltagarna upplevde detta som rörigt (Fossum, et.al. 2007). 

 
Skanska är ett annat företag som framgångsrikt använt sig av metoden, men de har valt 

att kalla det visuell styrning. Visuell styrning har samma innebörd som visuell planering 

men syftar främst till att förbättra produktionen. De frekventa mötena och hur de 

genomförs är något som de speciellt väljer att lysa upp. Intressegraden för planeringen 

höjs hos yrkesarbetarna och projektledarens kontroll av arbetet ökar utan att denne 

behöver vara ute på arbetsplatsen. Att man hela tiden blir påmind om vad som kommer 

härnäst (målning, flytspackling osv.) har varit positivt I ett projekt har de möte varje 

morgon kl.7 som hålls på ca 5 min. I det fallet har vissa negativa reaktioner uppstått då 

man vill komma igång direkt på morgonen, men de positiva reaktionerna har trots allt 

varit fler. Andra positiva fördelar anses vara att man kommer närmare 

underentreprenörerna och att man löser problemen tillsammans (Andersson, 

Kristoffersson, 2008). 

 

Att lyckas engagera och entusiasmera projektdeltagarna är grundstenen för att få bättre 

planering och projektering. Per-Erik Josephson, professor på Chalmers menar att också 

att fel och problem till stor del handlar just om attityder hos ledning och medarbetare, och 

att detta förändras mycket långsamt. Så trots att bl.a. Peab och Skanska infört nya 

metoder för att minska fel och kostnader, så kan det ta tid innan vi kommer att se en 

övergripande skillnad till antalet fel och problem. På frågan ”tycker/tror du 

byggbranschen minskat sina fel och problem sedan 90-talet”?, svarar Per-Erik Josephson: 

”Svårt att jämföra över tiden. Det finns inget som pekar på att det blivit varken bättre 

eller sämre avseende mängd fel eller volym felkostnad”. Detta innebär att trots nya 

tekniska lösningar så har inte felen kunnat minska nämnvärt. Därför krävs det större 

förändringar och att man bemöter projekten med nya metoder, vilket just visuell 

planering fokuserar på. 
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9.2. BIM 
 
Sedan 80-talet har byggbranschen mer och mer börjat använda sig av datorstöd vid 

konstruktions- och ritarbete. Från början jobbade man endast med ritningar i 2D men 

allteftersom tekniken utvecklats har man kunnat jobba i mer avancerade program och fler 

dimensioner. 3D-projekteringen har utvecklats snabbt de senaste åren och börjar mer eller 

mindre bli standard i byggbranschen (Carlsson, 2004). I vintras genomförde t.ex. NCC 

med omedelbar verkan krav på 3D-projektering från sina projektörer vid byggen av 

flerbostadshus och kontor i storstadsregionerna. Under 2008 och 2009 utökas kravet till 

projektering av småhus och mark i hela landet samt anläggningar. Syftet menar NCC är 

att hitta fel i projekteringen så tidigt så möjligt och på så sätt sänka byggkostnaderna 

(Köhler, 2008). 

 

Idag jobbar man med objekt istället för att bara rita cirklar och linjer. Ett relativt nytt 

begrepp inom byggbranschen är BIM (Building Information Model eller Building 

Information Modeling). BIM syftar till att man samordnar all information och ser till att 

den är lagrad och tillgänglig för samtliga parter, både under hela byggprocessen och efter 

det att byggnaden är klar. Denna lagring kan ske genom exempelvis ett databasdrivet 

CAD-system eller någon annan sorts databas. Andra begrepp som nämns ihop med BIM 

är produktmodell och informationsmodell. Det finns lite skillnader mellan dessa tre 

begrepp men i grunden står de för samma sak (Gustafsson, 2006). 

 

BIM betyder inte samma sak som 3D-CAD. Begreppet 3D-CAD innebär att 

informationen objektifieras i det verktyg som används, medan BIM innefattar mycket 

mer än bara visualiseringar och tredimensionella ritningar. 3D-CAD kan däremot vara en 

del av ett BIM-projekt. BIM har egentligen alltid funnits i någon form, t.ex. att 

information har getts muntligt eller på papper. CAD-programdistributörer som AutoDesk, 

Graphisoft och Bentley har enats om begreppet BIM för att kunna beskriva hur deras 

system stödjer processen (Bergmark, 2004). Det finns därför ingen exakt beskrivning till 

hur BIM tillämpas. 
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Många stora arkitektkontor börjar satsa mer och mer på BIM och det finns en tro på att 

begreppet i framtiden kommer vara lika välkänt som CAD. Christine Westholm på 

arkitektbyrån Krook & Tjäder menar att det är viktigt att ställa frågan ”Vad saknas i vår 

arbetsmetodik?” istället för ”vilket program borde vi använda?” (Söderberg, 2008). 

Thomas Persson på FutureCAD, svensk distributör av programvaror från Autodesk, 

beskriver skillnaden mellan mer BIM-baserade program och övriga med att programmen 

som stödjer BIM:s arbetsprocess är mer tvåvägsinformationskapabla. Detta innebär att 

oavsett vilken vy man ändrar sitt objekt i så blir informationen konsekvent samordnad. 

Objektorienterad information i CAD-programmen har funnits under några år men det är 

först de senare åren som programmen verkligen blivit anpassade till BIM:s metodik, 

vilket gör att det är just dessa som företagen väljer att kalla BIM-anpassade (Persson, 

2008). 

 

Två begrepp som blivit kopplade till BIM är 4D och 5D. Den fjärde dimensionen innebär 

tiden. Med 4D kan man t.ex. visuellt se hur byggnaden byggs upp redan vid 

projekteringsstadiet. Detta kan även användas ihop vid logistikplanering. 5D fokuserar på 

det ekonomiska och man kan med hjälp av detta få ännu bättre koll på de ekonomiska 

konsekvenserna av olika alternativ i ett tidigt skede (Gustafsson, 2006). 

 

10. Analys av Visuell planering och BIM 

Som tidigare nämnts kan problem och fel kan aldrig till hundra procent undvikas. I 

byggbranschen jobbar man ofta med unika och komplexa projekt, vilket gör att man trots 

tydliga instruktioner och metoder alltid kommer att stöta på problem i större eller mindre 

omfattning. För att ändå minimera dessa fel och problem krävs förbättringar av olika slag. 

Partnering, som vi inte behandlar i denna rapport, är ett annat relativt nytt begrepp i 

byggbranschen som på sätt och vis kan jämföras med visuell planering. Båda syftar till att 

lösa grundproblemet i projekten; engagemanget. För att maximera effektiviteten och 

kunna undvika fel på grund av t.ex. slarv gäller det att samtliga inblandade har ett större 

intresse för projektet än bara att ”göra det som de ska och sedan gå vidare”. Medan 

partnering ser till att i stort göra projektet till ett gemensamt ansvar för de inblandade ser 
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visuell planering till att på individuell nivå höja intressegraden för de inblandade. Att 

bara använda partnering behöver exempelvis inte lösa problemet med att de inblandade 

slösar bort onödig tid på för dem ointressanta möten. Samma sak kan dessutom gälla 

tvärtom, att man trots bra upplägg på möten och planering inte ”brinner” för projektet 

ifråga eftersom man t.ex. inte gynnas själv av att projektet fungerar bättre. 

 

Att öka engagemanget kan också höra ihop med förståelsen. Förstår man inte vad det är 

man jobbar mot kanske inte samma grad av intresse finns, vilket gör att även BIM kan ses 

som en engagemangshöjare. Genom visualiseringar och fullständigt samordnad 

information kan troligtvis de inblandades intresse öka. Som vi upptäckt i våra fel kan 

dessutom fel uppstå på grund av komplicerade tekniska lösningar i form av t.ex. rör och 

maskiner. I dessa fall kan BIM hjälpa till att undvika att olika projektörers delar 

”krockar” eller inte passar där de blivit placerade på ritningen. 

 

Medelåldern är relativt hög i byggbranschen, och Sif (Svenska 

Industritjänstemannaförbundet, numera Unionen) har räknat på att uppåt 4000 

byggingenjörer kommer gå i pension inom tio år. (Engfeldt, et.al.) Detta tyder på en 

generationsväxling i branschen och med tanke på att många komplexa delar inom 

byggandet löses enklare om man har erfarenhet så kan förhoppningsvis BIM underlätta 

för de nya medarbetarna inom framförallt projekteringen. Samtidigt kan detta göra att det 

kanske blir lättare att föra in nya metoder såsom visuell planering och BIM i 

byggbranschen. Eftersom de nya inte är så invanda i gamla metoder kan de lätt ta åt sig 

de nyare tillvägagångssätten. 

 

Visuell planering och BIM är självklart inte de enda nya metoderna i framtiden. Båda två 

har ingen tydlig manual utan syftar mer till ett arbetssätt, vilket gör att man från dessa två 

säkerligen kommer att kunna utveckla metoderna i byggbranschen ytterligare. Partnering 

som vi precis nämnt är en annan del på frammarsch och samtliga dessa kan 

förhoppningsvis se till att fel och problem minskas framöver. Gemensamt för dessa tre 

metoder är dock att de inte själva löser problemen, utan att de hjälper de inblandade 

parterna att kunna arbeta emot en effektivare planering och projektering med färre fel. 
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Det krävs alltså en hel del av de inblandade och i grunden är det trots allt de som avgör 

hur mycket fel som kommer uppstå. 

 

År 2005 använde sig för första gången i Sverige ett byggföretag av visuell planering 

Företaget var Peab och sedan dess har andra stora företag såsom Skanska och JM följt 

efter och det mesta talar för att det kommer användas mer och mer frekvent i framtiden. 

Det är dock en process som tar tid och det krävs att samtliga inblandade är helt redo när 

man väl väljer att använda sig av det för första gången. Peab Karlstad hade planerat att 

använda visuell planering i ett kommande projekt som deras pilotfall men valde att skjuta 

upp det till ett senare projekt. Detta visar på att det trots allt kommer ta tid innan visuell 

planering kan komma att bli någon sorts standard vid planeringsarbetet. Samma sak gäller 

BIM. Fler och fler arkitekter har även börjat använda sig av program med stöd för denna 

process, men även här finns det en inkörningstid och det kommer säkerligen att ta flera år 

innan det dominerar marknaden helt.  

 

11. Slutsats 
 
Resultatet av denna studie har visat att många av de fel som uppstår i projekten har sin 

grund i projektering och planering. För att få ner antalet fel krävs att projektering och 

planering förändras. Om inte tiden för projektet kan ändras för att ge projekteringen och 

planering mer tid kommer nya metoder att krävas.  

 

Alla fel som uppstår går inte att härleda till projektering och planering, utan uppstår i 

produktionen på grund av andra orsaker. Vissa metoder i produktionen skulle behöva 

utredas och förändras för att uppnå ännu bättre resultat. Om man även kunde öka 

engagemanget i alla led i processen skulle många fel kunna undvikas. 

 

Det finns nya metoder såsom visuell planering och BIM vid planering och projektering 

och dessa är redan realiserade till viss del i byggbranschen. De har visat sig förbättra 

vissa delar av projekten, men att införa nya metoder och rutiner tar tid och det kan dröja 
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innan vi i en större skala kommer att märka av de positiva effekterna som exempelvis 

mindre fel i byggprojekten. 

 

12. Tackord 
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Peab, Niklas Hedström.  
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