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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som motsvarar 22,5 högskolepoäng och är ett avslut på 

byggingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet. Vi är två tjejer som valt att jobba ihop 

och har varit i kontakt med två olika byggföretag, Byggklason AB, som samarbetar med 

GHAB Arkitekter och ingenjörer i Vimmerby, och Peab i Arvika. Examensarbetet syftar till 

att hitta fel som uppstår på byggarbetsplatserna som kan härledas till projekteringsskede. 

 

Vi skulle vi vilja tacka Byggklason AB, GHAB Arkitekter och Ingenjörer och Peab Sverige 

AB för att vi har fått vara med på deras byggprojekt. På Byggklason AB vill vi tacka Pär 

Holmstrand och Daniel Karlsson för att ha stöttat och hjälpt oss genom hela projektet. På 

GHAB vill vi tacka Kjell Axelsson som hjälp oss med projekteringsskedet. På Peab vill vi 

tacka Niclas Nyman och Håkan Herbertsson som hjälpt oss genom projektet och med 

projekteringsskedet. Vi kan inte glömma bort byggnadsarbetare och arbetsledare som har 

hjälpt oss på plats och som inte har haft något emot att vi sprungit på deras arbetsplats. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Asaad Al-Mssad samt Malin Olin på Karlstads 

Universitet i Karlstad. 

 

Karlstad 2012 

Mona Badran och Stina Zetterlind 
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Sammanfattning 
Fel som uppstår i ett byggprojekt leder ofta till merkostnader och ett felfritt projekt är näst 

intill omöjligt att uppnå. Däremot kan man försöka minska risken för att fel uppstår genom 

god planering. Projekteringsfasen i ett byggprojekt är en mycket viktig del av projektet, det är 

där man kommer fram till hur byggnationen ska genomföras.  

Oftast är det oklart var felen startar men enligt analyserna som gjorts av Sveriges 

Byggindustrier, FoU-Väst och Chalmers under 1994-1996  har det visat sig att felen oftast har 

sina rötter redan i starten hos beställare, projektörer, materialleverantörer och utförare. 

Uppstår det ett fel i början följer det med under hela processen, projekteraren kontrollerar inte 

om arkitekten eller konstruktören har gjort fel utan bygger bara på. (Josephson & 

Hammarlund 1996). I projekteringsskedet planerar man hur bygget ska utföras så detaljerat 

som möjligt. Man ser bl.a. till så att allt funkar ritningsmässigt så att allt får plats då det ofta 

är trånga utrymmen.  

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka fel som uppstår på de byggarbetsplatserna som kan 

härledas till projekteringsfasen. Vi tog reda på orsaken till att felen uppstod samt vad det gav 

för konsekvenser för projektet. 
 

Vi har samarbetat med två olika byggentreprenörer, Byggklason AB i Vimmerby och Peab i 

Arvika, där vi har följt ett byggprojekt per byggentreprenör. Vi har varit med ute på projekten 

där vi har försökt observera fel samt även tagit reda på fel via samtal. Med fel menar vi att det 

är något som inte blev som det planerades, en avvikelse i planeringen. Kan även vara fel som 

ger stopp eller försening av något slag.  

 

Vi har även hittat information med hjälp av litteraturstudier av rapporter, studentlitteratur och 

artiklar från internet. Men resultatet grundar sig mestadels på våra egna observationer på plats 

och genom samtal med olika tjänstemän. 

 

De fel som uppstod var brist på engagemang en faktor som var stor på båda projekten. Det har 

även framkommit att dålig kommunikation och förberedelse inför projekteringsmöten har 

varit något som bidragit till en del fel på byggarbetsplatsen, även okunskap, tidspress och 

oklara önskemål har bidragit till fel.  

För att ett byggprojekt ska ha så få störningar som möjligt bör man ha gott om tid för 

planering, inläsning och byggnation. Men även bra samarbete, kommunikation samt 

noggrannhet är viktigt för att ett byggprojekt ska fungera korrekt. 
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Abstract 
Errors that occur in a construction project often leads to overspending and a flawless project is 

next to impossible to achieve. However, one can try to reduce the risk of errors through good 

planning. Planning phase of a construction project is a very important part of the project, 

that's where you get into the construction project will be undertaken. 

Typically, it is unclear where the errors start but in the analyzes made by the Swedish 

Construction Federation, R-West and Chalmers during 1994-1996 has shown that errors often 

have their roots already in the start of the clients, designers, material suppliers and providers. 

Is there an error in the beginning, it is clear throughout the process, the designer does not 

check whether the architect or designer has done wrong, but based just on. (Josephson and 

Hammarlund 1996). In the design stage plan how the construction should be carried out in as 

much detail as possible. You see that everything works drawing wise so that everything fits as 

it is often confined spaces. 

The purpose of this report was to determine which wrongs occurs of the construction sites we 

have visited and why they occur and to recommend what they can do to avoid these mistakes 

in future projects.  

We have worked with two different contractors, Construction Klason AB in Vimmerby and 

Peab in Arvika, where we have been following a construction project at the building 

contractor. We have been out on the projects in which we have tried to observe the defects 

and also found some through the call. With errors, we believe that it is something that was not 

as it was planned, a deviation in the planning. It can also be wrong to give a stop or delay of 

any kind. 

We also found information through literature reports, student literature and articles from the 

internet. But the result is based mostly on our own observations on the ground and through 

conversations with various officials. 

The errors that occurred were due to lack of commitment a factor that was great on both 

projects. It has also emerged that poor communication and preparation for the planning 

meetings has been something that has contributed to some errors on the construction site, even 

ignorance, time pressure and unclear requirements have contributed to the failure. 

For a construction project should have as little disruption as possible, you should have plenty 

of time for planning, scanning and construction. But even good collaboration, communication, 

and accuracy is important for a construction project to work correctly.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fel i byggprocessen uppstår vare sig man vill eller inte. Däremot kan man minska felen så 

mycket som möjligt, framför allt storleken på felen. För att kunna lyckas bra med det gäller 

det att vara noggrann i projekteringsfasen. Det som utreds i projekteringsfasen är det som 

kommer byggas ute på byggarbetsplatsen och då är det i regel försent att göra en förändring 

för att undvika felet.  

Vi har varit i kontakt med två olika byggentreprenörer, Peab i Arvika och Byggklason i 

Vimmerby. På Peab fick vi följa en utbyggnad av en simhall med totalentreprenad och på 

Byggklason en tillbyggnad av kontor och en matsal med entreprenadform generalentreprenad. 

Felen som vi har hittat har uppstått ute i produktionen och genom samtal och läsning av 

diverse handlingar har vi kommit fram till att det är ett fel i projekteringsfasen. Ett fel kan 

vara att något har blivit missat i projekteringsfasen, oklara beslut och så vidare. 

Enligt en studie som utfördes av FoU-väst och Chalmers 1994-1996 beräknades felen i 

produktionsfasen till ca 4,5 % av produktionskostnaden. (Josephson & Hammarlund 1996)  

Detta är fel som uppstått totalt sett i projekten som studien följt och alla fel beror inte på 

projekteringsfasen, men vi anser att projekteringsfasen är en viktig del av projektet därför har vi valt 

att inrikta oss på just den.   

 

    

 

1.2 Frågeställning 
Fel som uppstår i ett byggprojekt kostar ofta onödigt med pengar och drar ut på tiden. Fel som 

uppstår och som beror på projekteringen kan minskas genom god planering. Det vi ville ta 

reda på var vilka fel uppstod och varför uppstod de? Vi ville även ta reda på vad felen gav för 

konsekvenser och med det menar vi om de gav stopp, försening eller någon typ av förändring 

i planeringen för projektet. Och vad var orsaken till att felen uppstod? Vad kan Peab samt 

Byggklason ändra på i framtiden för att undvika de fel vi upptäckte? Vad rekommenderar vi?  
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1.3 Syfte och mål 
Målet med detta arbete är att vi ska ta reda på vilka fel som uppstår på byggarbetsplatserna 

under vår granskningstid som ger en viss störning i produktionen och som beror på 

projekteringen. Fel i projekteringen uppstår för det mesta i produktionen, det är sällan det 

upptäcks innan. Vi vill även ta reda på varför de uppstår och vad de ger för konsekvenser i 

projektet. Detta utförs med hjälp av samtal med platschefer, projekteringsledare och 

arbetsledare samt att vi har observerat fel på plats. 

Vi har som syfte att med hjälp av vår studie komma fram till rekommendationer till Peab och 

Byggklason så att de fel som uppstod kommer undvikas och minskas i kommande projekt.  

 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Den ekonomiska delen i projektet kommer inte att behandlas i denna rapport och inte heller 

fel som uppstår under brukstiden. Vi kommer titta efter fel som ger en viss störning i 

projektet, en avvikelse i planeringen. Vi kunde inte närvara när alla fel uppstår i produktionen, 

utan det kompletteras med att vi för samtal med platschefer och projekteringsledare. 

Projekteringen var avslutad på båda projekten när vi började vår studie så för att få en bra bild 

av projekteringen har vi fått tillgång till material från det skedet samt att vi har fått mycket 

berättat via samtal med projekteringsledare och platschefer som närvarat på 

projekteringsmöten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Metod 
I detta avsnitt redovisas den metod vi använt oss av för att nå vårt resultat. 

2.1 Materialinsamling: 

2.1.2 Inläsning och besök av byggarbetsplatser  

Vi började vår studie med att läsa in oss på de båda projekten. Detta gjorde vi genom att göra 

besök på byggarbetsplatserna, få rundvisning samt titta på ritningar och även få tillgång till 

material från projekteringen.  

Efter att vi var väl insatta i projekten valde vi att börja med att vara med en vecka ute i 

produktionen. Vi har tittat efter fel som ger en förändring i produktionen, försening i 

tidplanen, saker som uppkommit som de inte har tänkt på i projekteringen och så vidare.  

Med fel menar vi att något inte blev som det var planerat i projekteringsfasen. Alla fel som 

uppstår på en byggarbetsplats har inte med projekteringen att göra och för att få fram ett fel 

som har med projekteringen att göra har vi först uppmärksammat och skrivit upp alla 

avvikelser och fel som uppstått. Sedan har vi med hjälp av inläsning av handlingar samt 

genom samtal med de ansvariga på projektet sållat ut vad som beror på projekteringen. 

Avvikelser och fel som försenade leveranser är något vi inte tyckte hade med projekteringen 

att göra till exempel. 

Under tiden som vi var med ute på byggarbetsplatsen fördes även samtal med platschefer och 

arbetsledare samt ett par yrkesarbetare. Vi valde att använda oss av samtal istället för 

standardiserade intervjuer och vi har använt oss av brett formulerade frågor så att 

diskussionerna skulle flyta på bättre och därmed ge en mer öppen diskussion. Frågorna vi 

ställde finns i bilaga 1 och de fel vi uppmärksammade finns i bilaga 2 och 3 med 

beskrivningar. 

När vår granskningstid på plats var slut satte vi oss ner och analyserade det vi kommit fram 

till och har i resultatet använt oss av cirkeldiagram samt tabell för att på ett tydligt sätt visa 

vad vi kommit fram till under vår studie.  

För att felen som upptäcktes inte ska upprepas har vi även kommit med rekommendationer så 

att dessa fel ska undvikas i framtiden. 
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer ett fakta avsnitt av olika termer som vi använder i vår rapport: 

 

3.1 Projektering – generellt 

Då byggherren kommer med önskemål och krav upprättas ett byggnadsprogram som är 

resultatet av alla utredningar och även är ett underlag för att sedan utifrån det rita objektet och 

skriva beskrivningar som blir grunden för projekteringen. Projektering är ett samarbete mellan 

olika projektörer och dessa projektörer bör ha bra kontakt under hela processen och informera 

varandra om förekommande lösningar eller nya ändringar. Detta för att omöjliggöra krockar 

mellan olika aktörer. Då byggnadsprogrammet är klart ska man bestämma hur organisationen 

ska se ut och vilken entreprenadform som ska användas. Det är då det bestäms hur arbetet ska 

ske. (Révai & Nordstrand 2002) 

Projekteringsskedet som börjar efter att byggnadsprogrammet är klart är en utredningsperiod 

som delas in i tre skeden, de tre olika skedena resulterar i olika ritningar och beskrivningar. 

Dessa tre olika skeden heter gestaltning, systemutformning och detaljutformning. De 

resulterar i förslagsritningar, systemhandlingar och bygghandlingar. För att skapa lämpligare 

förutsättningar för projekteringen utförs en projekteringstidplan, en kvalitetsplan, en miljöplan 

och kostnadskontroller. Gestaltningen utförs för att åstadkomma ett huvudalternativ. Då 

gestaltningen är slutförd påbörjas systemhandlingar där byggnadens konstruktions- och de 

olika installationssystemen utförs på ett sätt så att kraven i byggnadsprogrammet 

tillfredsställs. Systemhandlingarna ska underlätta för byggherren då han/hon ska kontrollera 

om projektet utförs enligt alla önskemål och krav. När bygghandlingarna är klara ska 

dimensioneringen och installationskomponenter vara organiserade. Den slutliga placeringen 

av dörrar och även val av material ska då vara avgjorda, det är bygghandlingar objektet ska 

bygga efter som ska vara klara då. För att utföra objektet räcker inte ritningar utan det måste 

även finnas beskrivningar med där all den text som behövs finns tillgänglig. (Révai & 

Nordstrand 2002) 

Det finns ett system som kallas AMA-systemet som är Allmänna Material- och 

Arbetsbeskrivning som administreras av Svensk byggtjänst och det systemet använder man 

som underlag för beskrivningarna. Används detta system blir alla beskrivningar enhetliga och 

likartade. (Révai & Nordstrand 2002) 
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3.1.1 Visuell planering – en projekteringsform 

Toyota tog tillsammans med Japan Management Association Consultants (JMAC) fram 

metoden visuell planering. JMAC är ett gammalt Japanskt konsultföretag. Målet var att 

försöka förkorta ledtiden för förbättring av nya bilmodeller men samtidigt öka 

tjänstemannaproduktiviteten. Innan stod tekniken i centrum men i visuell planering står 

människan i centrum. Med denna metod kunde Toyota korta projekteringstiden för ett projekt 

där de skulle utveckla en ny bilmodell. Olika byggföretag blev övertygade om att metoden 

skulle fungera i byggprocessen. Syftet med visuell planering är att gynna teamwork och att få 

ut en effektiv och snabb projektering. Här visar även den individuella personen den 

kunskapen man har för alla, detta med hjälp av stora pappersark där man med post-it lappar 

lägger upp det man vill förmedla till de andra. På ett av pappersarken sätts alla identifierade 

problemen upp och detta för att underlätta spridningen av informationen men också för att 

förmedla om man behöver hjälp från någon involverad grupp för att lösa problemet. Då all 

information finns lättillgänglig för alla inblandade i projektet blir detta verktyg ett 

diskussionsunderlag. Projekteringsmöten i visuell planering ska inte ta mer än en timme och 

som ersättning för att någon sitter och för protokoll och tar upp allt under mötet skrivs lappar 

om man har frågor till varandra. Nästa möte tittar man på lapparna och har frågan på lappen 

besvarats tar man bort lappen på den tavlan och sätter upp den på beslutstavlan tillsammans 

med svaret. Problemen och frågorna ska inte lösas på plats utan den som får en lapp med en 

fråga ska ta med den och lösa problemet/frågan till nästa möte eller eventuellt tidigare. 

Fördelen med att lappar skrivs är att det dels står svart på vitt vad man hade för fråga, det blir 

heller inga oändliga diskussioner på mötet. (Dalman 2006) 

Visuell Planering delas in i två delar, första delen är den verkliga planen och den andra delen 

är målnedbrytningen. I båda delarna går man igenom flera nivåer, det börjar med en 

övergripande nivå där man sedan går ner till en detaljnivå. I detaljnivån används projektmålen 

som en plan och den följs upp varje dag. Målen delas upp och varje individ får ett specifikt 

mål, detta underlättar missförstånd om vem som ska göra vad. (Dalman 2006) 
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3.2 Entreprenadformer 
Då byggnadsprogrammet är avgjort ska det bestämmas hur organisationen ska se ut och 

vilken entreprenadform som ska användas, det ska alltså bestämmas hur konsulterna ska 

anlitas. Byggherren kan välja mellan olika organisationsformer då han ska upphandla 

konsulter. Om byggherren väljer ett konsultföretag som tar hand om hela konsultinsatsen 

kallas det totalentreprenad och detta används vid större byggobjekt. Vid mindre byggobjekt 

kan en splittrad konsultmarknad användas, och då kan en generalkonsult anlitas och som i sin 

tur anlitar fler underkonsulter. (Nordstrand 2008) 

3.2.1 Generalentreprenad 

Generalentreprenad kallas även för utförandeentreprenad och med det menas att byggherren 

levererar bygghandlingar som är färdiga för att utföra produktionen efter. I denna form sluter 

han/hon endast avtal med en generalentreprenör som i sin tur sluter avtal med övriga 

sidoentreprenörer. Fördelarna med denna typ av entreprenad är att byggherren här har ett stort 

inflytande på byggnadens kvalitet och även vilka val som görs av material och tekniska 

lösningar. Nackdelar med denna entreprenadform är att projektet tar längre tid i jämförelse 

med totalentreprenad, byggherren har inget inflytande vad gäller val av underentreprenader 

och han har inte heller någon inblick på vad underentreprenaderna fördelar kostnaden på. 

Generalentreprenaden delas in i två olika former, ren generalentreprenad och samordnad 

generalentreprenad. (Nordstrand 2008) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Struktur generalentreprenad (Byggledarna 2012) 
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3.2.4 Totalentreprenad 

Totalentreprenad är en entreprenadform där byggherren låter en enda entreprenör svara för 

både projekteringen och byggandet. Byggherren samlar alla krav som ska ställas på 

byggnaden i ett byggnadsprogram. Övriga egenskaper och önskemål om utseende kan också 

presenteras i en rambeskrivning. (Nordstrand 2008) 

När beställaren väljer vilken entreprenör han vill satsa på tittar han på pris, utseende, 

utformning, standard med mera som ska jämföras. Totalentreprenaden har under denna 

entreprenadform ett funktionsansvar, vilket betyder att byggnaden ska gå att använda för sitt 

ändamål och ha de egenskaper som är nödvändiga för användbarheten. (Nordstrand 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Struktur totalentreprenad (Byggledarna 2012) 
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3.3 Byggfel 
 

3.3.1 Felens betydelse  

 

Inom alla verksamheter uppkommer fel, det uppstår inte bara i byggbranschen. Tyvärr är 

kostnaderna för att åtgärda dessa fel höga. När mätningar på vad det kostar att åtgärda dessa 

fel i byggbranschen genomfördes låg kostnaden på ca 0-12 % av den totala kostnaden av 

objektet. En studie som har gjorts och som är den mest omfattande är den som utförts av 

Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst och Chalmers under 1994-1996, (Josephson & 

Hammarlund 1996) under den studien undersökte man sju stycken byggarbetsplatser och 

undersökte kvalitetsfel. I genomsnitt låg kvalitetsfelkostnaderna kring ca 4,5 % av 

projektkostnaden, som lägst låg det på ca 2,3 % och som högst låg det på ca 9,4 %. Studien 

visar även att alla fel inte upptäcks under produktionen eller färdigställandet, utan räknas de 

fel som uppkommer under brukstiden så är det inte många gånger kostnaderna för 

ingripandena ligger under 10 %. (Josephson & Hammarlund 1996) 

Oftast är det oklart var felen startar men enligt analyserna som gjorts i studien har det visat sig 

att felen oftast har sina rötter redan i starten hos beställare, projektörer, materialleverantörer 

och utförare. Uppstår det ett fel i början följer det med under hela processen, projekteraren 

kontrollerar inte om arkitekten eller konstruktören har gjort fel utan bygger bara på. När felet 

väl upptäcks är bygget redan igång och då blir det ett fel som får ändras eller på något sätt 

hitta en lösning på plats.  Då detta inträffar är det inte bara förluster i produktionen man stöter 

på utan detta bidrar även till materialförstöring, höjda förvaltningskostnader och leder även 

till stress. En lösning många använder är att öka resurserna för att minska felen, det är ett 

effektivt och snabbt alternativ men det leder till höga bygg- och boendekostnader. 

Undersökningarna visar även att om felen undviks kan besparingen bli minst 50 000 till 

150 000 kronor per nyproducerad bostadslägenhet. (Josephson & Hammarlund 1996) 

Tiden är en aspekt som påverkar bygget oerhört mycket, ett bygge med pressade tidsplaner 

slutar oftast med att kvaliteten brister och att kostnaderna blir höga. Byggkostnaderna kan inte 

reduceras alltför mycket för då får objektet sämre långsiktiga egenskaper. För att få en hög 

produktionstakt och minska felen behövs en stark och kunskapsrik styrning från början till 

slutet av hela byggprocessen. Detta skiljer sig utifrån vilken entreprenadform som väljs, 

därför är det alla inblandades skyldighet att se till att tiden räcker till allt som ska göras utan 

att man behöver stressa. Om bygget skulle bli försenat och detta leder till att bygget får en 
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högre standard och mindre fel i slutet är det fördel att det tar lite extra tid. Det går att 

underlätta genom att inte i förväg bestämma ett datum för inflyttning eller invigning, utan 

låter det komma med tiden och istället bestämma ett datum allt efter man närmar sig slutet. 

(Josephson & Hammarlund 1996) 

3.3.2 Anledning till att fel uppstår 

Hammarlund och Josephson har i sin studie som de utförde år 1996 lyckats dela in de 

bakomliggande orsakerna för fel som uppstår i fem olika grupper. Den största anledningen till 

att fel uppstår är brist på engagemang. Under produktionen svarar engagemanget för ca 70 %, 

sedan är det brist på kunskap som svarar för ca 12 %. Många byggföretag tar risker då de 

utför ett arbete och därför svarar risktagandet för 11 % av de fel som uppkommer. På ett 

bygge kan brist på information eller till och med felaktig information uppkomma och då 

uppstår fel. Denna orsak svarar för ca 6 % och den sista orsaken, stress som många tror är den 

stora anledningen till att fel uppstår svarar endast för 1 %. Stress svarar för ca 1 % men 

egentligen mer än så, tittar man på de andra orsakerna så kan man direkt knyta stressen till 

engagemangens höga procenttal. Dessa siffror kan skilja sig oerhört mycket från olika projekt 

beroende på vilket väder det är, hur stor tillgång man har på personalen och om det är en 

ombyggnation eller en nybyggnation. (Josephson & Hammarlund 1996) 

 

 

Figur 3. Cirkeldiagram med siffror tagna från fel från olika orsaker från texten ovan. 

(Josephson & Hammarlund 1996) 

70% 

12% 

11% 

6% 

1% 

Orsaker till fel 

brist på engagemang brist på kunskap risktagande brist på kommunikation stress 
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4. Byggprojekten 

4.1 Byggklason 
Byggklason AB är ett lokalt byggföretag som ligger i Vimmerby. Byggklason AB startades år 

1978 av en man vid namn Jan-Olov Klason, då Jan-Olov bestämde sig för att starta detta 

byggföretag hade han varit byggingenjör under ca sju år. Han bedrev företaget i ca 33 år med 

10-20 anställda. Under den tiden då han ägde företaget fick de två utmärkelser. År 1995 fick 

de en stor utmärkelse och det var årets bygge, bygget de fick utmärkelse för var ÅBRO 

bryggeriet i Vimmerby. Självförtroendet växte och de fortsatte framåt med samma ambition. 

De nöjde sig inte med en utmärkelse utan tre år efter det fick de ytterligare en utmärkelse. År 

1998 var året då de fick utmärkelsen som årets byggare. (Byggklason AB 2009) 

Företaget är litet med få arbetare men har deltagit i väldigt stora byggen, de är små men kan 

med deras kompetens utföra ett byggobjekt under totalentreprenadsform. Företaget har väldigt 

många krav som de måste följa för att leva upp till branschorganisationen Sveriges 

byggindustrier där de är medlemmar. För att kunna leverera arbeten med hög kvalitet har de 

en garanti att alla deras yrkesarbetare ska vara yrkesutbildade, det gäller även att de andra 

anställda på företaget ska vara utbildade. (Byggklason AB 2009) 

Ansvaret för miljö, kvalitet och arbetsmiljö ingår i alla deras arbeten, på grund av detta blev 

de år 2004 först i Sverige att diplomeras av POVEL som är ett verksamhetsledningssystem för 

miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Anledningen till att de har valt POVEL som sitt 

verksamhetsledningssystem är att det är ett mer branschanpassat system än var ISO är och är 

dessutom enklare att förstå. (Byggklason AB 2009) 
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4.2 Peab Sverige AB 
Peab grundades år 1959 av bröderna Mats och Erik Paulsson. De första åren höll företaget på 

med renhållning och soptömning på bondgårdar. Sen dess har det växt och idag är Peab 

börsnoterat på NASDAQ OMX och har totalt 33 000 aktieägare. Företaget har 14000 

anställda och finns på över 100 orter i hela Sverige. De omsätter ca 38 miljarder kronor. 

(Nordens Samhällsbyggare PEAB 2012) 

Peab i Arvika är stora i staden och har 25 hantverkare och fem tjänstemän anställda. De har 

funnits i Arvika sedan 1997 och har bl.a. byggt den arkitektoniska restaurangen Olssons 

Brygga, byggt stora köpcentrum vid norska gränsen, renoverat Arvikas vårdcentral, byggt 

högstadieskolan Kyrkeby och nu bygger de alltså ut Arvika Simhall. (Nordens Samhällsbyggare 

PEAB 2012) 
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Byggklasons byggprojekt: 

4.3 Vimmerby energi och miljö 
Vimmerby energi och miljö i Vimmerby vill bygga till nytt på kontoret och riva den gamla 

delen. Det nya kontoret kommer att vara en tvåvåningsbyggnad i trä och kommer innehålla 

konferensrum, kontorsrum, förråd och personaldel. Några delar av det gamla kommer att 

behållas exempelvis entrén och receptionen. Matsalen byggs om i ett plan och anpassas efter 

dagens behov för en gemensam matsal. 

Objektet omfattar ca 820 m
2
 varav 720 m

2
 är nybyggnad av kontor, konferensrum, förråd och 

personaldel fördelat på två plan. En ny matsal på ca 100 m
2
 ska byggas i den befintliga 

enplansdelen. Kontorsbygget måste vara helt färdigt innan rivning och byggnation av 

matsalen får ske. 

Verksamheten kommer att vara i full drift under byggnationen och hänsyn måste tas till det. 

Alltså måste in- och utfart hållas fria för kunder och personal. Tele-, och 

datakommunikationen ska vara i drift under hela byggnationen. Starttiden för byggnationen 

var 2011-04-26 och det beräknas vara klart i juni år 2012. 

Entreprenadformen som valts för detta projekt är generalentreprenad. Beställaren är 

Vimmerby Energi och miljö, och dem har slutit ett avtal med Byggklason AB i Vimmerby 

som blir byggentreprenaden. Byggentreprenören sluter efter det avtal med underentreprenörer 

som utför arbetet exempelvis VVS-, el- och markentreprenörer . I detta projekt har Vimmerby 

Energi anlitat GHAB Arkitekter och Ingenjörer AB för att projektera projektet och som även 

är kontrollansvarig för projektet.   
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Peabs byggprojekt: 

4.5 Arvika Simhall 
Arvika Simhall byggdes år 1977 och nu vill kommunen bygga ut. I den befintliga delen finns 

en stor bassäng med hoppdel och motionssim och det finns även en mindre bassäng för barn. I 

den nya delen ska det byggas en bassäng med höj- och sänkbar botten för 

rehabiliteringsträning samt ett leklandskap för mindre barn och intill den en varmpool. En ny 

badvaktskur med översikt över hela simhallen ska byggas i den nya tillbyggnaden och i den 

befintliga delen vid hopptornet kommer det monteras en ca 50 meter lång vattenrutschbana 

som i stort sett går utanför byggnaden. Det ska även byggas fler omklädningsrum, en relax 

avdelning och bastu.
 

Tillbyggnaden byggs med källare för att få plats med alla installationer och allt byggs med 

betong. Taket kommer vara trycksatt för att minska risken för fuktskador och 

takkonstruktionen kommer bäras upp av limträbalkar.
 

Verksamheten kommer att vara i drift under byggnation vilket inte besvärar allt för mycket då 

det inte kommer ske så mycket byggnation i den befintliga delen.
 

Byggstart var i början av september 2011 och bygget beräknas stå klart 2012-10-26. 

Beställare är Arvika Kommun och entreprenadformen för detta projekt är totalentreprenad. 

Byggentreprenaden är Peab Sverige AB i Arvika. 
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5. Resultat 
Vi valde att befinna oss på byggprojekten totalt tio dagar, fem dagar på varje projekt. Under 

tiden som vi var med ute på byggarbetsplatsen fördes samtal med platschefer, arbetsledare 

och projekteringsledare. Alla vi fört samtal med har varit väl insatta i både projektet och 

projekteringen. Vi valde att använda oss av samtal istället för standardiserade intervjuer och 

vi har använt oss av brett formulerade frågor så att samtalet skulle flyta på bättre och därmed 

ge en mer öppen diskussion. 

Nedan följer en tabell med de fel vi upptäckte, orsaken till att de uppstod och hur de 

upptäcktes. På Byggklasons byggprojekt fördes dagligen dagbok där de skrev vad som gjorts 

under dagen samt även om det uppstått något fel. Vi fick möjligheten att titta i dagboken och 

kunde därigenom hitta flera fel. De fel som upptäcktes i dagboken samtalade vi även med 

platschefen, som skrivit i dagboken,  så att det inte blev något missförstånd. Fel har även 

upptäckts via observation och med det menar vi att det är ett fel som uppstått under vår tid på 

byggarbetsplatsen. De fel som inte uppstod under vår tid där och som inte stått i dagboken har 

vi fått fram via samtalen.  

Eftersom vi var ute efter ett samtal med flyt så har vi anpassat frågorna vi ställt efter just det 

samtalet, men här nedan redovisar vi de frågor grundat samtalen mellan platschefer, 

arbetsledare och projekteringsledare: 

- Har det uppstått några fel på denna byggarbetsplats som beror på projekteringen? 

- Vad var orsaken till att felet uppstod? 

- Vad kunde ha gjorts bättre i projekteringen? 
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Tabell 1. Fel som upptäckts på byggarbetsplatserna.  

Typ av fel Orsak Hur upptäcktes det Konsekvenser 

Fel placering av fönster 

(Byggklason) 

Dålig planering innan 

byggnationen 

Dagbok Kort försening 

Ändring av köksmodell 

(Byggklason) 

Köksmodellen var 

oklar och ritningarna 

kunde inte komma ut 

för att beställaren 

inte visste vad han 

ville ha 

Observation Försening då 

kökstypen bestämdes 

senare än bestämt 

Brister i ritningar 

(Byggklason) 

Otillräcklig 

granskning av 

handlingarna 

Dagbok Försening i produktion 

då all information inte 

fanns tillgänglig 

Golvvärme i hela eller 

bara nya delen 

(Byggklason) 

Ny del kom till i 

projektet och det 

blev mycket 

ändringar 

Observation Kort försening 

Godkändes inte i 

branddokumentationen 

(Byggklason) 

Ändringar tillkom och 

godkändes därmed 

inte 

Observation Ändring i 

produktionen 

Bärverket blev dyrt att 

ändra så man la in ett 

nytt 

(Byggklason) 

Ritningarna för 

planerna var inte 

genomtänkta då man 

inte tog hänsyn till 

bärverket, det kunde 

inte bära det nya   

Dagbok Kort försening 

Grunden saknade 

ventilation 

(Byggklason) 

Mycket var självklart 

för projekteraren 

 

Observation Extra hjälp och därför 

blev det ingen 

försening 

Kulörsättning oklar 

(Byggklason) 

Det kom olika beslut 

om kulörerna i 

projektet 

Dagbok/Observation Försening 

Uppställningsritningar 

kom sent 

(Byggklason) 

Oklara önskemål från 

beställaren gjorde att 

dessa inte kunde 

bestämmas 

Dagbok Stopp i produktionen 

då man inte visste vad 

man skulle beställa 
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Mörkläggningsgardiner 

ska in men man vet inte 

vilka fönster 

(Byggklason) 

Lösningarna var inte 

tillräckligt 

genomtänkta. 

Observation 

 

Elektrikerns jobb 

försenades då han inte 

visste hur han skulle 

dra sladdarna 

Spotlight på fönster 

oklart hur dem ska sitta 

(Byggklason) 

Lösningarna är inte 

tillräckligt 

genomtänkta. 

Observation Elektrikerns jobb 

försenades då han inte 

visste hur han skulle 

dra sladdarna 

Granskningshandlingar 

inte blivit 

bygghandlingar 

(Peab) 

Dålig framförhållning 

inför byggnation då 

det är 

bygghandlingar man 

bygger efter 

Genom samtal Man bygger efter 

bygghandlingar, inte 

granskningshandlingar.  

Oklart beslut om el-rör 

ska ingjutas vid 

platsgjutningen 

(Peab) 

Lösningarna är inte 

tillräckligt 

genomtänkta 

Genom samtal och 

observation 

Detta bestämdes 

dagen som gjutningen 

skulle ske, det var inte 

färdigprojekterat och 

gav en liten försening 

Dåligt måttsatt på 

ritning var 

ursparningar ska vara 

placerade 

(Peab) 

Otillräcklig 

granskning av 

handlingarna 

Genom samtal och 

observation 

Detta gav en liten 

försening. Måtten 

fanns ej på ritning vid 

utsättning och den 

som ritar var svår att 

få tag på 

Inte användning av 

måttkedja vid ritningar 

(Skulle varit ett 

önskemål från början) 

(Peab) 

Dålig planering från 

start. Måttkedja är 

alltid att föredra då 

det minskar risken 

för fel vid utsättning. 

Genom samtal Det går smidigare om 

de redan finns på 

ritning. Här räknades 

måttkedjan ut på plats 

vilket då också kan 

bidra till räknefel 

Arbetsmiljöplanen 

något eftersatt 

(Peab) 

Tidspress, den har 

inte blivit prioriterad 

Genom samtal Viktigt dokument som 

SKA uppdateras. Det är 

ett levande dokument.  

Krock mellan 

ventilationsrör och 

elkablar i taket 

(Peab) 

Otillräcklig 

granskning 

Genom observation Gav en liten försening.  
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I tabell 1 sammanställs alla fel vi hittade på båda byggarbetsplatserna under våra besök. Alla 

fel upptäcktes inte under vår närvaro, vissa fel fanns antingen antecknade hos byggföretaget 

medan andra kom fram genom de samtal som fördes med de inblandade. Totalt hittades 17 fel 

på båda byggarbetsplatserna, 11 fel på Vimmerby Energi och sex fel på Arvika simhall. De fel 

vi har letat efter och hittat är de fel som gett en förändring i planeringen och 

stopp/förseningar, i båda dessa projekt har dessa fel inte lett till stora förseningar utan det har 

varit förseningar som man kunnat ta igen tiden på senare. Det var även en fördel för 

Byggklason att de inte hade ett bestämt datum för när de skulle vara klara.  

Vi har med hjälp av samtal med de olika inblandade parterna kunnat relatera felen till vad de 

beror på. I tabell 1 finns allt sammanfattat, i bilaga 2 och bilaga 3 hittar man felen i mer 

detaljerad förklaring.  

 

 

  



24 
 

6. Analys  
I följande avsnitt följer analys av byggprojekten var för sig. 

6.1. Analys Vimmerby Energi 
Detta bygge utfördes under en generalentreprenad där beställarens önskemål spelade stor roll. 

De flesta felen och förseningarna som uppstod var pga. att beställaren inte kunde bestämma 

sig eller ändrade sina önskemål. Hade beställaren varit kunnig och haft mer erfarenhet hade 

dessa fel kunnat undvikats. Vissa beslut kom fram sent under bygget och det ledde till att en 

del beställningar utfördes senare än tänkt. Det upptäcktes en hel del fel men inte enorma fel 

utan de kunde lösas snabbt.  

Ett litet fel som kunde ha bidragit till större konsekvenser om byggnadsarbetarna hade satt 

upp väggarna var att det fönster arkitekten hade ritat upp var runda och satt inte i centrum på 

väggen. Det hade även varit en fördel om han hade tittat på vad leverantören levererar för 

sorts varor. Han ville ha runda fönster men det levererade dem inte så då blev det diskussioner 

om vad man kunde använda för typ av fönster. Detta försenade beställningen av fönster och 

montering av dem, förseningen påverkade även tidsplanering men eftersom man inte hade en 

deadline att passa så var det ingen större fara. 

Det har varit ett problem med köket som ska sättas in men det handlade mest om oklarheter i 

önskemålen. Beställaren ville ha ett kök som hade projekterats. Detta kök var omonterat och 

saknade en del vitvaror. Under tiden ändrade sig beställaren och ville ha ett annat kök med 

annan uppställning. Detta kök skulle levereras monterat och med flera vitvaror. Det var dyrare 

men när man beräknade skillnaden blir kostnaderna lika i och med att det skulle bli dyrare när 

de skulle monterat köket och även köpa in de vitvaror som saknades. Man var även tvungen 

att dra ut köket lite p.g.a. att en vägg med alla elektriska dragningar skulle sättas upp. Man 

fick mäta upp köket flera gånger för att få exakta mått. Hade man varit noggrannare från 

början hade man sparat en hel del tid, man var lite slarvig med mätningen i början och 

dessutom kom det till ändringar under byggnationen som ledde till att man fick mäta om. 

Mitt under byggnation bestämdes det att byggnaden skulle förlängas med sex meter vid 

matsalen. Tittar man på ritningarna på den matsalen man skulle renovera så räckte den inte till 

för all personal som hade sina kontor eftersom det tillkom kontor i byggnaden. Hade 

projekteraren upplyst detta vid projekteringsmötena hade denna ändring gjorts redan i början 

och det hade möjligen kostat mindre. Då detta beslut togs stannades byggnationen upp då en 

ny projektering på den nya delen krävdes.  De fel som uppstod var ganska självklara. En ny 

projektering togs snabbt fram för att slippa avbrott i byggnationen och så att nya varor kunde 
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beställas i tid. Här blev tidspressen en anledning till att mått saknades och en del detaljer inte 

kom med i projekteringen. Tidpress är en vanlig orsak till missar vid projekteringsskede. Och 

blir det fel i början så följer felet med hela tiden och ingen tittar om arkitekten eller 

konstruktören har gjort fel utan de bara bygger på för att klara av allt i tid. När man upptäcker 

felet så har skadan redan skett och då måste det ändras eller på något sätt måste en lösning 

hittas på plats.  

Eftersom det fanns en befintlig del var det mycket funderingar kring om man ska ha 

golvvärme under hela golvet eller om det bara skulle finnas i den nya delen. Det blev helt 

klart en del extra arbete då golvet i den befintliga delen också skulle ha golvvärme och man 

skulle få riva upp det och lägga nytt golv. Det behövdes även en ny branddokumentation då 

byggnaden blev längre, och för att uppfylla kraven behövdes det en extra dörr. Detta för att 

säkra byggnaden och inte få problem om det börjar brinna.  

 

Bärverket var en ändring som skedde i början av byggnationen. Det upptäcktes när de skulle 

bygga den nya kontorsdelen. Projekteraren och beställaren hade kommit fram till ritningar och 

förslag på hur kontoren skulle vara, men bärverket var uppbyggt på ett annat sätt. För att 

underlätta en massa arbete satte de in ett nytt bärverk som kunde bära det nya som skulle 

byggas. Detta anses vara en mycket vanlig ändring som sker under processen, man kommer 

med ett bättre förslag som kan både spara tid och pengar i längden men oftast är det inte 

kostnaden som spelar mest roll för den blir ganska lika.  

Många av de fel som upptäcks uppstår p.g.a. att många saker är självklara hos projekteraren 

men inte hos de andra. Ett av dem var att grunden behövde ventilation, som enligt 

projekteraren är självklart. Det var det inte för de andra och det fanns då inte med i 

projekteringen. Nu för tiden finns det en metod som gör det enklare att lägga in ventilationen i 

grunden då uppmurning är klart. När man frågar arbetarna anser de att det är projekterarens 

fel eftersom han ville att projekteringen skulle bli klar så snabbt som möjligt. Man kan tycka 

att det är projekterarens fel eftersom han inte gjorde någon noggrann granskning när man 

skulle förlänga köket med sex meter. Men sedan kan man inte sätta hela skulden på 

projekteraren i och med att beställaren skulle bestämt detta sedan tidigare och gett 

projekteraren tid att få allting rätt från början.  

Beställaren hade en stor roll i detta projekt, han hade många förslag och var osäker när det 

gällde att ta beslut. En del av de ändringarna han kom med noterades inte i projekteringen 

utan det skedde via telefon eller muntligt och vissa ändringar tillkom på byggmöten. Ett 
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exempel var isolering mellan väggarna som går mellan kontoren, den detaljen projekterade 

inte projekteraren om, utan det informerades byggnadsarbetarna muntligt om och de såg till 

att det blev gjort. Denna ändring tillkom för att byggarna upptäckte att det skulle bli lyhört 

mellan kontoren, vilket ville undvikas. Detta bör man veta innan men det blev fel då det kom 

ändringar muntligt och inte skriftligt. 

Då samtal förs med byggföretaget och frågan om vad de tycker om projekteringen dyker upp 

så tycker de att vissa saker har gått fel och kunde ha gjorts bättre. Då projekteraren var klar 

och det skulle börja byggas upptäckte man att vissa detaljer saknades, man kan ha viss 

förståelse då det finns en befintlig byggnad och det är mycket detaljer som ska tänkas på. En 

sak som byggföretaget uppmärksammades på var att ritningarna inte räckte till utan för att 

förstå behövdes inläsning av handlingarna ske, utvecklas detta så underlättas arbetet.  

Vår problemformulering handlar om vilka fel som uppstår pga. projekteringen och som stör 

produktionen och varför dem uppstår. Vid denna byggnation handlade det mesta om 

beställaren eftersom entreprenadformen är generalentreprenad. Självklart har projekteraren 

under generalentreprenad en stor roll på projekteringsmöten där han kan försöka styra 

beställaren. Det som kan göras i projekteringen är att ta den tid man behöver. Tänka på att 

försöka styra mycket redan i början då beställarna inte är så insatta i denna bransch.  

Detta var ett projekt som inte hade så stora fel. Byggnadsarbetarna byggde efter erfarenhet 

och det rullade på bra hela tiden. Byggföretaget, projekteraren och även beställaren har ett bra 

förhållande till varandra vilket underlättade kommunikationen mellan dem. Detta är fördelen 

med att tillhöra en mindre stad där man har goda kontakter. Det är även en nackdel med att 

jobba med generalentreprenad som en entreprenadform. Beställarna i denna form av 

entreprenadform har stort inflytande men är ytterst sällan involverade i bygg, och har brist på 

kunskap inom detta område. Hade en beställare med kunskap och som hade varit involverad i 

ett annat projekt innan valts så hade felen på produktionen minskats från 11 fel till ca fem fel 

av dem vi har hittat. 
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6.1.1  Analys projektering Byggklason AB 

Till projektet Vimmerby Energi hade man en vanlig projektering som GHAB Arkitekter och 

Ingenjörer AB ansvarat för. Då de skulle börja med projekteringen hade de ett underlag som 

var ett arkitektförslag som var några år gammalt.  

Totalt hade de fyra projekteringsmöten där de pratade om de önskemål och förändringar man 

ville ha i arkitektförslaget. Många förändringar kom till under tiden dem projekterade. Det 

som var väldigt viktigt under hela processen var att de skulle få ett bättre klimat inne i 

byggnaden i jämförelse med vad det varit innan. De tog upp olika frågeställningar och 

exempel på olika lösningar och så fick man tänka och komma med förslag till mötet efter. 

Projekteringen blev klar och man började bygga. Under produktionsskedet kom en 

tillbyggnad till och den behövde projekteras, detta är enligt projekterare en vanlig förändring 

som man bara får anpassa sig till. Detta projekt har varit ett projekt med väldigt lite fel.  

Vissa saker kunde ha gått bättre med små ändringar. En sak som man kan ta hänsyn till i 

denna form av projektering är att arkitekten bör vara med från första början redan då man 

projekterar. För att när man valt något i projekteringen angående färger och ytmaterial, så 

ändrar oftast arkitekten det i slutet och det går på en kostnad som kan undvikas från början. 

Beställaren ser inte detta och då frågar han varför dessa material gick på större kostnad än vad 

som var tänkt från början. 
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6.2 Analys Arvika simhall 
På detta byggprojekt skedde inga större fel, avvikelser och förändringar under vår 

granskningstid som hade med projekteringen att göra.  

Granskningshandlingar har inte blivit bygghandlingar och granskningshandlingar är till för att 

granskas av beställaren och entreprenören under en viss tid. Är de nöjda med handlingarna så 

görs de om till bygghandlingar, är de inte nöjda ändras de till deras önskemål och görs sedan 

om till bygghandlingar. Det är bygghandlingar man går efter vid byggnationen så det är 

viktigt att de kommer ut i tid. Beställaren hade fem dagar på sig att granska handlingarna, 

vilket inte gjordes. Samtidigt hade byggentreprenören önskemål om lite ändringar, vilket han 

inte framförde till arkitekten i rätt tid. Däremot skulle granskningshandlingarna automatiskt 

ha blivit bygghandlingar efter fem dagars granskning, vilket arkitekten inte gjorde. Detta 

verkar vara ett rätt vanligt fel vad vi har förstått. Vi anser att det är slarvigt att det inte 

efterföljs och kan även skapa onödig irritation och även fördröjelse. Byggnation med 

granskningshandlingar förekommer också vilket inte anses rätt. Här behöver Peab vara mer 

tydliga till beställaren att han ska granska ritningarna samt att har det gått fem dagar utan att 

beställaren och Peab har kommit med ändringar då ska de automatiskt bli bygghandlingar, 

vilket arkitekten skulle ha sett till att få gjort.  

Under projekteringen ställde alla underentreprenörer väldigt lite frågor vilket var konstigt då 

de ändå skulle vara med och bygga en simhall, vilket ingen av dem hade någon direkt 

erfarenhet av. Underentreprenörerna har även varit dåliga på att planera, haft dåligt samarbete 

mellan varandra och kommit oförberedda på möten. Här spelar nog både tidspress och en 

aning dåligt engagemang roll, de har helt enkelt inte kommit till skott. Mycket beror även på 

att det var bara arkitekten av alla som var med på projekteringen som hade varit med om VP-

projektering. När nya medel införs i byggbranschen tar det ofta lång tid innan det nya är helt 

befäst. Det är enkelt att köra på sina gamla invanda metoder och många har svårt att ta till sig 

nymodigheter. 

Det har visat sig att de flesta underentreprenörer blir själviska och väntar på att de andra ska 

börja rita så att de slipper ändra så mycket senare vilket gör att tiden drar iväg, alla kan inte 

vänta på varandra. I stället borde de ha gått ihop och samarbetat mer och tillsammans kommit 

fram till bästa möjliga resultat. Och detta framförde även projekteringsledaren, att de skulle 

ses innan projekteringsmötena och sitta ihop och diskutera. Oftast är det trångt för 

installationer på byggnationer vilket även gäller på denna tillbyggnad och då är det viktigt att 
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underentreprenörerna sätter sig ner och tillsammans kommer överens om vart de vill dra fram 

sina installationer. Istället satt alla på var sitt håll och ritade och på nästa möte fick de ofta se 

att det blev en krock mellan några installationer. Det kunde vara ventilationsrör som var ritade 

där värme- och sanitetprojektören ritat avloppsrör osv. 

Ett tydligt fel har varit att el-projektören sagt att han inte har speciellt mycket el-dragningar 

vid framför allt betongväggarna. Och att de i sådant fall ska vara utanpåliggande eller bakom 

ev. isolering eller ytskikt. Men nu när de håller på och bygger har det visat sig att de har en 

hel del el-dragningar i väggarna, och att de även bör gjutas med vid platsgjutningen, det är 

inte så snyggt med allt för mycket utanpåliggande kabeldragningar och det är inte alltid man 

kan dra kablar i ytskiktet på en vägg, även om väggens ytskikt består av te.x. 

väggarbsorbenter. Detta beslut kom precis innan gjutning efter upprepad fråga från Peab. 

Alltså har el-projektören varit dåligt insatt och planerat dåligt. När el-installatören kom första 

gången för att montera ett el-rör i väggen innan gjutning så hade han dessutom fel verktyg och 

material med sig, även där en brist hos el-projektören, att han inte satt sig ned med sina 

installatörer och gått igenom exakt vad som ska göras så att de är ordentligt förberedda när de 

kommer på plats. 

Ett annat problem med underentreprenörerna har varit att en del inte har satt mått på ritningar 

var deras genomförningar till installationer i vägg/valv ligger exakt. Detta tar onödigt med tid 

från Peab då underentreprenören måste kontaktas och ändra i sina ritningar. Här skulle 

underentreprenören ha varit mer noggrann och måttsatt exakt vart de vill ha genomförningar 

för sina installationer. Detta löstes genom att Peab fick kontakta den aktuella 

underentreprenören och dess projektör. Projektören tittade på det och fixade ett mått. En 

onödig incident som tar extra tid samt energi.  

Ett sätt att få underentreprenörerna att tänka själva och bli mer driftiga kan vara att man i 

början har många korta underentreprenörmöten, i stället för en gång i veckan. Kanske att man 

har möten via Internet eller liknande. Det skulle kunna bidra till att underentreprenörerna 

snabbare kommer in i projektet och dessutom blir de tvungna att ta mer ansvar och 

förhoppningsvis sätta mer fart i sitt planeringsarbete.  

Det inträffade ytterligare ett fel från underentreprenörerna. När Peab kallade till ett 

samordningsmöte innan installatörerna skulle börja montera, visade det sig att en kabelstege 

och ett ventilationsstråk krockade på ett ställe. Detta var på bassängplan, alltså det plan där 

alla människor kommer vistas. Anledningen till att detta upptäcktes så pass sent som det 



30 
 

gjorde beror antagligen på att de flesta har lagt energi på alla installationer i källaren, för där 

var det trångt och där fanns ingen möjlighet till marginaler. Detta kunde åtgärdas genom att 

elprojektören höjde sig lite medan ventilationsprojektören sänkte sitt ventilationsrör. 

En annan sak som hade varit bra på detta bygge, och som är en fördel på de flesta byggen, är 

att man använder sig av en X- och Y-linje på ritning och även måttkedja vid måttsättning, som 

sen alla som ritar använder sig av. Det blir då mycket lättare att ta fram korrekta mått och det 

blir enklare vid utsättning av mått på bygget. Detta var något som platschefen önskade nu, han 

var inte med från början så han kunde inte få sin önskan igenom tidigare. Nu funkade det ju 

bra ändå men för att minimera fel så är detta önskvärt och borde nästan vara en självklarhet. 

 En till punkt är att arbetsmiljöplanen har blivit något eftersatt. Den ska vara med från början 

av planeringen av bygget och till slutet. Anledningen till att den blivit eftersatt beror på att 

den inte riktigt blivit prioriterad av projekteringsledaren. Dock är det bra att arbetsmiljöplanen 

stäms av redan från planeringsstadiet då den reglerar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Händer 

det något på byggarbetsplatsen, ett tillbud av något slag, så är pärmen med arbetsmiljöplanen viktig. 

Därför ska den alltid finnas tillgänglig samt även uppdateras ofta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6.2.1 Analys Visuell Planering (projektering) Peab 

För Peab i Arvika var det första gången som de använde sig av projekteringsformen Visuell 

Planering. Peab, som höll i projekteringen, gick kurser och fick upplärning i Visuell Planering 

så att de kunde det bra. Däremot hade ingen av underentreprenörerna varit med på en sådan 

form av projektering förut så de första mötena tog mer än en timme. Arkitekten hade varit 

med om denna projekteringsform förut vilket underlättade. Underentreprenörerna hade lite 

svårt att komma in i det nya tankesättet men efter en tid funkade det relativt bra.  

Man kom snabbt fram till vad som var viktigt och frågor som skrevs på post-it lappar blev 

oftast besvarade nästkommande möte. Den som får en fråga uppsatt i sin ruta på den stora 

Till/Från matrisen blir tvungen att ta tag i frågan/problemet som står på lappen. Ingen vill ha 

några lappar i sin ruta och tar då tag i det inför nästa möte. 

Däremot minskade frågorna från underentreprenörerna efterhand vilket var mycket märkligt, 

de skulle trots allt bygga en simhall för första gången, så frågorna borde ha varit fler. Troligen 

beror det på att underentreprenörerna tyckte detta projekt var komplicerat så de drog lite på 

sitt arbete, i förhoppningen om att någon annan skulle sätta fart. Många satt tysta på mötet och 

kom dit oförberedda vilket bidrog till att projekteringen drog ut onödigt på tiden. Speciellt el-

projektören var väldigt tyst på mötena och när han fick frågan om han t.ex. inte skulle ha el 

installationer i vägg, svarade han nej. När väggarna skulle gjutas visade det sig att så inte var 

fallet, det skulle med en hel del rör i väggarna där elkablar senare skulle dras. El-projektören 

menade att han tänkte dra sina kablar utanpåliggande eller i ytskiktet på väggen, vilket är 

väldigt onödigt vid en nybyggnation.  

Detta var som sagt en ny projekteringsform för alla utom arkitekten och det märktes att de 

flesta tyckte det var svårt att sätta sig in i det nya tankesättet. Det var lite svårt igång ett 

engagemang och många satt istället tysta på mötet. Här skulle nog projektören från Peab varit 

lite mer bestämd och tryckt på när det inte kom några frågor. Men vi är övertygade över att 

nästa gång Peab i Arvika använder sig av VP-projektering kommer mycket förbättras genom 

erfarenheter. VP-projektering är så pass mycket annorlunda än vanlig projektering där man 

för protokoll att det krävs erfarenhet för att få en projektering med 100 % engagemang. 

Annars verkar just denna form av projektering ha funkat bra på just detta projekt då 

tidspressen var väldigt hög.  
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6.3 Vad rekommenderar vi? 
Vi skulle vilja rekommendera båda byggföretagen att de ska tänka på en bra ledning i 

planeringsstadiet. Byggklason kan bli mer noggranna med att skriftligt få ner allt man ska 

ändra samt att alla inblandade får ta del av informationen, viktigt att alla kan ta del av de 

beslut som fattas. Vad gäller Peab kan de tänka på att använda sig av korta möten samt 

inkörningsmöten innan projektering med Visuell planering börjar. Båda byggentreprenörerna 

behöver bättre samarbete, planering och styrning. 

 

7.  Hållbar utveckling 
Projektering är en planering inför en kommande byggproduktion. Det är viktigt att man i 

projekteringen tar upp frågor om miljö, ekonomisk och social hållbarhet. Fel som hade kunnat 

undvikas i projekteringen kan får en betydande roll vad gäller den hållbara utvecklingen. Man 

kanske kunde ha projekterat ytterligare med tanke på miljön, lika så gäller den ekonomiska 

faktorn och den sociala hållbarheten. Pengar är väldigt ofta en styrande faktor, lika så tid. 

Istället bör hälsa och miljö vara styrande och att man då ska anpassa sig efter det samt att man 

tänker långsiktigt. Det en byggnadsentreprenör lämnar efter sig ska, förhoppningsvis, finnas i 

väldigt många år där generation efter generation tar över. 
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8. Diskussion 
Det är svårt att jämföra dessa två olika byggprojekten då dels storleken på 

byggentreprenörerna har varit olika och dessutom har den ena byggentreprenören gått efter 

totalentreprenad medan den andra har gått efter generalentreprenad. Vid totalentreprenad är 

byggentreprenören huvudentreprenör och kan vara med och styra mer själva än vid 

generalentreprenad. Vid generalentreprenad har beställaren mer styrning. Dessutom användes 

två olika projekteringsformer. 

Vid projektet i Vimmerby hade beställaren en stor roll då projektet gick genom 

generalentreprenad. Här var byggtiden kort och man ville få klart projekteringen snabbt vilket 

gärna bidrar till missar. Fördelen i detta projekt men som även kan bli en nackdel var att 

beställare, projektör samt byggföretag kände varandra väl då de verkar i en liten stad och hade 

stött på varandra i tidigare projekt. Fördelen är att de lättare litar på varandra medan att det 

lätt blir slarv. En hel del bestämdes och ändrades via telefon och då är det lätt att missa 

detaljer eftersom mycket inte blev dokumenterat. Sen kom beställaren med sena ändringar 

samt att han ibland hade svårt att bestämma sig, vilket såklart kan bidra till störningar i 

projektet. 

Vad gäller projektet på Peab i Arvika var dåligt engagemang en stor orsak till att det blev fel. 

Det har varit ett svårare projekt än de varit med om, både för byggentreprenör samt 

underentreprenör, samt kort byggtid vilket såklart har varit en bidragande orsak till de fel som 

uppstod. Man använde sig av en ny projekteringsform som tog kortare tid än vad vanlig 

projektering gör och där det är lättare att få med alla inblandade parter. Däremot verkade det 

lite svårt att få till ett bra engagemang då de var helt nya på denna projekteringsform, även 

byggentreprenören och dess projekteringsledare var helt nya här. De skulle nog ha valt att ha 

flera korta möten för enbart underentreprenörer innan projekteringen sattes igång, så att de 

blev mer insatta i hur detta nya sätt fungerar. Verkar ändå som att de var nöjda med denna nya 

form, och att de är villiga att använda den i kommande projekt. Däremot krävs mer erfarenhet, 

men det kan inte skapas utan repetering.   

Det går som sagt inte att jämföra dessa byggprojekt rakt av men man kan ändå se en röd tråd 

som går genom hela vår undersökning. Mycket fel beror på tidspress och dålig 

kommunikation och engagemang. Detta är vanliga problem som verkar vara svåra att ändra, 

speciellt vad gäller tidspress. Tiden sätts vanligtvis av beställaren och han vill ofta få klart sin 

byggnation snabbt men det gäller att få beställare att förstå att kort tid även kan ge sämre 

kvalitet och även bli mer kostsamt om större fel uppstår p.g.a. tidspress. När byggtiden sattes 
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för tillbyggnaden av simhallen i Arvika valde man ett datum som skulle passa bäst för 

invigning. Slutdatum är 25 oktober och är höstens enda riktiga storhelg så valet av det 

datumet är till viss del förståeligt. Men med tanke på att denna byggnad ska stå upp i många 

år framöver och samtidigt är viktig att den byggs rätt för att undvika förödande fuktskador, så 

bör man inte stirra sig blind på ett visst datum. Samma sak gäller för byggprojektet i 

Vimmerby, där gäller också tidspress. Den tidspressen beror nog mer på att behovet av 

utbyggnaden av kontor är stor. I Vimmerby har beställaren velat ha ett väldigt snabbt 

slutdatum för att han vill få det i bruk så snabbt som möjligt. Byggklason visste att detta inte 

gick så de vägrade att ge ett slutdatum förrän det närmade sig slutet.  

Vi tror att bättre kommunikation innan slutdatum bestäms är viktigt. Att beställaren blir väl 

insatt i hur lång tid det tar för en viss byggnation att bli klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

9. Slutsats 
Denna rapport har behandlat två väldigt olika byggprojekt, med olika byggföretag och olika 

sätt att projektera på vilket gör det lite svårt att jämföra resultaten med dem båda. Vi hittade 

totalt 17st fel, elva fel på Byggklasons projekt och sex fel på Peab. Vi har redovisat resultaten 

i en tabell.  

Vad gäller orsaker till fel så är brist på engagemang en faktor som är stor på båda projekten. 

Men det har även framkommit att dålig kommunikation och förberedelse inför 

projekteringsmöten har varit något som bidragit till en del fel på byggarbetsplatsen. Också 

okunskap, tidspress och oklara önskemål har bidragit till fel.  

Även om de två projekten som vi har granskat har varit ganska olika tycker vi ändå att det 

finns en röd tråd genom hela undersökningen. Och det är framför allt att det behövs mer 

samarbete mellan alla parter som är inblandade i projektet. Samtidigt så har båda projekten 

haft tidspress, vilket är relativt vanligt och det bidrar till att alla skyndar på så mycket som det 

går och då blir det lätt missar viktiga delar i planering och projektering. En annan sak som 

projekten har gemensamt är att de har byggts i små städer där nästan alla känner alla. 

Byggentreprenörerna har jobbat med de flesta som är involverade i tidigare projekt vilket kan 

vara både en för- och nackdel. Fördel att de vet lite mer var de har varandra och kan lita på 

varandra. Nackdel för att det lätt slarvas. Te.x. när ändringar sker på telefon men inte skrivs 

ner. 

Gott om tid för planering, inläsning och byggnation, bra samarbete och kommunikation samt 

noggrannhet är viktigt för att ett byggprojekt ska ha så lite störningar som möjligt. 
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Bilaga 1 
Här redovisas de frågor som ställdes i samband vid våra samtal efter våra besök på 

byggarbetsplatserna. 

Till byggnadsarbetarna 

- Vad inträffade det för fel? 

- Varför inträffade dessa fel? 

Till byggentreprenören 

- Vad inträffade det för fel? 

- Vad kunde ha gjorts bättre? 

Till projekteraren 

- Dessa fel inträffade, varför? 

- Vad kunde ha gjorts bättre i projekteringen? 
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Bilaga 2 
I denna bilaga kan man se vilka fel som uppstod på bygget (Vimmerby Energi) och vem som var 

ansvarig för dem. Dessutom visar vi hur vi kommit fram till felen. 

 

Dessa fel stod med i dagboken och förstärktes med samtal: 

 Arkitekten ritade underlaget som projekteraren använde som underlag för sin 

projektering. Han ritade in fönster som inte gick att beställa från leverantören som de 

arbetade med. Han ritade även in fönster som inte var centrerade och det ändrade han 

så fort han hade besökt bygget. Detta ledde till att fönster blev levererade senare än 

tänkt. 

 Projekteraren hade projekterat för ett kök beställaren valt i början, därefter ändrades 

köket och beställaren bestämde sig för ett annat kök. Detta ledde till att köket fick 

mätas om ett antal gånger. Köket kunde inte beställas eller levereras i tid och 

medförde en försening. Kökstypen bestämdes så sent som den 20 april. 

 

Beställaren kom sent under byggnationen med ett förslag om att förlänga matsalen med sex 

meter. Felen fanns med dagboken och förstärktes med diskussioner.  

 Golvvärme skulle finnas på den nya delen men beställaren diskuterade om man kunde 

få in golvvärme i hela alltså nya samt befintliga delen. Efter diskussioner som tog tid 

och stoppade produktionen bestämdes det att golvvärme skulle sättas in i hela 

matsalen och därför fick man riva det gamla golvet och lägga in golvvärme i båda 

delarna vilket tog ännu längre tid. 

 Det var även en stressig period att få klart projekteringen så snabbt som möjligt och 

det ledde till att vissa mått inte fanns med på ritningarna. Det var även oklart om 

invändiga väggar skulle beklädas med gips/gips eller gips/OSB och det fick 

projekteraren återkomma med. Detta försenade produktionen lite och man kunde inte 

börja förrän projekteraren återkommit med vad det ska vara.  

 Då matsalen förlängdes bestämdes det att det skulle finnas en pardörr som kunde 

användas som utrymningsväg men leverantören kunde inte leverera det och då valdes 

en skjutdörr. Detta gick inte då brandskyddsdokumentationen skrevs. Matsalen blev 

längre och det behövdes ytterligare en dörr och dessutom godkändes inte skjutdörren 

som den enda utrymningsutväg. Det blev diskussioner om vart dörren skulle sättas 
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eftersom detta kom fram efter att väggarna och fönstren var fixade. Man lämnade det 

åt sidan och brandskyddsdokumentationen godkändes sent. 

Ett fel som uppstod i början av bygget var: 

 Att då bärverket valdes för bygget var man tvungen att ändra väggar och sätta in 

stålbalkar på andra plan, det ansågs vara ett bättre bärverk. Projekteraren var tvungen 

att projektera om eftersom att markisoleringen behövde ökas under alla bärande 

väggar och även öka armeringen. Detta försenade starten på bygget. 

 

Ett av de felen uppstod då jag var närvarande: 

 Grunden saknade ventilation, det fanns inte med på ritningarna och detta pga att 

projekteraren trodde att det var en självklarhet att det skulle finnas. Det fick läggas in 

senare och det krävde att flera arbetare kom in så att det inte skulle ta tid från något 

annat.  

 

Slutligen var det många fel som relaterades till beställarens önskemål. Dessa fel 

observerades under tiden jag var på plats: 

 Färg på förrådsdörr var inte klart och beställaren var inte säker på vad han ville ha för 

färg och därför kunde inte dörren beställas eller monteras. Då han var osäker tog det 

tid innan det blev klart, och dessutom tid innan man kunde beställa och montera. 

 Uppställningsritningarna blev klara sent pga. att beställaren ändrade sig flera gånger 

och hade inte bestämt vad han ville ha. Detta försenade att ritningarna blev klara och 

man kunde inte gå vidare.  

 Det finns fönster uppe och nere på byggnaden och det var oklart från beställaren om 

han skulle ha mörkläggningsgardin på båda eller bara på ena. Detta fanns inte med på 

ritningarna och elektrikern visste inte vart han skulle lägga dosan för att fortsätta med 

sitt arbete, så hans arbete stannades upp lite. 

 Det ska även finnas en spotlight på fönstret men det var oklart om det skulle lysa 

uppåt eller neråt på ritningarna men de var något beställaren hade lagt till senare och 

han visste inte hur han ville ha det. Även här visste inte elektrikern hur han skulle dra 

sladdarna så han fick vänta med det.  
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Bilaga 3 
I denna bilaga kan man se vilka fel som uppstod på bygget (Arvika Simhall) och vem som var 

ansvarig för dem. 

 Detta fel är framtaget via samtal, men under tiden på byggarbetsplatsen var detta fel 

aktuellt: 

 

Arkitekten har inte gjort om granskningshandlingar till bygghandlingar trots att 

granskningstiden på fem dagar har gått ut. Beställaren och byggentreprenören har 

heller inte granskat handlingar under denna tid vilket kan vara anledningen till att han 

väntat med det. Eftersom det är bygghandlingar man bygger efter så ger detta en viss 

försening.  

 

 Detta fel är framtaget via samtal, men även under diskussion mellan platschefen och 

el-projektören angånde el-rör i vägg jag var närvarande: 

 

Oklara beslut om el-rören skulle gjutas in vid platsgjutning samt vart de skulle vara. 

El-projektören ville helst ha utanpåliggande dragningar medan platschefen ansåg att 

vid nybyggnation med platsgjutning bör rören för kabeldragningar gjutas med. Man 

kom överrens att el-rören skulle gjutas med och då blev det lite stressigt att planera in 

det då gjutningarna var påbörjade. Dessutom hade elektrikern som kom och skulle 

montera el-rören inte fått tillräcklig information och kom först med fel material, vilket 

gav en mindre störning. 

 

 

 Detta fel är framtaget via observation: 

 

Ett annat problem har varit att vissa projektörer inte har satt tillräckligt med mått på 

ritning var deras genomförningar i vägg/valv ligger exakt. Så när Peabs 

byggnadsarbetare ska placera ut ursparningar inför gjutning vet de inte exakt vart de 

ska vara och då får platschefen kontakta den gällande underentreprenören för att få 

mått, vilket tar onödigt med tid. 
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 Detta fel är framtaget via samtal: 

En till punkt är att arbetsmiljöplanen har blivit något eftersatt. Den ska vara med från 

början av planeringen av bygget och till slutet. Det är viktigt att arbetsmiljöplanen 

följs av. Arbetsmiljöplanen ska alltid vara uppdaterad under hela projektets gång.  

 

 Detta fel är framtaget via samtal: 

Utsättning, av t.ex. väggar, vid byggnation är en viktig fas i byggskedet. Det är viktigt 

att det blir rätt. På detta bygge har man valt att sätta ut linjer från långsida till långsida 

och man har valt att sätta mått från centrum pelare yttervägg till centrum pelare 

innervägg. Men det hade passat bättre på detta bygge att använda sig av en X- och Y-

axel och utifrån dessa mått använda sig av måttkedja. Enligt platschefen sparar man 

tid på att använda sig av detta måttsystem. 

 

 Detta fel är framtaget via observation: 

Krock mellan ventilationsrör och kabeldragningar i taket på bassängplanet, alltså ovan 

undertaket. Detta trots att de haft möte tidigare om hur de skulle dra fram sina 

installationer. Detta upptäcktes precis innan montage skulle ske och en viss man fick 

planera om montaget när och hur de skulle ske. 

 


