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Boverkets Byggkostnadsforum kommer – under våren 2007 - att 
publicera en rapport som bygger på denna. 
 
Utöver rapporten kommer, under en begränsad tid, följande att 
finnas samlat på WWW.byggAI.se/felochbrister: 
 

• Listor och diagram över entreprenadfelen under olika 
skeden 

• Hela sammanfattningar av intervjuer och 
enkätundersökningarna, inkl kommentarer 

• Mötesdokumentation från referensgruppsmöten 
• Tabeller med nyckeltal och projektrelaterad redovisning av 

tider och kostnader 
• Utdrag från litteratur 
• Organisatoriska perspektiv  
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Sammanfattning 
Problematik kring fel och brister efter ibruktagandet har studerats i 
6 avslutade bostadsprojekt. Samtliga är 
fastighetsutvecklingsprojekt där bostäderna sålts direkt via 
byggföretagen till privata bostadskunder. Upplåtelseformerna var 
bostadsrätter respektive småhus med äganderätt som togs i bruk 
mellan åren 2002 och 2005.  
 
Via enkäter har kunder och anställda inom de olika byggföretagen 
svarat på frågor om hur det upplevt åtgärdsprocessen och de 
ömsesidiga kontakterna. De har också uppskattat hur mycket tid de 
lagt på att hantera fel och brister efter inflyttning. Värdet av denna 
tid har i studien betraktats som en indirekt kostnad för byggföretag 
och kunder. Engagemang avtar med tiden och för kundernas del har 
det oftast upphört senast efter 2-3 år. I några fall pågår det längre 
tid. För de anställda inom byggföretagen är det däremot en ständigt 
pågående process - projekt efter projekt. 
 
Kostnad för fel och brister 
Projekten i fallstudien bedöms ha haft en relativt låg problemnivå 
beträffande fel och brister i förhållande till de flesta andra 
bostadsprojekt. Det genomsnittliga värdet av bostadskunders 
tidsförluster till följd av fel och brister beräknades till:  

• ca 20 000 kr/hushåll för första 12 månaderna, motsvarande  
• ca 1700 kr per månad och hushåll. 

 
För byggföretagens del beräknades kostnaderna för tidsförlusterna 
till ca 18 000 kr per bostad eller 160 kr per kvm (BOA). Då har inte 
kostnader för ineffektivitet eller andra följdeffekter, t ex ohälsa, för 
företagen, räknats in. För en komplett kostnadsbild för fel och 
brister efter tillträdet tillkommer: 

• kostnader för andra aktörer som fått lägga ner tid, 
• kostnader för följdeffekter för kunder, byggföretag samt i 

samhället och 
• de faktiska kostnaderna för att utföra åtgärderna, d.v.s. 

hantverkarnas tid samt materialkostnad. 
 
Om bostadsproduktionen i hela Sverige ligger i nivå med år 2005 
skulle – baserat på antagande och beräkningar i denna studie – den 
indirekta kostnaden för fel och brister efter att bostäder tagit i bruk 
uppgår till ca 1,3 miljarder kronor per år, d.v.s. enbart baserat på 
kundernas och byggföretagens tidsförluster. Samhällseffekter som 
också bör värderas är bl a: 

• den höga sysselsättningsgrad inom byggsektorn, som fel 
och brister betingar, 

• effekter till följd av ”onödigt” hög boendekostnader, 
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• ineffektivitet inom näringslivet, 
• stress, potentiell ohälsa och andra följdeffekter anställda 

inom byggbranschen respektive för boende, dennes 
närstående och arbetsgivare. 

 
Åtgärdsprocessen är ineffektiv 

En analys av slutbesiktningskoll visar att de allra flesta 
besiktningsanmärkningarna avser enklare brister, s.k. ”sista-
sekunden-fel”, som uppkommit i entreprenadernas slutskeden. 
Mängden besiktningsanmärkningar av denna karaktär tenderar att 
”skymma” potentiellt allvarligare funktionsbrister i 
besiktningsprotokollen. Eftersom åtgärdsprocessen fungerar 
ineffektivt sedan kunderna flyttat in riskerar även de enklare 
entreprenadfelen att bli kostsamma att åtgärda. Det förekommer att 
även dessa fel finns kvar till garantibesiktningen och kanske längre. 
 
Åtgärdsprocessen av entreprenadfelen är så ineffektiv och tärande 
för byggföretagen att en del börjat benämna den kundvård. 
Inledande intervjuer i förstudien indikerar att i snitt 15 % av de 
anställdas arbetstid läggs på avslutade projekt, vilket sker på 
bekostnad av engagemang i nya projekt. Flera av de anställda i 
byggföretagen känner, liksom kunderna, stress och frustration till 
följd av problematiken kring fel och brister. För kunderna bidrar 
engagemanget kring fel och brister till ökad stress i vardagen. För 
de anställda inom byggföretagen tycks fel och brister snarast utgöra 
en av de främsta stressfaktorerna.   
 
Förändringspotential finns 
Faktorer som i studien angivits som orsak till att fel och brister 
förkommer när kunderna flyttat in är tidspress och leveranstider för 
material. Brister i projekteringen anses vara en bidragande orsak till 
fel och brister. Problem med fel och brister i nyproduktion antas 
inte unikt för just bostäder. Förstudien indikerar vidare att 
orsakerna till kvalitetsbrister i nyproduktion främst är 
organisatoriska och att ledarskap, motivation, delaktighet och 
synen på ansvarsförhållanden kan spela en viktig roll.  
 
Faran i att cementera problemen genom att skapa processer kring 
dessa påtalas, liksom att ökade kontroller kan medföra onda cykler, 
s.k. dysfunktioner, där minimiprestation blir normalprestation. 
Förändringspotentialen i branschen bedöms som stor då det finns 
många möjligheter till aktiva val och ställningstagande som på sikt 
skulle kunna förändra bl a synsättet på ansvarsförhållanden i 
branschen. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
För byggföretagen har på senare år fastighetsutveckling med försäljning av bostadsrätter eller 
småhus direkt till privatpersoner blivit en lönsam affärsidé. Kritik förekommer mot att dessa 
bostadsentreprenader – ibland med allvarliga brister - godkänns för att tas i bruk. Trots att 
hela köpeskillingen då skall vara betald blir första tiden efter inflyttning sällan problemfri, 
varken för de boende eller för byggföretagen. Funktionsbrister kan innebära att boendet i 
vissa fall kan betraktas som icke-fullvärdigt.  
 
Samtidigt som återstående entreprenadarbeten inkräktar på de boendes hemfrid, arbete och 
familj står kunden också risken genom att de privata tillgångarna är ”låsta” i bostaden tills den 
är färdig. Tjänstemän vid byggföretagen upplever att kundkontakter efter överlämnandet av 
entreprenaden är betungande samt att ”vissa” kunder aldrig blir nöjda. Eftersom också 
hyresrätter tas i bruk med kvarstående fel och brister antas problematiken vara generellt 
förekommande i samband med bostadsbyggandet. Förutom att direkta kostnader för fel och 
brister bör påverkar boendekostnaderna på sikt finns andra potentiella samhällseffekter i form 
av indirekta kostnader hanteringen av fel och brister.  
 
Frågor att ta ställning till är bl a:  

• hur hög boendekostnaden blir för dem som köper nyproducerat boende om de måste 
hantera problem kring fel och brister efter inflyttning,  

• hur hög den egentliga byggproduktionskostnaden blir, byggföretagens engagemang 
efter överlämnandet inkluderat samt 

• om samhällets kostnader påverkas av problematiken kring fel och brister i nya 
bostäder. 

 

Syfte 
Denna rapport avser en förstudie som syftar till att belysa: 

• problematiken kring fel och brister i nyproducerade bostäder, inkl orsaker 
• hur kunder respektive byggföretag upplever hanteringen av fel och brister efter 

tillträdet 
• konsekvenser och indirekta kostnader - för enskilda, byggföretag respektive samhälle 

- till följd av fel och brister efter inflyttning. 

Genomförande och avgränsningar 
Förstudien fokuserar på problem kring fel och brister - efter inflyttning - i nyckelfärdig 
bostadsproduktion som riktas direkt till privata bostadsköpare. Kunderna har inte varit 
involverade i byggprocessen även om vissa tecknat köpeavtal med byggföretaget redan i ett 
tidigt skede.  
 
Huvudstudien har genomförts i samarbete med NCC AB, JM, AB och Midroc Property 
Development, samtliga inom Sydvästra Skåne. Representanter från de tre företagen har varit 
delaktiga vid presentation och diskussion av delresultat och preliminära slutsatser under 
förstudiens gång. Projektledare och utredare har varit civ.ing. Lotta Sigfrid, Affärsutveckling 
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& Information, Malmö. Kostnadsberäkningar har gjorts av TeknD Mats Persson, 
Byggnadsekonomi, Lunds tekniska högskola. 
 
Studien som är upplevelsebaserad har genomförts som en intervju- och enkätstudie med 
kunder och personal i utvalda bostadsprojekt. Som jämförelse till resultaten ur denna 
fallstudie föreligger litteraturstudier, artiklar, kontakter med representanter för Villaägarnas 
Riksförbund respektive hyresgästföreningen samt intervjuer med: 

• 11 bostadsköpare i andra projekt 
• representant för MKB Fastigheter AB 
• 4 besiktningsförrättare 
• arbetsledning respektive yrkesarbetare vid en byggarbetsplast tillhörande ett annat 

byggföretag än de medverkande 
 
Direkta, kalkylerbara åtgärdskostnader för hantverkare eller material har inte ingått i 
förstudien. Endast dolda, s.k. indirekta kostnader har studerats. Baserat på antaganden som 
anges i rapporten bedöms beräkningsresultatet indikera en minsta indirekta kostnad för 
hantering av fel och brister under de första 12 månaderna efter inflyttning i nyproducerade 
bostäder. 
 
Gränsdragningen mellan olika former av juridiska respektive standardmässiga fel upplevs 
som diffus och förstudien fokuserar därför huvudsakligen på de entreprenadfel som 
besiktningsförrättarna dokumenterat. 

Begrepp och förklaringar 
Byggföretag - I rapporten innefattar användning av ordet byggföretag utan distinktion mellan 
beställare- respektive entreprenadsidan. I de studerade projekten har dess ingått i samma 
företag och betraktas här - utifrån kunderna perspektiv - som en enhet. Endast i de fall 
sammanhanget kräver så har orden beställare rep entreprenör använts. 
 
Kunder - Med kunder avses i denna rapport i allmänhet bostadsprojektens slutkunder, d.v.s. i 
denna studie är det de privatpersoner som köpt bostad av ett byggföretag. I juridisk mening 
finns dock flera kunder. I projekten är beställaren t ex kund till entreprenören. Kunden är i 
vissa projekt också byggherre, men begreppet byggherre används här främst i de 
branschspecifika diskussioner och avser då främst de byggherrar som också är beställare av 
projekten. Det framgår av sammanhang och texter vad/vem som avses. 
 
Kontrollgrupp - Kontrollgruppen avser den grupp av bostadskunder som intervjuades 
inledningsvis som referens för huvudstudien (se närmare beskrivning under ”Förstudiens 
förustättningar”). 
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FÖRSTUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR  

Inledande intervjuer och frågeformulär 
Inledande intervjuer genomfördes inom fyra byggföretag och avsåg totalt: 

• 2 administrativa högre chefer från beställaresidan, 
• 5 projektledare/projektchefer och  
• en eftermarknadsansvarig samt  
• 3 administrativa chefer från entreprenadsidan. 

 
Kontrollgruppen  

En kontrollgrupp bestående av 11 bostadsköpare (kontrollgruppen) i 10 olika projekt med 7 
olika beställare utgör en av referenserna till fallstudien. Nio husägare samt två 
bostadsrättsinnehavare som köpt sina nyproducerade bostäder under senare åren och samtliga 
haft någon form av problematik kvalitetsbrister och/eller synpunkter på bl a åtgärdsprocessen. 
De flesta i kontrollgruppen var dock nöjda med sitt köp av bostad. Utav de ansvariga 
byggorganisationerna var här två organisatoriskt och resursmässigt mindre än de övriga och 
hade kortare eller endast sporadisk erfarenhet från den aktuella typen av nyckelfärdig 
produktion. Övriga hade ungefär samma försutättningar som de i fallstudien. 
 
Kontrollgruppen bedöms ha haft en något högre problemnivå än projekten i huvudstudien. 
Det äldsta objektet var t ex av en bostadsrättförening där byggföretaget gått i konkurs och 
beställaren, som bestått av en mer sporadisk investerings- och projektorganisation, inte kunnat 
färdigställa entreprenaden helt. Dessutom uppgavs flera av bristerna vara av allvarligare 
karaktär. 

Fallstudie 
Huvudstudien i projektet har genomförts som en fallstudie från 6 avslutade bostadsprojekt och 
baseras på besiktningsprotokoll samt kunders och projektmedverkandes upplevelser från tiden 
efter inflyttning. Besiktningsprotokoll som analyserat är totalt: 

• 164 slutbesiktningsprotokoll 
• 83 efterbesiktningsprotokoll (EB1), i tre av projekten 
• 32 garantibesiktningsprotokoll, i tre av projekten. 

 
Samtliga projekt är belägna i sydvästra till norra Skåne. Inflyttningsdatum i de olika 
bostäderna och projekten hade varit från ca 6 månader till 3 år innan denna studie påbörjades. 
Projekten har drivits som mer eller mindre styrda totalentreprenader. 
Beställareorganisationerna var antingen samma som utförareorganisationen eller inom olika 
resultatenheter alternativt olika bolag inom samma företag eller koncern. 
 
Intervjuerna med kunder och anställda i projekten har genomförts med hjälp av enkäter, med 
både kvantitativa och kvalitativa frågor samt kommentarer. Svarsfrekvens - enkäter: 

• Kunder: ca 45 % (utav totalt 164 hushåll) 
• Byggföretagen: ca 4-5 tjänstemän per projekt (utav ca 6-8 tillfrågade/projekt) 
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Generella reflektioner från enkäter och intervjuer: 
• De kunder som svarat representera såväl nöjda som missnöjda kunder.  
• Nästan alla kunder är nöjda med sitt köp av bostad, men har synpunkter på byggföretagens agerande 
• Nästan alla anställda ansåg att deras projekt hade en relativt låg till genomsnittlig problemnivå i 

jämförelse med liknande bostadsprojekt 
• Individuella skillnader avseende personlighet inom både kundgrupperna och byggföretagen kan avgöra 

inställningar till projekten och deras problematik  
• Såväl kunder som anställda har lagt tid i ungefär samma inbördes storleksordning, dvs oavsett den egna 

inställningen till projekten 
• Ombyggnadsprojektet innebar samma problematik. 
• Problemen och rutinerna kring hantering av kundreklamationer och åtgärder var likartad i samtliga projekt 

oavsett om köpeavtalet varit ett jordabalksavtal eller ett entreprenadavtal.  
• I jämförelse med muntliga intervjuer och samtal finns en försiktighet i hur de svarande uttrycker sig i 

enkäterna.  
• Byggföretagens representanter har i enkäterna undvikit att fälla kommentarer av nedvärderande karaktär 

om kunderna – negativa attityder har dock framträtt i samband med samtal och möten  
• Kunderna är noga med att poängtera att deras bostad trots allt håller mycket god kvalitet, så att den inte 

framstår som mindre värd, och kunderna slätar därför ofta över den egna kritiken genom tillägg som ”det 
kommer att fixas” eller ”nu är allt åtgärdat” osv. 

• Trots att besiktningsprotokollen avslöjar de fel och brister som studien utgår ifrån hävdar en del 
representanter från byggföretagens sida att felen som kunderna påpekar i själva verket inte är något ”fel” 
alternativt att de själva orsakat felen 

 
Den aktuella kategorin av bostadsprojekt, d.v.s. nyckelfärdigt, anses generellt ha en relativt 
sett lägre problemnivå om de liksom projekten i fallstudien drivs av de större byggföretagen. 
Just de studerade projekten bedöms dessutom av de ansvariga i respektive projekten ha haft 
en relativt låg problemnivå jämfört med andra projekt de medverkat i (se figur). Detta har 
varit en utgångspunkt i samband med värdering av resultaten och kostnadsberäkningen. 

Kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkningarna i förstudien är enbart indikationer och avser endast de första 12 
månaderna efter inflyttning i projekten. Resultaten av beräkningarna har antagits som 
godtagbar ur genomsnittlig synvinkel eftersom de studerade projekten i sin tur har bedömts ha 
haft en lägre till genomsnittlig problemnivå avseende fel och brister efter inflyttning.  
 
Kunderna som svarat bedöms tillsammans representera genomsnittet för respektive projekt. 
Kostnadsberäkningen i förstudien bedöms vidare enbart indikera en minsta kostnad för fel och 
brister eftersom: 

• beräkningen enbart avser nedlagd tid under de första 12 månaderna - trots att 
processen för de flesta fortgår i ytterligare minst ett år till.  

• förstudien inte kunnat identifiera samtliga kostnader i alla led samt att inte alla 
kostnadsposter kunnat kvantifieras 

 
 
Studien har varit kvalitativ, med möjliga felkällor: 
• Den stora mängden enkäter samt data beträffande fel och brister som hanterats 
• Tid som förflutit mellan tillträde och att man svarat på enkät 
• Alla kunder och anställda har inte deltagit i enkätstudie 
• Olika individers personliga inställning, stresstålighet och attityder 
• Antaganden och extrapolering vid beräkningar 
 
Eftersom mängden data varit stor och samtliga underlag i huvudstudien ”pekar åt samma håll” bedöms risken för 
felbedömning av resultaten som liten. Genom att utgå ifrån att resultaten i huvudstudien representerar genomsnittet trots 
att det mesta tyder på att problemnivån – med undantag från hyresrätter - varit lägre än i andra bostadsprojekt är risken för 
att överdriva problem och kostnader liten. 
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 Projektförutsättningar - översikt. 

 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Enhet 
Upplåtelseform BRF BRF BRF Äganderätt Äganderätt Äganderätt  

Inflyttning/tillträde 
(de som svarat på enkät) 

maj 03 – 
april 05 

dec 02 –  
feb 03 

dec 04 – 
 aug 05 

mars 02 – 
maj 04 

mars 04 – 
aug 05 

april 04 –  
juni 04  

Antal hushåll som svarat 
(totalt antal inom parentes) 

28 (54) 2 (7) 12 (30) 4 (4) 22 (50) 7 (19) st 

Bostadsarea 
(de som svarat på enkät) 

2621 212 1228 602 2940 809 Kvm (BOA) 

Köpeskilling 
(de som svarat på enkät) 

29,5 4,0 24,4 14,5 64,0 17,7 Mkr 

Byggkostnad  
(hela projektet/etappen) 

Uppgift 
saknas 

6,4 41,2 8,3 59,7 29,5 Mkr 

Bruttoarea 
(hela projektet/etappen) 

Uppgift 
saknas 

750 4170 720 7491 2562 Kvm (BTA) 

Svarsfrekvens beställare 3 (4) 2 (3) 3 (4) 2 (3) 3 (4) 3 (4) st 

Svarsfrekvens 
entreprenör 

2 (3) 2 (3) 1 (4) 2 (3) 2 (4) 1 (3) st 

Info 
Byggkostnaderna har redovisats 
av respektive byggföretag och det 
är oklart exakt vad som ingår 
respektive inte ingår i beloppen. 
Jämförelser baserat på dessa 
siffror har därför inte gjorts. 

 Ombyggna
d bef. hus 
inkl. 
nybildning 
BRF. 
4 av 7 
ursprunglig
a kunder 
bor kvar. 

 Radhus 
sålda enligt 
jordabalksa
vtal, d.v.s. 
ej som 
entreprena-
der. 

  

 

 

Genom att sätta ett kryss på en linje som represneterade problemnivån i respketive projekt har de anställda vid byggföretagen jämfört 
problemnivån i sina egna projekt med  ett ”genomsnitts-”bostadsprojekt. Siffrorna som är summan av samtlga 6 projekt anger hur många 
som angivit respektive nivå för sitt eget projekt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMNIVÅ 
SUMMA 

ALLA 

 1 
Mer problem  

  

 2 
 2 

Genomsnittlig 
problematik 3 

 1 
 3 
 4 

Mindre problem 6 
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Kort perspektiv från media och branschlitteratur 
I media har på senare år visats flera exempel på hur privatpersoner i samband med köp av ny 
bostad får kämpa mot byggföretag för att få bostaden färdigställd. Ofta handlar det om 
konstruktions- eller utförandebrister som fått allvarliga följder för husköparen. Ibland handlar 
det om att överhuvudtaget kunna flytta in - eller bo kvar - i den nya bostaden. En reflektion är 
att - oavsett om köpet avser ett nyckelfärdigt hus eller enbart ett nytt värmesystem eller ny 
köksinredning till en befintlig bostad - kommer kunden i kläm när varken säljare eller 
entreprenör tar på sig ansvaret. 
 
Flera exempel från media rör småhusprojekt där köparen, i egenskap av byggherre och 
beställare, är med i processen från början. Det finns även exempel på allvarliga och 
kostsamma tekniska brister i nya bostadsrätter och byggföretagets eller där beställarens 
konkurser drabbat bostadsköpare. Exempel finns där familjer stått utan bostad i samband med 
konkurs strax före tillträdet. Gemensamt för de exempel som tagits upp media är att de oftast 
framställs ur köparens synvinkel.  
 
I rapporten ”Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt” (Per-Erik Josephson, Lasse, 
Saukkoriipi, FoU-Väst rapport 0507) studeras icke-värderande processer och kostnader i 
byggprojekt som direkt eller indirekt belastar kundernas plånbok utan att tillföra något värde. 
I rapporten framgår att felkostnader under produktionen ligger mellan 6-11 % av 
byggkostnaden och att den dolda felkostnaden är större än den synliga. Endast 79 % av felen 
under produktionen anses åtgärdade på ett sätt så att avsedd kvalitet/lösning uppnåtts. Flera av 
felen befarades därför kunna ge effekter under bruksskedet. Författarna påtalar också 
byggbranschen tendens att skapa icke-värderande stödprocesser kring ett problem istället för 
att försöka förbättra huvudprocessen och eliminera onödiga kostnader. 
 
I rapporten ”Kommunikation i byggprojekt – Verkligheter och möjligheter” (Bo Carlsson, 
Per-Erik Josephson, FoU-Väst rapport 0102) studeras kommunikationen, mellan byggherre, 
projektörer och ansvariga entreprenörer, under hela byggprocessen. Vikten av en funktionell 
kommunikation påtalas jämte exempel på brister i kommunikationen som kan påverka 
resultatet i projekten. Man bör enligt författarna eftersträva en minskad kommunikation kring 
fel och brister och istället ägna sig åt diskussion av framåtriktad karaktär. Minst 14 % av all 
kommunikation under projekten handlar om fel och brister men siffran antas av författarna 
vara högre. 22 % av kommunikationen handlar om ändringar. I ”Bygghandlingar – stämmer 
dom?” (Lotta Sigfrid, LTH 1989) konstaterades att bristerna i bygghandlingar är så 
omfattande att byggarbetsplatsen tvingas lägga flera timmar i veckan på problemlösning. 
Många av de som intervjuats i studien ansåg att många av problemen var byggherrens fel. Det 
påtalas dock också att det är svårt att peka ut någon som konkret bär ansvaret eftersom 
projekterings- och byggprocessen består av samverkan mellan flera parter. 
 
Byggherrens ansvar att definiera projektet påtalas i några av rapporterna. Man önskar också 
att byggherren visar mer respekt för projekteringstiderna – särskilt när den egna 
beslutsprocessen drar ut på tiden. En gemensam nämnare i flertalet av de studerade 
rapporterna är att branschen gärna vill lägga hela ansvaret för slutprodukten på byggherren. 
Med undantag från byggherrarnas egen inställning tycks åsikterna vara att det är byggherren 
som måste höja sin kompetens för att kunna ta ett allt större ansvar för entreprenörens 
verksamhet. Principerna kring s.k. kvalitetsstyrt godkännande (Kvalitetsstyrt godkännande, 
FoU-Syd, FoU-Väst, Sveriges Byggindustrier 2006) 
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bygger t ex på att ansvar för processen och slutresultatet överförs på byggherren genom att 
denne aktivt måste kunna ta ställning till och godkänna entreprenörens kvalitetsplaner, under 
olika skede för att att entreprenören skall ”garantera” kvalitén hos slutprodukten. 
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ENTREPRENADFELEN – ANTAL OCH KARAKTÄR 
 
Gemensamt för samtliga studerade projekt är att de flesta besiktningsanmärkningar avser 
mindre brister som uppstått i entreprenadernas slutskeden, sannolikt till följd av tidspress. 
Anmärkningsvärt är att det förekommer sakvaror och produkter, t ex beslag och dörrar, inte 
tycks fungera tillfredsställande ens från början eller uppvisar andra brister t ex rost på 
utomhusdetaljer, bara månader efter ibruktagandet och därför genomgående måste bytas i hela 
projektet.  Den stora mängden mindre brister riskerar dessutom att ta fokus ifrån 
förekommande allvarligare fel så att dessa kommer i skymundan.  
 
Samtidigt som likheterna är stora mellan besiktningsresultaten och olika besiktningsförrättares 
bedömningar i de olika projekten kan det förekomma relativt stora skillnaderna mellan olika 
bostäder i samma projekt.  
 
Besiktningsresultat från olika skeden bekräftar att fel och brister förekommer även efter 
inflyttning samt – då samma besiktningsanmärkning återkommer i alla protokoll – att 
åtgärdsprocessen kan vara långdragen även avseende relativt enkla fel. 
 
Ett av projekten hade gått från 45 anmärkningar per bostad vid slutbesiktningen till 8 vid 
garantibesiktningen medan ett annat som endast hade ca 12 anmärkningar per bostad vid 
slutbesiktningen hade i snitt 10 anmärkningar per bostad vid garantibesiktningen.  
 

Genomsnittligt antal besiktningsanmärkningar per bostad vid SB, EB respketive GB i samtliga studerade projekt där besiktningsprotokoll 
tillhandahållits.  

Besiktningsanmärkningar per 
bostad Anm./bostad Enhet 
Slutbesiktning (6 projekt) 25 st/bostad 
Efterbesiktning (3 projekt) 5 st/bostad 
Garantibesiktning (3 projekt) 11 st/bostad 

 
Besiktningsförrättarna tycker att kundernas medverkan vid besiktningen är positiv och att 
kundanmärkningarna brukar vara relevanta. Bland några anställda inom byggföretagen är 
inställningen att kundernas anmärkningar inte är entreprenadfel samt att kunderna själva 
orsakar felen. Några anser även att besiktningsförrättarnas bedömningar ibland kan vara 
felaktiga ur ett entreprenadjuridiskt perspektiv.  

Slutbesiktning 
Antalet besiktningsanmärkningar varierade mellan 7 och 45 st per bostad i de olika projekten. 
De minsta projekten, varav en bostadsrättsförening och en radhuslänga, hade de flesta 
anmärkningarna per bostad. De studerade projekten hade i snitt ca: 

• 25 slutbesiktningsanmärkningar per bostad och  
• 0,25 anmärkningar per kvm (BTA).  

 
Slutbesiktningsanmärkningarna var av samma typ och inbördes fördelning i samtliga projekt. 
Brister i utförande samt skador utgör tillsammans till ca 55 % av alla slutbesiktningsfel, 
medan direkta funktionsbrister utgör 4 %. Städanmärkningar samt administrativa brister i 
form av avsaknad av dokumentation avseende kontroller, garantier eller drift.   
 



Rapport från studie om fel och brister i nya bostäder 
2007-02-15 

© Lotta Sigfrid 2006 

Utöver ett stort antal anmärkningar avseende ytskikt och finish framgår av 
besiktningsprotokollen att en eller flera underentreprenader svarat för en stor andel av felen 
inom respektive projekt.  I de olika projekten har detta avsett montage- och utförandefel inom 
entreprenaderna för målning, VVS, el, hiss och/eller balkonginglasningar. 
 
Vissa projekt saknade, p g a stöldrisken, vitvaror vid besiktningstillfället. Vid inflyttning har 
detta sedan varit åtgärdat.   
 

Fördelning av genomsnittligt antal slutbesiktningsanmärkningar per bostad - för bostadsrätter respektive i småhus.  
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Genomsnittlig fördelning av slutbesiktningsanmärkningar i projekt 1-5.   
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Efterbesiktning 
I samtliga projekt hade efterbesiktning genomförts. Resultaten här baseras dock enbart på de 
tre projekt där besiktningsprotokollen tillhandahållits. I genomsnitt fanns 5 
efterbesiktningsanmärkningar per bostad i dessa projekt. Felen var av samma karaktär som 
anmärkningarna i slutbesiktningsprotokollen och mellan 60-80 % av anmärkningarna var nya 
kundanmärkningar. Resterande anmärkningar avser kvarvarande slutbesiktningsfel, flera av 
enklare karaktär. 
 
Andelen anmärkningarna avseende funktion hade vid efterbesiktningarna ökat från i snitt 4 % 
till ca 14 %, medan avsaknaden av produkter och dokumentation hade minskat.  
 
Kundanmärkningar 

Majoriteten av alla kunder upptäckter fel och brister efter inflyttning. Enlig kunderna själva, i 
de aktuella projekten, har det huvudsakligen rört sig om mindre allvarliga brister och 
justeringar som behövt göras. En del av dessa brister har åtgärdats direkt av hantverkare på 
plats, d.v.s. om arbetsorganisationen funnits kvar. Många småfel dokumenteras därför inte 
och kommer då heller inte till kännedom högre upp i organisationen. De kunder som flyttar in 
i ett tidigt skede av projekten - och kanske fått service av arbetare på plats - upplevs generellt 
som nöjdare än de som flyttar in senare.    
 
 

 

 

 
Reflektioner från efterbesiktningarna: 
• I ett av de projekt där de projektansvariga uppgett att de knappt lagt någon tid alls på fel och brister efter 

att kunderna flyttat in fanns 25 % av slutbesiktningsfelen kvar vid efterbesiktningen. I det aktuella 
projektet påtalade dessutom några av de kunder sitt missnöje kring byggföretagets ansvarstagande och 
att projektledaren inte gått att få tag på.  

• I ett annat projekt efterbesiktigades endast de bostäder där kunderna ansett varit  ”missnöjda” med 
entreprenörens åtgärder, d.v.s. i 4 utav totalt 50 hus. Ca 1,5 % av det totala antalet 
slutbesiktningsanmärkningarna i hela projektet var kvar vid efterbesiktningen. Trots detta var detta - 
baserat på enkäterna - ett av de projekt där relativt många kunder var missnöjda med byggföretagets 
handläggning och agerande.  

 

Genomsnittlig fördelning av efterbesiktningsanmärkningar projekten 1, 5 och 6. 
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Garantibesiktning 
I tre av projekten hade garantibesiktning genomförts antingen i hela eller i del av projektet. 
Antal garantifel varierade mellan dessa projekt samt också mellan enskilda bostäder i 
projekten. Enstaka objekt hade inga garantifel alls. I genomsnitt hade dessa projekt 11 
garantifel per bostad. 
 
Ungefär 25 % av garantifelen i projekten avsåg nya brister, som uppträtt under garantitiden, 
avseende produkter och sakvaror. Antalet potentiella projekteringsbrister hade ökat till ca 8 % 
sedan slutbesiktningen men utförandebristerna dominerade fortfarande. Skador till följd av 
sättningar och rörelser i husen förekom också i varierande omfattning.  
 
Anmärkningar av karaktären slutbesiktningsfel förekom också garantibesiktningsprotokollen. 
Det är oklart dessa avsåg slutbesiktningsfel som avsiktligt ”sparats” till garantibesiktningen 
eller om de avsåg åverkan som uppstått i samband med åtgärder alternativt om det var fel som 
entreprenören inte lyckats åtgärda. Ingen uppföljning har gjorts avseende vilka eller hur 
många av dessa anmärkningar som fanns kvar sedan slutbesiktningen. 
 
 
Fördelning av garantibesiktningsanmärkningar (genomsnittligt antal per bostad) i projekt 1, 
4 och 5. 
 

Antal GB-anmärkningra per bostad 3 projekt
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Genomsnittlig fördelning av garantifelen i projekten 1,4 och 5. 
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Entreprenadbesiktningar – förutsättningar  
Entreprenadbesiktningar baseras på minsta godtagbara standard och behöver därför inte vara 
något absolut mått på projektens faktiska kvalitet, hur entreprenören skött sina åtaganden eller 
om kundernas förväntningar uppfyllts.  
 
För att undvika eller minimera behovet av åtgärder efter inflyttning testar byggföretagen olika 
slutbesiktningsprocedurer, t ex att utföra slutbesiktningen i flera steg och i god tid före 
inflyttning, så att åtgärder hinner utföras före tillträdet. Genom att involvera kunderna före 
tillträdet och i besiktningsprocessen hoppas byggföretagen förebygga kundanmärkningar efter 
inflyttning. 
 
Vid efterbesiktning protokollförs i många projekt också de nya brister som kunderna upptäckt 
efter inflyttning om dessa ännu inte hunnit åtgärdas. I ett av de studerade projekten gjordes 
efterbesiktning endast i de bostäder där kunderna och byggföretaget inte ”varit överens” 
angående åtgärderna. 
 
Entreprenadbesiktningarna utförs mot bakgrund av bygghandlingar och normer och den 
aktuella entreprenadens överensstämmelse med dessa. Flera indikationer finns i studien på att 
beställaren kan avgöra ambitionsnivån för besiktningen. För t ex MKB fastigheter är 
inställningen att man vill kunna balansera hyresgästernas krav mot upprätthållande av goda 
relationer med byggföretagen. I småhusentreprenaderna är nivån ofta högre bl a eftersom 
slutkunderna kräver detta. Enligt ett par av besiktningsförrättarna kan typ av projekt, t ex 
upplåtelseform, brukare och standard, kan ha betydelse för bedömningarna vid besiktning. 
Kundens engagemang och attityd kan påverka. Skillnader mellan olika bostäder inom samma 
projekt kan bero detta samt på att besiktningsförrättaren efterhand som nya typer av fel 
upptäcks blir mer observant på liknande brister vid påföljande besiktningar.  
 
Enligt representanter från de medverkande byggföretagen är det ovanligt att en 
bostadsentreprenad underkänns vid slutbesiktningen även om arbete kvarstår och/eller 
allvarligare brister förekommit.  
 
Tre utav fyra intervjuade besiktningsförrättare anser att byggnormer och entreprenadjuridik är entydig och 
konsekvent att följa vid entreprenadbesiktningarna. Lika många uppger att det finns utrymme för egna tolkningar 
och bedömningar t ex utifrån besiktningsförrättarens kompetens och erfarenhet samt beställarens önskemål. 

 
Dokumentationen av besiktningsanmärkningarna varierade något mellan olika 
entreprenadbesiktningar. I vissa av dem samlas allmännt förekommande fel och brister som 
en generell anmärkning. Då blir antalet fel i projektet färre än om alla brister specificeras med 
avseende på lokalisering. I småhusen var besiktningsanmärkningarna mer noggrant 
specificerade än i bostadsrätterna.  
 

Vid förstudiens sammankomster diskuterades bl a möjligheterna att:  
• att i överenskommelse med kunderna låta flera av de enklare entreprenadfel ”lämnas utan åtgärd” 

eftersom detta hade minskat åtgärdsbehovet och risk för följdfel i samband med åtgärder, 
• att i protokollen tydligt särskilja de allvarligare funktionsbristerna från de många enklare bristerna 

avseende finish och på så sätt undvika att inte lägga resurser på funktionsbristerna samt  
• att överväga att ta bort slutbesiktningsförfarandet, som av någon ansågs medföra att ambitionsnivån sätts 

av en utomstående part, dvs besiktningsförrättaren, samt att då endast minimiprestation uppnås 
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ORSAKER TILL FEL OCH BRISTER  
De flesta entreprenadfelen i de studerade projekten har kunnat härledas till utförandeskedet 
och då främst till slutskedet av entreprenaden. Flera av bristerna tyder på slarv och en del på 
dålig kvalitet hos byggprodukter.  
 
Denna förstudie indikerar att de främsta orsakerna till att fel och brister förekommer i 
nybyggda bostäder är: 

• Tidspress 
• Ofullständig projektering 
• Bristande motivation 
• Ledarskapsproblematik på arbetsplatsen 
• Personligt ansvar saknas 

 
Tidspress och bristande motivation framstår som symptom på andra organisatoriska orsaker 
såsom brister i ledarskap och kommunikation på arbetsplatsen men också på kultur och 
synsätt i branschen. Intervjun på byggarbetsplatsen tyder på att företagen och 
projektorganisationer inte tillåter individer att ta egna initiativ eller ansvar i någon större 
utsträckning. Av de intervjuade är det heller ingen som tycks anse sig själv bära ansvar för fel 
och brister. De flesta ser sig som ”offer” för olyckliga omständigheter – projekt efter 
projekt…  

Entreprenadfelen är främst utförandebrister 
De flesta av besiktningsanmärkningarna var utförandebrister - tekniska respektive 
administrativa.  Där brister i projekteringen eller produktfel inte kunnat uteslutas har dessa 
betraktats separat såsom potentiella projekteringsbrister respektive produktfel och de värden 
som anges indikerar därför maximal andel (se tabell).   
 
Analys av besiktningsanmärkningarnas härkomst i de studerade projekten. 

 
                    

Typ av anmärkning SB GB 

Utförandebrist 57 % 30 % 

Skada - entreprenadskede 2 % 35 % 

Pot. projekteringsbrist < 6 % 8 % 

Pot. produktfel < 11 % 25 % 

Produktmaterial saknas 15 % 2 % 

Bristande kontroll/adm. 10 % 0 % 
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”Ingen” har ansvaret för att fel och brister förekommer 
Det är ingen av de intervjuade tjänstemännen vid byggföretagen som har angivit sig själv som 
delaktig i orsakerna till att fel och brister förekommit i projekten. Enligt intervju- och 
enkätsvar är de vanligaste orsakerna:  

• Snäva tidplaner, sen besiktning, egenkontroll fungerar ej.  
• Arkitektoniska utsvävningar, omöjliga konstruktioner, ny teknik som avviker från 

traditionellt byggande. 
• Leveransproblem 
• Byggarna är "hemmablinda" och ser inte bristerna som kunderna senare upptäcker  
• Tidspress. 
• Kort tid mellan inflyttning och slutbesiktning 
• Dåligt hantverkskunnande och bristande engagemang från hantverkarnas sida.  
• Leveranstider på material som har medfört att skadade produkter inte hunnit bytas ut. 
• Oklarheter i entreprenadens omfattning 
• Inflyttning vid fel årstid så att arbeten inte kunnat färdigställas 
• Att underentreprenörer och leverantörer brustit i sina åtaganden och t ex meddelat att 

de utfört sina respektive åtgärder  
• Arbetsledningen inte hinner kontrollera att åtgärder verkligen genomförts 
• Lägenhetsinnehavarna har en förmåga att själv generera ”garantifel” och ord står mot 

ord i många frågor. 
 
 
 
 
 

Ur sammanställningen och analys av intervjuer med besiktningsförrättare framstår följande faktorer 
som några av de främsta orsaker till fel och brister förekommer i entreprenader: 
 
• Bristande instruktioner om arbetsmomentens utförande 
• Bristande motivation hos byggnadsarbetare 
• Okunskap hos dem som utfört arbete 
• Bristande samordning av byggnadsarbetena 
• Bristande ledarskap i byggprojekten 
• Bristande ledarskap i byggföretagen 
• Stress 
 
Kvalitetsbrister hos material, brister i upphandling och fel i handlingar/projektering kan också vara bidragande 
orsaker. 
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Organisatoriska faktorer påverkar mer än de tekniska 
Underlagen i förstudien pekar på att det är de organisatoriska faktorerna - snarare än de 
övergripande produktions- och byggtekniska - som påverkar kvalitén i byggprojekten. 
Entreprenadformen har dock inte avgörande betydelse däremot tycks kombinationen 
byggherre och entreprenadform ha betydelse. En beställare som kan och vill styra upp 
projektet har bäst möjligheter till detta vid en delad entreprenad. Beställarens inflytande tycks 
ha stor betydelse och om denne lägger fokus på den kortsiktiga investeringen eller på 
långsiktig förvaltning. 
 
När det gäller nyproduktion av bostadsrätter och småhus anse problematiken störst om 
beställare- och projektorganisationen är av sporadisk karaktär – i synnerhet om entreprenaden 
dessutom är delad. Flest problem anser besiktningsförrättarna att det blir när beställaren är 
privatperson. Detta antagande förstärks genom Villaägarnas riksförbunds erfarenhet från 
småhusprojekt. I hur stor grad detta beror på de aktuella beställarna eller på byggföretagen 
alternativt leverantörerna har inte analyserats i förstudien. Bäst förutsättningarna att hantera 
hela byggprocessen och garantitid anser besiktningsförrättarna att de större byggföretagen har.  
 
Upplåtelseformen har i sig mindre betydelse för förekomst av fel och brister. Problematiken 
kring fel och brister i form av krav från kunderna sida upplevs dock som något större i småhus 
än i bostadsrätter och lägre i hyresrätter. När det gäller hyresrätter är beställaren samma för 
hela projektet och varken denne eller kunderna ställer samma höga krav på t ex finish som 
privata kunder gör.  
För byggföretagens del verkar det som att det är det stora antalet kunder i varje projekt - 
istället för som normalt en enda – som medför att belastningen blir stor för den egna 
organisationen.  
 
Om byggplatsorganisationen är traditionellt organiserad, med egen kollektiv personal och få 
underentreprenörer fungerar den generellt sett bäst enligt besiktningsförrättarna. 
Åtgärdsprocessen fungerar alltid dåligt men allra sämst vid delad entreprenad. Om byggarens 
personalsammansättning består av egen eller inhyrd personal har mindre betydelse när det 
gäller åtgärderna. 
 

Ledarskapet - en svag länk 
Från byggarbetsplatsens sida anser man att de flesta besiktningsanmärkningar beror på 
tidspress och på att saker inte hunnit levereras i tid. Brister i projekteringen leder till att tid 
och engagemang måste läggas på att reda ut detaljutföranden på plats. Arbetsledningen anser 
att projekteringen bör vara mer komplett och korrekt bl a när det gäller beskrivning av 
detaljer. Såväl arbetsledning som yrkesarbetare upplever att det föreligger kompetensmässiga 
hinder att leda arbetet och att ta beslut angående utförandet när bygghandlingar, om sådana 
överhuvudtaget finns tillhands, inte fungerar att bygga efter. Yrkesarbetarna anser att 
arbetsledarnas arbetsbörda brukar vara för hög och anger att det är vanligt att arbetsledare 
därför blir ”utbrända” och långtidssjukskrivna. 
 
Eftersom yrkesarbetarna upplever att ingen lyssnar är motivationen och engagemanget lågt. 
Idag tar arbetsledaren, enligt yrkesarbetarna, ofta beslut att ritningar och skisser skall följas 
även om dessa har visat sig inkorrekta. Den enkla lösningen blir då ofta att projektören får ta 
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ansvaret för utförandet även de gånger utförandeorganisationen hade kunnat lösa det bättre 
själva. Yrkesarbetarna tror att detta beror på arbetsledarnas rädsla för att diskutera det som de 
själva inte förstår och anger att de själva slutat ”bry sig”.  
 
”Väntetider” förkommer bara i teorin 
Yrkesarbetare uppger vid intervju att det trots problem med materialleveranser och projekteringsunderlag aldrig 
förekommer ”väntetider” eftersom det inte finns utrymme för det i tidplanen. Istället för att vänta löser man 
förekommande problem på ett eller annat sätt. Detta måste innebära att arbetsmomenten i praktiken utförs i en 
annan ordningsföljd än den planerade. 
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PERSPEKTIV PÅ ÅTGÄRDSPROCESSEN 
Åtgärder av fel och brister efter inflyttning upplevs av alla berörda som ett större problem än 
felen i sig. Åtgärdsprocessen fungerar dåligt oavsett entreprenadfelens karaktär. Det 
förekommer därför att fel och brister finns kvar i nybyggda bostäder lång tid efter inflyttning. 
I förstudien förekommer skattningar om att några få procent av entreprenadfelen aldrig blir 
åtgärdade. Det finns också exempel på pågående relationer mellan kunder och byggföretag 
som hittills varat i 4-5 år mellan. 
 
Kunderna lägger dubbelt så mycket tid per bostad som byggföretagens anställda gör 
tillsammans. Detta antas bero på att man från byggföretagens sida hantera åtgärdsprocessen 
med fokus på hela projektet och inte lika mycket på enstaka fel i enskilda bostäder.  
 
Även de byggföretag som har ambitionen att försöka åtgärda alla 
slutbesiktningsanmärkningar före tillträdet kan ha brister kvar vid inflyttning i sina projekt. 
Många fel upptäcks också efter att kunderna flyttat in. Ett problem i sammanhanget är att 
felen ibland förvärras vid åtgärd eller att nya brister uppkommer i samband med åtgärderna. 
 
Åtgärder efter inflyttning avser:  

• Protokollförda brister 
• Kundanmärkningar som anmälts till ansvarig inom byggföretaget 
• Övriga kundanmärkningar som hanteras av hantverkare direkt på plats  

 
Sedan kunderna flyttat in blir det svårare att planera, samordna och genomföra åtgärderna 
eftersom hänsyn måste tas till de boende. Kunderna måste aktivt delta i processen genom att 
påminna, samt då hantverkare är på plats berätta och visa vad som skall göras och sedan städa 
efter åtgärd. Till en början är de flesta kunder ändå positiva och tillmötesgående, enligt 
byggföretagen. Det är först när man misslyckats att inom föreskriven tid genomföra 
åtgärderna - till belåtenhet - som kunderna börjar bli irriterade och ”besvärliga”.  
 
De allvarligare felen kan kräva utredningar och flera besök på plats innan åtgärd görs. 
Kostsamma åtgärder riskerar att fördröjas till följd av att komplicerade ansvarsförhållanden 
för felen först skall redas ut. Oavsett vad som orsakar fördröjning av åtgärd så upplever 
kunderna det som förhalningsteknik och bristande ansvarstagande. Kommunikationen med 
kunderna kan ha brister såsom osaklighet och inkonsekvens vilket kan skada kundernas 
förtroende. 
 

Delar som, enligt byggföretagen, ofta åtgärdas efter inflyttning: 
• Funktionsprov (p g a årstid).  
• Väderberoende aktiviteter, utvändig målning, markarbeten. 
• Produkter med leveranstid och aktiviteter kopplade till leveranstider.   
• Garantisedlar och dokument som saknas.  
• Tätskikt på yttertak.  
• Plåt som ej är infäst enligt Hus AMA.  
• Skador på parkett, luckor, ytskikt, bättringar, synliga spikskallar och lösa handtag.  
• Skador på produkter med leveranstid.  
• Spräckta kakelplattor, fogning, injustering av värme.  

 

Kundernas perspektiv på åtgärdsprocessen 
Omhändertagandet direkt efter inflyttning tycks vara en bidragande faktor till att kunder är 
positiva och nöjda med byggföretagens bemötande. Kunder som flyttar in i tidigt skede innan 
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projektet färdigställts i sin helhet verkar överlag nöjdare med byggföretagets agerande än de 
som kommit i senare skeden. Dessa kunder kan ha fått en effektivare ”service” direkt via 
hantverkare på plats.  
 
Nästan alla kunder i förstudien anser att deras hus varit färdigt vid inflyttning, trots förekomst av fel och brister och 
i flera fall negativa upplevelser från åtgärdsprocessen. 

 

Åtgärdsprocessen innebär olägenhet för kunderna 

I huvudstudien anger 30 % av kunderna att fel och brister i den nya bostaden medfört negativa 
konsekvenser för dem själva, familjen och/eller den egna arbetssituationen. Baserat på den 
relativt låga problemnivån i de studerade projekten samt andra kunders erfarenheter antas 
siffran vara ett representativt medelvärde. Variationer kan bero på kvalitet i projekten, på 
byggföretagens agerande samt på enskilda kunders personliga inställning.  
 
Kundernas upplevelser av åtgärdsprocessen: 

• Frustration och stress över att felen – trots påminnelser - inte rättats till och/eller över 
att åtgärden i sig skapat nya och i vissa fall värre problem, 

• Irritation över byggföretagets bemötande,  
• Känslor av otrygghet i att inte veta om eller när felen kommer att rättas till samt att 

inte veta vems bord det är 
• Familjens rutiner har påverkats, irritation har uppstått mellan sambos och makar, man 

har inte kunnat komma i ordning i sin nya bostad, ej kunnat sova och/eller fått ändra 
semesterplaner pga. hantverkare  

• Tid och ork måste läggas på argumentation, påminnelser om åtgärder samt att stanna 
hemma för att ta emot för hantverkare 

• Arbetet har blivit lidande på grund av förlorad arbetstid, frånvaro ibland med kort 
varsel 

• Inkomstbortfall 
 
 
Intervju med Fredrik Melin, projektledare, MKB Fastigheter AB: 
Fastighetsförvaltarens perspektiv: Förlängda garantier - en förlängd plåga 
Problem med fel och brister förekommer även vid nyproduktion av hyresrätter. Det kommunala bostadsföretaget 
MKB upplever att åtgärdsprocessen alltid fungerar dåligt samt att de under garantitiden sitter ”i kläm” mellan sina 
egna hyresgäster och entreprenadföretag.  
 
MKB´s erfarenhet är att problem med fel och brister kan undvikas endast om beställaren själv är med och styr 
upp hela byggprocessen samt att ambitionen bör vara att bygga så att det håller i mer än två år, eftersom man 
själv ansvarar för förvaltning, drift och underhåll. 
 
Eftersom ineffektivitet i samband med åtgärder av entreprenadfel medför problem för både hyresgäster och 
förvaltning är förlängda garantitider inget alternativ för MKB. Med undantag för vissa speciella funktioner anser 
man att 2 års garantitid med långdragna åtgärds- och beslutsprocesser är fullt ”tillräckligt”. MKB väljer hellre att 
vid behov anlita sina egna entreprenörer. Det blir effektivare då kunderna slipper vänta och billigare eftersom det - 
till skillnad från försäkringar och garantier – inte kostar något så länge ingen åtgärd behöver utföras. 
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Kontakterna med byggföretagen upplevs som tröga 

90 % av kunderna som svarat på enkät i fallstudien har haft kontakter med byggföretaget även 
efter inflyttningen. I kontrollgruppen var motsvarande andel 100 %. Kommunikationen har 
främst varit kopplad till åtgärdsprocessen och kunderna upplever att de själva fått ta ansvar 
för denna. Ungefär 40 % av kundernas tid och engagemanget läggs på kontakter med 
tjänstemän inom byggföretaget och 45 % på kontakterna med hantverkare. 15 % av tiden har 
varit annat som tagit tid och engagemang, t ex egen dokumentation. 
 
Många kunder upplever att de fått ett bra bemötande från byggföretagens sida. Det främsta 
problemet är att kunderna måste påminna, tjata angående åtgärderna. Kunderna ger ibland 
totalt motstridiga bilder av sina respektive upplevelser inom samma projekt. Några kunder 
kan tycka att byggföretaget inte tagit ansvar och försökt ”sticka huvudet i sanden” medan 
andra ger en betydligt positivare bild med bra bemötande och snabb service. Även de som 
tycker något ”mittemellan” har varit representerade. 
 
 

Kundernas synpunkter på kommunikationen med byggföretaget: 
• Utdragna förhandlingar. 
• Stora oklarheter i vem som gör vad och vem som har ansvar. 
• Oseriöst och bortförklarande. 
• Har tagit lång tid och varit omständligt.  
• Mycket varierande.  
• Mycket trögt.  
• Inte inriktat på privata kunder.  
• Det har förekommit interna dispyter inom byggföretaget ang. ansvar.  
• Mycket har berott på enskilda personer inom företaget och deras insatser.  
• Har tagit lång tid att få saker åtgärdade (allt är inte åtgärdat ännu).  
• I somliga fall mycket ogina. 
• Hjälpsamma men ibland något långsamma. 
• Man hänvisar runt till flera olika personer, oklart vem som ansvarar för vad, de ger löften som sen ej hålls.  
• Mycket besvärligt, dåligt gensvar, man ringer, mailar och faxar tills de svarar.  
• Mycket dålig; "lilla gumman, du vet inte vad du pratar om".  
• Fick till slut vända mig till säljaren vi köpt huset av.  
• Ganska tamt. 
• Dom har lyssnat men inte varit snabba med att åtgärda. 
• Byggföretaget har inte varit speciellt tillmötesgående, speciellt inte om felen har varit relaterade till deras eget arbete 

och inte till underleverantörers arbete - för då har det varit bättre.  
• Bra, men dåligt med en av underentreprenörerna. 
• Mycket bra beträffande byggföretaget men sämre vad gäller underentreprenör, där var det under all kritik. 
• Det är ett jävla tjatande för att få något resultat.  
• Byggföretaget och dennes personal behandlar oss köpare som "besvärliga hyresgäster". 
• Lång handläggningstid, nonchalans, förhalningsteknik, ovilja att erkänna fel. 
• Inte jättebra, en del skyller ifrån sig och skyller på andra, snickaren skyller på kakelgubben etc 
• Byggföretaget har varit trögt. 
• Bra initialt, men projektledaren är numera svår att få kontakt med, svara ej på mail och ringer ej tillbaka. 
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Kundernas tidsförluster 

Under de första 12 månaderna hade de kunder som svarat på enkät i fallstudien lagt i snitt 68 
timmar/hushåll. I kontrollgruppen hade man i genomsnitt lagt ner dubbelt så mycket tid. De 
kunder som köpt småhus har lagt något mer tid per hushåll än kunder som köpt bostadsrätt. 
Nedlagd tid korrespondera väl med bostadsarean i projekten och ligger i snitt på 0,5 
timmar/kvm BOA.  
 
Kundernas tidsåtgång under första året verkar inte variera nämnvärt beroende av personliga 
upplevelser eller nöjdhet. Jämförelser mellan projekten i fallstudien respektive mellan 
fallstudien och kontrollgruppen indikerar att skillnaderna snarare kan bero på: 

• olika byggföretags rutiner kring åtgärdsprocessen samt på 
• faktiska skillnader i kvalitet mellan bostäderna i huvudstudiens respektive i 

kontrollgruppen 
 
Exempel från bl a kontrollgruppen bekräftar att engagemanget kring fel och brister kan pågå 
under flera år efter inflyttning. Kunder som haft mer svårlösliga problem får lägga mer tid och 
engagemang under en längre period, ibland även efter garantitidens utgång. 
 
 

Kundernas egna uppskattningar av nedlagd tid relaterad till bostadsyta och köpeskilling.  
 MEDEL Intervall Enhet 

Timmar/SB-anmärkning 3 0,9 – 4,3 h/SB-anm. 

Timmar/bostad 68 43 - 113 h/hushåll 

Timmar per BOA 0,5 0,4 – 0,7 h/kvm, BOA 

 

Byggföretagens perspektiv på åtgärdsprocessen 
Byggföretagens policys om kundbemötande som nästan alltid ger kunden rätt kan utgöra en 
hämmande faktor för kommunikationen och frustration för de anställda. Anställda anser att de 
måste ”krypa” för kunderna. När kunderna från början ges ”rätt” i alla sakfrågor – även när 
uppfattningen är att kunden har fel - blir det dessutom svårare att senare sätta mer sakliga 
gränser utan att detta skapar konflikt med kunden.  

”Kunden har alltid rätt” 

Oavsett om byggföretagets representanter anser kundernas anmärkningar befogade eller ej – 
anger flera av dem som medverkat i studien att man brukar åtgärda de flesta enklare brister 
som anmäls eftersom det blir både enklare och billigare än att ta diskussionen om vem som 
har ”rätt” med kunderna. I studien finns dessutom ett exempel på en kostsam åtgärd som - på 
kundernas begäran - övervägs att utföras trots att besiktningsförrättarens underkänt 
kundanmärkningen såsom ett entreprenadfel. Om byggföretagets i det aktuella fallet ha gjort 
en annan bedömning än besiktningsförrättaren eller om man helt enkelt beslutat att vika sig 
för kundernas krav framgår inte. 
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Kundkontakterna upplevs som besvärliga 

Trots att byggföretagen faktiskt bemödar sig att tillmötesgå privatkunderna som utgör den 
aktuella målgruppen tycks kunderna ändå behöva ”jagar” ansvariga i projekten. Kontakterna 
mellan kunder och byggföretag fortgår tills kunderna tycker att de fått den slutprodukt de 
upplever att de betalt för eller tills de tröttnar och ger upp. I första hand vänder sig kunderna 
till arbetsledare på plats för att få hjälp alternativt till säljaren eller en särskild 
kundkontaktperson. När kunderna inte är nöjda med åtgärdsprocessen eller bemötande vänder 
de sig till personer högre upp inom byggföretagets hierarki, vilket sker ganska ofta enligt 
berörda tjänstemän.  
 
I den studerade typen av projekt finns via köpeavtal en relation till varje enskild kund vilket 
innebär direkt kommunikation med var och en genom hela åtgärdsprocessen. Det är svårt för 
byggföretagen att ge alla olika kunder i ett  sådant bostadsprojekt ett konsekvent bemötande. I 
bostadsrättföreningarna tar styrelsen på sig en större del av engagemanget kring fel och brister 
och blir ofta den part som byggföretaget kommunicerar med. Detta har fått kritik - bl a av 
kunder som angivit at de känt sig ”överkörda” - eftersom det brukar vara representanter från 
byggföretaget som i styrelsen och då också representerar kunderna. Vissa byggföretag hyr in 
styrelseledamöter som skall vara opartiska. 
 
Bland byggföretagens personal förekommer negativa attityder och inställningar gentemot 
kunderna. Ofta handlar det om att vissa kunder aldrig blir nöjda eller att de rikaste är 
besvärligast. Flera kommentarer tyder på avundsjuka gentemot kunderna men också 
aggressioner, även om kunderna inte märker av detta. Inställningar och kommentarer om den 
aktuella kundkategorin tycks generellt florera bland anställda inom byggföretagen. Det har 
även förekommit kommenterar i förstudien, från anställda inom samma företag, vilka tyder på 
att vissa jargonger mellan personalen är specifika för det enskilda företaget.  
 
En annan observation från fallstudien tyder på att ju närmare kunden den anställda arbetar 
desto mer samsyn tycks denne ha med kunderna. Detta gäller t ex arbetsledare och 
eftermarknadsansvariga. Samtal och intervjuer med hantverkare tyder på samma sak. 

15 % av arbetstiden är frustrerande 

Vid de inledande intervjuerna svarar nästan samtliga tjänstemän att problematiken kring fel 
och brister i nybyggda bostäder medför konsekvenser för dem personligen. De lägger i snitt ca 
15 % av sin arbetstid på fel och brister i avslutade projekt. För 5 - 10 år sedan rörde det sig 
om några få procent av arbetstiden. Vanligt är att känna stress och frustration över att hamna i 
kläm mellan kunderna och de som skall utföra arbetet samt över att behöva lösa 
”skuldfrågorna” i projektet.  
 
Endast fyra, utav de totalt fjorton tjänstemän som medverkade i fallstudien har angett att de 
drabbats av negativa konsekvenser till följd av hanteringen av fel och brister i de aktuella 
projekten.  
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Konsekvenser - av fel och brister - enligt byggföretagens anställda: 
 
• Tungt att hela tiden få påpekanden som faktiskt är korrekta från kundens sida och som vi inte lyckats åtgärda från 

vår/byggarnas sida.  
 
• Kontakten med byggarna internt är ibland värre än kundkontakterna som är OK. 
 
• 3-månaders processen jobbig för organisationen.  
 
• Det frestar på psyket att till så stor del bara höra om det som är negativt eller inte fungerar. 
 
• Onödigt, frustrerande, jobbigt att man måste "krypa", övertid, fritid går åt problemen.  
 
• Det är en av de stora energitjuvarna i mitt arbete. 
 
• Ordinarie arbete eftersätts, stör kreativt utvecklingsarbete. 
 
• Negativt att behöva ta tag i de värsta projekten, annars ok. 
 
• Lärorikt, men inte kul när det tar upp tid som kunde ha lagts på annat, konflikter uppstår internt inom organisationen.  
 
• Destruktivt, tar tid och energi.  
 
• Negativt och frustrerande att jobba med "olösliga" problem där man måste hitta alternativ lösning och/eller uppgörelse 

med kund.  
 
• Frustrerande att åtgärderna ej blir utförda, det sker sällan per automatik, kunden måste tjata. 
 
• Känns givetvis ibland som bortkastad tid men måste till delar också betraktas som kundvård. 

 

 

Byggföretagens tidsförluster 

Nedlagd tid på hantering av fel och brister varierar med befattning inom byggföretaget. Även 
högre chefer och andra som inte är direkt involverade i projektorganisationen behöver ibland 
engagera sig. Tidsåtgången variera med vilken befattning och roll den anställde har i 
projekten. Genomsnittlig tidsåtgång för byggföretagen – baserad på en antagen 
projektsammansättning enligt tabell nedan - har beräknats till ca: 

• 8 % av arbetstiden per anställd 
• 33 timmar per bostad 
• 0,2 timmar/BTA   

 
Utöver den tidsåtgång som beräknats i studien kommer tid som läggs av övriga anställda i 
byggföretagen, samt av underentreprenörer och materialleverantörer. För 
materialleverantörerna antas tiden delvis vara förknippad med merförsäljning. Hantverkarens 
tid ingår inte i studien eftersom den betraktats som en direkt kostnad för åtgärder av fel och 
brister.  
 
Endast en arbetsledare har medverkat i studien och har i det aktuella projektet lagt ca 10 % av 
sin arbetstid på fel och brister efter inflyttningen – vilket antagit som ett representativt 
genomsnittsvärde. Arbetsledaren kommenterar nämligen också att för denne hade i ett tidigare 
projekt engagemanget kring fel och brister efter inflyttning uppgått till uppemot 80-90 % av 
arbetstiden. Den faktiska tidsåtgången för arbetsledare och platschefer förutsätts variera 
mellan olika projekt och beror t ex på om de är kvar på plats eller inte när kunderna flyttar in. 
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Företag som har tillsatt en särskild eftermarknadsfunktion som skall ta hand om 
kundkontakterna under garantitiden upplever att detta fungerar tillfredsställande samt att det 
avlastar övriga tjänstemän inom organisationen. Det finns dock inget i resultaten från studien 
som indikerar att övriga anställda lägger mindre tid på hantering av fel och brister än i de 
projekt där det inte funnits en särskild eftermarknad.  
 
Beräknade tidsförlusterför byggföretagen under första 12 månaderna efter att kunderna 
flyttat in i projekten. 
 

 
 

 

 

 

 

Genomsnittlig fördelning av den tid projektmedverkande lagt på problematik kring fel och brister efter kundernas tillträde. 

 
Kundkontakter 40 % 

Intern kommunikation inom företaget 24 % 

Kommunikation med UE/leverantörer 27 % 
Annat: 9 % 

 
 

Genomsnittlig andel av arbetstid nedlagd på fel och brister efter inflyttning i de studerade projekten. 

 MEDEL Intervall (extremvärde) Enhet 

Timmar/SB-anmärkning 2,2 0,5 – 4,6 h/Sb-anm 

Timmar/bostad 33 15 – 43 (205) h/bostad 

Timmar per kvm/BTA 0,20 0,11 – 0,31 (1,14) h/kvm 
BTA 

Befattning ADM. chef 
Projekt-
ledare 

Kund-
kontakt 

Säljare ADM. chef 
Projekt-

chef 
Plats-chef 

Arbets-
ledare 

Genomsnitt/ 
anställd 

% av arbetstid  1,0 % 5,3 % 28,4 % 2,5 % 1,3 % 5,0 % 11,2 % 10,0 % 8,1 % 
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INDIREKTA KOSTNADER FÖR FEL OCH BRISTER 
Kostnadsberäkningarna baseras på byggföretagens och kundernas tidsförluster under de första 
12 månaderna efter inflyttning i projekten. Processen fortgår, enligt erfarenheterna från 
förstudien, för många under hela garantitiden samt i några fall under flera år.  

Årliga osynliga kostnader  
Byggföretagens och kundernas sammanlagda indirekta kostnader till följd av hantering av fel 
och brister nybyggda bostäder uppgår enligt beräkningar till ca 820 Mkr under första året efter 
inflyttning. Därtill kommer motsvarande kostnader för de bostäder som är äldre än ett år. Med 
antagande om att nedlagd tid successivt avtar i varje projekt blir den osynliga kostnaden för 
fel och brister i nya bostäder efter ibruktagande ca 1 270 Mkr per år för hela Sverige. 
 
Ackumulerade osynliga kostnader (Mkr) till följd av fel och brister i nybyggda hus under år 1-
3 efter ibruktagandet.  
Nya bostäder 0-1 år  1-2 år  2-3 år Årlig totalkostnad 

År 1  820 - - - Mkr 
År 2  820 410 - - Mkr 
År 3  820 410 40 1270 Mkr 
Kommentar: Siffrorna avser hela Sverige och baseras på bostadsbyggnadsstatistik från 2005. och med antagande om att 
byggföretagens och kunderna tidsförluster i genomsnitt avtar till 50 % respektive 5 % i jämförelse med år 1. 

 
En utgångspunkt för beräkningarna har varit att underlaget i studien bedömts vara 
representativt för allt bostadsbyggande i Sverige och att det kan ta upp till 2-3 år innan allt är 
åtgärdat, dvs med bortseende ifrån de extrem fall där processen ibland lett till rättsliga tvister. 
  
 
 
 
Utöver de indirekta, osynliga kostnaderna som bedömts tillkommer följande kostnader: 

• Indirekta kostnader för andra aktörer 
• Direkta kostar för hantverkare och material 
• Kostnader avseende följdeffekter för individer, företag och samhälle 

 

Kundernas kostnad för tidsförluster 
Kundernas kostnad i huvudstudien, har beräknats till i genomsnitt 20 000 kr/bostad eller 
180 kr/BOA, under de första 12 månaderna efter inflyttning. Detta motsvarar ca 1 700 
kr/månad. Baserat på statiskt för bostadsbyggandet under år 2005 blir det totalt ca 460 
miljoner kr för alla kunder i nybyggda bostäder i Sverige, dvs. enbart under första året efter 
att kunderna flyttat in.  
 
I samband med garantibesiktning och tillhörande åtgärder ökar tidsåtgången. Tidsåtgången 
antas dock vara mindre under år 2 samt för de flesta upphöra under år tre efter att eventuella 
garantiåtgärder vidtagits.  
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Beräkningen av genomsnittlig kostnad för kunderna baseras på följande antaganden: 
• kundernas genomsnittsbedömning av nedlagd tid antas vara en representativ 

uppskattning för samtliga kunder i de studerade projekten 
• kundens tid bör vara lika mycket värd som en byggnadsarbetares tid 

 

Bedömd kostnad för kundernas tidsförluster under första året efter inflyttning. Medelvärdet är viktat. 

 MEDEL Intervall Enhet 
Kostnad per hushåll 20 000 15 000 – 40 000 Kr/bostad 

Kostnad per kvm 180 150 - 260 Kr/kvm BOA 

 
 
Eventuella följdeffekter för kunderna t ex inkomstbortfall, ineffektivitet i det egna arbetet 
och/eller konsekvenser för familj har inte kostnadsbedömts i studien. Baserat på 
kontrollgruppens tidsangivelser samt på information i media finns indikationer på att 
hantering av fel och brister, för enskilda kunder, kan innebära betydligt större tidsförluster och 
kostnader än vad resultaten av denna förstudie påvisat. För dessa kunder kan antas att även 
följdeffekterna kan få större betydelse.  
 
Den högsta enskilda kostnaden för en bostad i kontrollgruppen beräknades till 245 000 kr/år. 
Genomsnittskostnaden, med detta extremvärde borttaget blev ca 49 000 kr/bostad för de övriga 10 hushållen. 
Kostnaden baserat på medianvärdet för hela gruppen var ca 40 000 kr/bostad. 

 
 

 
 

Beräkningsförutsättningar 
För kunder har uppgifter om tidsförluster insamlats via enkäter till de boende i de undersökta 
områdena. Svarsfrekvensen har varit 45,2 % (75 svar av 166 möjliga). De som svarat har 
bedömts vara representativa för hela gruppen (se även Förutsättningar och metod) 
 
De tillfrågade kunderna har svarat på frågan:  
 
Uppskatta grovt hur mycket tid Ert hushåll lagt på kontakter med byggföretaget och deras 
representanter i samband med åtgärder efter inflyttning: 
• Under första månaden efter inflyttning  
• Under månad 2-6 efter inflyttning och  
• Under månad 7-12 efter inflyttning. 
 
De insamlade svaren har sammanställts till en medelvärden som använts i analysen. 
 
Oavsett vad kunderna annars skulle ha gjort av tiden, t ex arbetat, tittat på TV, sovit etc. så har 
hanteringen av fel och brister inkräktat på den boendes förfogande av sin egen tid. Värdet på 
förlorad tid för kunderna har satts till en kostnad jämförbart med en byggnadsarbetare timpris; 350 
kr per timma. Detta bedöms inte bara vara ett representativt värde på kundernas tid och det 
framräknade resultatet en rimlig genomsnittskostnad för alla kunder och bostadsprojekt. Några av 
kunderna kan ha förlorat ännu dyrbarare tid på sin arbetsplats och därmed också företaget som 
denna arbetar för.  
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Byggföretagens kostnader för tidsförluster 
Baserat på antagandet om att resultaten i de studerade projekten indikerar en lägre till 
genomsnittlig nivå avseende problem kring fel och brister bör byggföretagens sammanlagda, 
indirekta kostnader för hantering av fel och brister i nyproduktion uppgå till åtminstone 363 
miljoner kr bara under första året efter det att kunderna tillträtt sina nya hem. Till den årliga 
kostnaden kommer den tid som samtidigt läggs på äldre projekt.  
 

Bedömd kostnad för byggföretagets tidsförluster till följd av hantering av fel och brister under första året efter kundernas inflyttning i de 
aktuella projekten. Medelvärdet är viktat. 

 MEDEL Intervall Enhet 

Kostnad per bostad 18 000  8 000 - 113 000 Kr/bostad 

Kostnad per kvm 160 70 – 720 Kr/kvm BOA 

 
 
Utöver beräknad kostnad för de aktuella projekten kommer bl a kostnaderna för den tid övriga 
aktörer lägger på att hantera fel och brister:  

• Andra tjänstemän som berörs inom företaget 
• Leverantörer 
• Underentreprenörer 
• Projektörer 

 
 

 
Beräkningsförutsättningar 

För byggföretagen har uppgifter om tidsförluster insamlats via enkäter till dem som 
arbetat i de undersökta projekten. Det är totalt 27 personer som medverkat i de olika 
projekten besvarat enkäten. För de som svarat har genomsnittlig arbetstid för respektive 
tjänstemannakategori bedömts som representativ, även totala genomsnittet 8 % av 
arbetstiden per tjänsteman för alla som svarat bedöms som representativt för den typ av 
projekt som studerats.  
 
De anställda i projekten har svarat på:  
• Uppskatta hur stor del av din arbetstid du behövt lägga på problematik kring fel och 

brister i bostäder i detta projekt efter det att bostäderna tagits i bruk.  
 
De insamlade svaren har sammanställts och genomsnittlig tid beräknats 

 
Värdet av tiden de anställda lagt på fel och brister under första året efter att kunderna 
flyttat in har satts till 550 kr per timma. Detta har bedömts motsvara byggföretagens 
genomsnittliga kostnad för en tjänsteman. För tjänsteman vars tid normalt bidrar till att 
generera högre inkomster även i andra led inom företaget, t ex till följd av delaktighet i 
ledningen av verksamhet, är kostnaden för företaget högre än de här beräknade.  
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Kostnadseffekter för samhället 
I fallstudien har inga allvarliga följdeffekter för kunder kunnat bekräftas på ett sätt att dessa 
skulle utgöra ett samhällsekonomiskt problem. Samtidigt kan studien inte heller utesluta att så 
skulle kunna vara fallet. Omfattningen att följdeffekter av fel och brister i nya bostadsprojekt 
är svåröverskådlig men det är främst i extremfallen som det för kundernas del antas ge 
kännbara effekter även för samhället.  
 
Följdeffekterna för byggbranschen framstår å andra sidan som relativt omfattande och med 
hänsyn till branschens tyngd och många intressenter bör dessa kunna beaktas ur ett bredare 
samhällsperspektiv. Det går inte med säkerhet att fastställa om den totala samhällseffekten är 
negativ eftersom fel och brister till viss del också medför positiva effekter. 

Potentiella kostnader för ohälsa och ineffektivitet 

Problematiken kring fel och brister utgör en direkt stressfaktor för anställda inom 
byggföretagen. Ineffektivitet och ohälsa medför kostnader för byggföretagen. Att också 
kundernas arbetsgivare påverkas är oundvikligt, dock endast marginellt i de studerade fallen.  
 
Ohälsa och långtidssjukskrivningar till följd av stress medför kostnader både för företagen 
och för samhället. Medan hanteringen av kring fel och brister i avslutade projekt kan vara en 
direkt orsak till ohälsa och sjukskrivning kan det för kundernas del ses som ett begränsat 
stresstillskott i vardagen. 

Hög sysselsättningsgrad och merförsäljning 

Ineffektivitet i näringslivet kan så länge någon betalar för detta inte enbart betraktas ur 
negativ synvinkel. Hanteringen av fel och brister i nyproduktion medför en icke försumbar 
andel av sysselsättningen inom byggsektorn. Materialindustrin och till denna kopplade 
branscher t ex råvaru- och transportleden, har också del i sysselsättningen, samt 
merförsäljningen av byggprodukter, som följer på grund av fel och brister i entreprenaderna. 
En del av besiktningsanmärkningarna avseende kvalitet och funktion hos produkter ansvarar 
dock leverantörerna själva för. 

Ond spiral medför ökande kostnader  

Studien indikerar att upp till 15 % av byggföretagens arbetstid läggs på avslutade projekt. Då 
bör en lika stort andel av engagemanget som skulle ha lagts på nya projekt gå förlorat. Risken 
är därför stor att en ond spiral medför successivt höjda kostnaderna inom byggbranschen och 
därmed allt högre boendekostnader. Otillfredsställelse i arbetet kan medföra sänkt 
engagemang och förhöjd personalomsättning därav potentiellt ökade kostnader för företagen 
och risk för försämrad kvalitet i kommande projekt. 
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SLUTSATSER 
 
Förstudien har främst baserats på bostadsprojekt som vänder sig direkt från byggföretag till 
privatperson. Flera av slutsatserna gäller dock generellt för bostadsbyggande och sannolikt 
byggande i allmänhet, dvs oavsett ändamål och målgrupp.  
 
Faktorer som gör att problematiken i den aktuella typen av bostadsprojekt upplevs som högre 
bedöms - baserat på analyser och resultat i förstudien – vara: 

• Beställaren har fokus på investeringen och kanske inte så hög grad på förvaltningen 
• Kunderna ställer relativt höga, samt varierande, krav utifrån på individuella referenser 

(varav få har sitt ursprung från byggverksamhet) 
• Kunderna har privata intressen och sannolikt ett mer känslomässigt engagemang 
• Brister i kommunikationen mellan kunder och representanter för byggföretagen 
• Att kommunicera med flera kunder i samma projekt - istället för en enda – innebär 

relativt hög belastning för byggföretaget och svårighet att agera konsekvent. 
 

Beställarefunktionen, dvs den part som i fallstudien är avtalspart till slutkunden, kommer i 
kläm mellan kunder och entreprenör om åtgärdsprocessen drar ut på tiden. Detta gäller oavsett 
om beställaren är en extern professionell beställare, t ex ett bostadsbolag, eller en intern 
funktion inom samma företag eller koncern som entreprenören. Även om kundens avtalspart 
är inom samma enhet som entreprenören ingår i finns risk att besluts- och åtgärdsprocessen 
dra ut på tiden t ex till följd av ansvarsförhållanden som rör underentreprenader.  

Kvaliteten dåligt anpassad till byggnaders livscykel 

Besiktningsprotokollen är fulla med s.k. ”sista-sekunden-fel” vilket tenderar att skymma 
potentiellt allvarliga fel. Dessa fel är främst enklare brister som uppstått i slutskedet av 
entreprenaden. De entreprenadfel som avser byggprodukter och material tyder dessutom på att 
byggnaderna livslängd och underhållscykler inte varit de främsta kriterierna vid val av 
produkter.  

Åtgärdsprocessen utgör ett större problem än felen i sig  

Som en effekt av fel och brister som inte åtgärdats för inflyttning följer en ofta långdragen 
åtgärdsprocess. Även enklare brister tenderar att bli kostsamma för byggföretagen. 
Åtgärdsprocessen är inte bara ineffektiv i sig utan bidrar sannolikt till generell ineffektivt 
inom hela byggbranschen. Engagemang som läggs på projekt som skulle ha varit avslutade tar 
energi från nya projekt.  
 
Fel och brister med åtföljande åtgärder innebär för flera av de anställda i byggföretagen en 
stressfaktor, som är direkt tärande. För flesta kunderna i förstudien tycks problematiken, som 
visserligen kan ta energi samt inkräktar på arbete och fritid, främst utgöra ett stresstillskott i 
vardagen. 

De dolda kostnaderna för fel och brister är inte försumbara 

Den tid som boende och tjänstemän lägger på att hantera fel och brister efter inflyttning i 
nyproducerade bostadsprojekt har i förstudien beräknats kosta ca 1,3 miljarder om året. 
Kunderna lägger mer tid per bostad än byggföretagens personal. Kundernas respektive 
byggföretagens kostnader till följd av tidsförlusterna ligger enligt beräkningarna på samma 
nivå.  
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Värdet av kundernas tidsförluster har bedömts till i snitt 1 700 kr per månad under första året 
efter inflyttning. Detta kan ses som en förhöjd kostnad för bostaden, eftersom tiden annars 
lagts på annat efter eget val. Värdet av förlorad tid för arbete, familj, fritid och rekreation har 
inte bedömts i förstudien. Följdeffekter för byggföretagen och deras anställda har inte heller 
värderats, men det är uppenbart att dessa inte är försumbara ur byggföretagens perspektiv. 
 
Samhällets kostnader till följd av att fel och brister förekommer i nybyggda bostäder efter 
inflyttning består i att boendekostnaderna påverkas, ineffektivitet i näringslivet och potentiell 
ohälsa. En hög sysselsättningsgrad inom byggsektorn som direkt följd av fel och brister samt 
merförsäljning av byggnadsmaterial och produkter skulle kunna utgöra en mer positiv 
samhällsekonomisk effekt. 

Fel och brister är symptom på organisatoriska brister i branschen  

Det finns i förstudien många tecken på att ursprunget till problematiken kring fel och brister, 
med tillhörande åtgärdsprocess, inte ligger på det individuella planet utan på ett djupare 
organisatoriskt plan. Baserat på det faktum att både kunder och personal vid byggföretagen 
känner stor frustration över problematiken kring fel och brister kan man utgå ifrån att 
problemet inte handlar om att enskilda individer faktiskt skulle vilja skapa problem för andra. 
Samtliga parter vill inget hellre än att kunna gå vidare.  Fler tecken på organisatoriska och 
branschspecifika brister: 

• Upplevda brister i ledarskap och kommunikation, bl a på byggarbetsplatsen  
• Låg motivationsnivå, bl a bland yrkesarbetare  
• Medel tenderar till att bli mål 
• Kontroller prioriteras framför instruktionerna till dem som skall utför arbetet  

 
Synsättet och bristen på ansvarstagande präglar branschkulturen och kan sannolikt vara en av 
de främsta orsakerna till bristande kvalitet hos slutprodukten. Anmärkningsvärt är t ex att de 
anställda inom byggföretagen tycks se sig själva som ”offer” för olika omständigheter samt att 
ansvaret tenderar att skjutas uppåt i organisationerna. Det är särskilt illavarslande om de som 
arbetar i byggprojekten inte är medvetna om sin egen roll och delaktighet i byggprocessen. 
Inställningen att byggherren, d.v.s. kunden, skall ta ansvar för byggprocessen innebär vidare 
att - om projekten skall lyckas - bör kunden ha bättre kompetens än de som skall utvecklar 
och tillverka produkten.  
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DISKUSSION: INDIVIDENS VAL – BRANSCHENS 
POTENTIAL  
Det finns i förstudien tydliga indikationer på att många av problemen kring kvalitetsbrister i 
nyproduktion av bostäder kan härledas till organisatoriska brister och synsätt inom 
byggbranschen. Problemen kring fel och brister antas inte vara begränsade enbart till 
bostadsbyggande. Förändringar bör därför komma till stånd på övergripande branschnivå och 
potentialen antas vara stor. Etablerade synsätt skulle sannolikt kunna förändras enbart genom 
en förskjutning av tyngdpunkten i olika frågor.  
 
Utgångspunkten är här att förändring av branschkulturen börjar hos individerna på olika 
befattningar - inom företagen och projekten. Eftersom många intervjuade inte tycktes utgå 
ifrån sin egen roll avsnitt ägnas därför åt de aktiva val som byggföretagen och deras anställda 
faktiskt gör i sitt dagliga arbete, både generellt  och när det gäller den typ av bostadsprojekt 
som analyserats i förstudien. Det handlar inte om att välja ”svart eller vitt”, utan snarare om 
ett fokus som bidrar till en hållbar utvecklingsriktning. 
 
Var och en gör sina egna val 
En del väljer att ta kontrollen över situationen och fortsätter sen att göra aktiva val, medan andra väljer att 
överlåta åt någon annan göra val som sedan påverka den egna situationen… 

Investeringsperspektiv eller förvaltningsperspektiv 

I de studerade exemplen sträcker sig byggföretagens ansvar under bruksskedet endast två år 
framåt. Besiktningsanmärkningarna avseende produkter med bristfällig kvalitet  tyder på för 
lite fokus på förvaltningsskedet.  
 
Mot bakgrund de direkta och indirekta kostnaderna för fel och brister kan det vara rimligt att 
ifrågasätta om det inte lönar sig för byggföretagen att faktiskt lägga tonvikt på 
förvaltningsskedet istället för på den kortsiktiga investeringen– också i de fall då avsikten är 
att avyttra projektet direkt efter slutbesiktningen. 

Juridiskt ansvar eller personligt engagemang  

Inom byggbranschen kretsar - sannolikt på bekostnad av ett större personligt ansvarstagande - 
alla åtaganden kring de juridiska ansvarsförhållanden och börjar redan under kalkylskedet. 
Det är viktigt att i största möjliga utsträckning friskriva sig från allt ansvar. Skall jobbet sen 
bli gjort kostar det extra. 
 
God kvalitet kräver personligt ansvar och engagemang. Väljer man att höja ”ribban” och inte 
enbart fokusera på att undvika fel och brister utan på att uppnå en förhöjd kvalitet inom 
byggandet  måste branschen arbeta med att förändra synen på ansvarsförhållanden i projekten.  
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Bygghandlingar eller ledarskap 

Den som väljer att inte lägga resurser på en väl genomarbetad projektering med tydliga 
arbetsinstruktioner bör se till att det finns tid och ett mer dynamiskt ledarskap på 
byggarbetsplatsen samt att kommunikationen kring arbetsmomentens utförande går i flera 
riktningar.  
 
Möjlighet att höja yrkesarbetarnas motivation och prestationen samt öka lojaliteten gentemot 
företaget och projektet - och därmed förebygga kvalitetsbrister - kan finnas genom att välja 
att:  

• strukturera arbetsorganisationen efter individuella förutsättningar och kapacitet,  
• tillåta delaktighet, initiativ och ansvar (!) i problemlösning samt  

 
Med ökad fokus på yrkesarbetarna som individer finns bättre möjlighet att bryta igenom 
”barriärerna”, och bidra till en splittring av det idag befintliga grupptrycket. Väljer man att 
fortsätta att se yrkesarbetarna som en ”grå massa” stärks istället den idag redan starka 
identiteten som finns inom kollektivet.  

Kontrollverksamhet eller byggverksamhet 

Fokus på problemen tenderar att cementera dessa och onda cykler, s.k. dysfunktioner, kan 
uppstå. Kontroller kan förebygga fel och brister men de innebär också en utökad kostnad för 
projekten. Sannolikt ökar inte motivationen eller engagemanget till följd av kontroller. 
 
Genom att välja att - med fokus på bristerna - utöka kontrollerna av byggverksamheten är 
risken att miniprestationer blir normalprestationer - i den mån det inte redan är så... Genom att 
lägga motsvarande resurser på styrning av byggverksamheten, t ex genom att satsa på 
ledarskap samt arbetsinstruktioner och projektering, förbättras förutsättningarna att uppnå 
målen. 

Kompetent byggherre eller kompetent byggare 

En frågeställning är om inte den kompetens som byggföretagen förväntar sig att byggherren 
skall ha snarare bör finnas inom byggorganisationen, dvs där arbetet skall utföras.  
 
Byggföretagen kan istället välja att utgå ifrån att byggherrarna har sämre kompetens kan 
byggföretagen och själva ta ansvar, för bl a kommunikationen, så att ”rätt” information 
avhandlas med byggherren vid ”rätt” tillfälle under processen. Tydlig gränsdragning och 
vägledning kring förutsättningar, valmöjligheter och kostnader, under projektets olika skeden 
är ett sätt att ta kontroll och ansvar för kommunikationen. Ett hinder för detta synsätt skulle 
dock kunna vara, t ex LOU, då det gäller offentliga beställare. 

Information eller desinformation 

Även kommunikationen mellan byggföretag och privatpersoner kan förbättra 
förutsättningarna i den typ av bostadsprojekt som studerats i denna förstudie. Om bostäder 
säljs och marknadsförs utan förankring i projektens faktiska förutsättningar blir kunderna 
desinformerade med otrygghet kring köp och tillträde, samt kanske orealistiska förväntningar, 
som följd.  
 
Saklig informationen till kunderna om rutiner kring köp, inflyttning, besiktningar, anmälan av 
fel och brister samt åtgärder är viktig liksom att ta ansvar för kommunikationen under 
åtgärdsprocessen. I kombination med konsekvent agerande och tydlig gränsdragning skulle 
detta sannolikt frustration bland såväl kunder som byggföretagens anställda minska.  



Rapport från studie om fel och brister i nya bostäder 
2007-02-15 

© Lotta Sigfrid 2006 

 
Användning av begrepp ”kundvård” som en informell definition på åtgärdsprocessen av faktiska entreprenadfel är 
direkt missvisande och ett bra exempel på en bristande förutsättning för en saklig och rak kommunikation. Att ge 
kunden rätt i alla frågor skapar också frustration samt risk för en negativ kundbild bland personalen.  

 

Eftermarknad eller ny marknad 

I bästa fall fungerar den eftermarknadsansvarige som ett ”filter” mellan kunder och övriga 
projektmedverkande, men tendens är att missnöjda kunder ändå vänder sig till de högsta 
beslutsfattare inom byggorganisationen när de blir frustrerade och tappat förtroendet för 
organisationen i övrigt. En särskild eftermarknadsfunktion torde kunna avlasta organisationen 
om denna: 

• har mandat att ta beslut om åtgärder, 
• kan på ett rakt och tydligt sätt skapa goda relationer med kunderna samt 
• med särskilda resurser och kundorienterad personal kan se till att åtgärder sker på ett 

effektiv sätt. 
 
Om fel och brister inte hade förekommit hade eftermarknadsfunktionen däremot varigt 
överflödig och resurserna hade kunnat läggas på nya kunder och projekt. 
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