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SAMMANFATTNING 

 

Frågor som berör miljö- och hållbarhet får allt mer uppmärksamhet i samhället, inte minst inom 

byggsektorn. I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av landets totala 

energianvändning, avfallsproduktion och utsläpp av växthusgaser. Byggsektorn beskrivs traditionellt 

som konservativ och beskylls ofta för att ha en låg produktivitetsutveckling och innovationsgrad. 

Boverket hävdar att fel, skador och brister i byggandet orsakar kostnader motsvarande ett 

produktionsbortfall på tiotusentals bostäder i Sverige varje år. I en tid av klimatomställningar och 

strävan mot ett mer cirkulärt användande av naturresurser blir denna fråga ytterst relevant. Att 

branschens aktörer tagit till sig det ökande hålbarhetsfokuset råder det inga tvivel om. Företags 

koldioxidutsläpp och andel förnybar energi är nyckeltal som deklareras i allt högre utsträckning. Att 

bygga hållbart är en självklarhet för vilken aktör som helst som vill behålla sin position på marknaden. 

Med bakgrund i de studier som lyfter fram fel, skador och brister inom byggandet är det relevant att 

fråga sig ifall verkligheten lever upp till ambitionen om det hållbara byggandet. 

Denna studie undersöker bakomliggande orsaker till att det uppstår fel och skador i byggandet. 

Branschens utveckling kopplat till hållbarhetsfrågan kartläggs i syfte att identifiera hur den påverkat 

byggandet. Den litteratur som studerats berör hållbarhetsutveckling, byggfel och byggskador samt den 

komplexitet som ofta är unik för byggbranschen. Genom intervjuer med tjänstemän samt en 

enkätstudie med yrkesarbetare ges en verklighetsanknytning och avstämning mot aktuell litteratur.  

Studiens resultat påvisar att utvecklingen av byggfel och byggskador varit oförändrad i närtid. Inom 

ramen för studiens datainsamling uppger majoriteten av de tillfrågade att de upplevt en ökning av fel 

och skador. Samtidigt har information och spridning av upptäckta fel och skador i byggandet ökat, 

vilket i sig kan ha föranlett en upplevd ökning. Huruvida det ökade hållbarhetsfokuset inom 

byggsektorn har påverkat förekomsten av byggfel och byggskador beror på vilken tidshorisont som 

beaktas. Hållbarhetsrelaterade omställningar av arbetsmetoder och material riskerar att ge upphov till 

fel och skador på kort sikt. Med ökat fokus på hållbarhetsfrågor och snabb utveckling ökar behovet av 

att kunna se den långsiktiga hållbarheten vid valet av byggtekniska lösningar. Studiens datainsamling 

pekar på ökande kompetensbrist i fråga om byggnaders och byggbeskrivningars utformning. Tvetydiga 

och mer omfattande kravställningar i kombination med bristande helhetsansvar och 

kompetensförsörjning beskrivs som de största riskfaktorerna i fråga om fel, skador och brister i 

byggandet. 

 

Nyckelord: Byggfel, klimatskal, byggskador, byggfel, systematiska byggfel, byggbarhet, hållbart 

byggande, hållbara byggnader, komplexitet 
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ABSTRACT 

 

Topics on the environment and sustainability attracts ever more attention today, especially in the 

construction sector. In Sweden, the building- and housing industry answers for a significant share of 

the total energy consumption, waste production and greenhouse gas emissions. The construction 

sector is often depicted as conservative with a low rate of productivity and innovation. Sweden’s 

National Board of Housing, Building and Planning suggests that errors and damages in construction 

causes expenses corresponding to tens of thousands new housing units each year in Sweden. In a time 

of climate action and pursuit of more circularity in resource use this issue becomes a burning question. 

There is no doubt that the industry has adopted the increasing awareness on sustainability issues. 

Carbon emission levels and renewable energy is being measured as any other key performance 

indicator. The strive for increased sustainability in construction becomes relevant for any actor who 

wants to remain relevant on the market. Considering recent studies emphasizing errors, damages, and 

inadequacies in construction a relevant question to ask would be if the reality lives up to the ambitions 

of a sustainable building industry. 

This study investigates underlying factors causing errors and damages in construction. Development 

on sustainability matters is plotted in relation to how it has affected the industry. Chosen literature 

covers sustainability development, building errors and damages as well as complexity matters unique 

for the construction industry. The study’s literature review is balanced by multiple interviews and a 

survey conducted with industry working professionals.  

The results suggest that the development of errors and damages in construction has been stable in 

recent years. However, data collection thru interviews and surveys declares that most participants has 

experienced an increase in errors and damages. The distribution of information and knowledge 

regarding errors and damages in construction has increased, which may have caused a perceived 

increase of errors and damages. Whether increased focus on sustainability matters has affected the 

occurrence of errors and damages depends on which time span is being considered. Sustainability 

related adaptions of work methods and materials may give rise to errors and damages in the short 

term. Hence, the heightened sustainability focus together with a rapid development pace calls for 

caution when designing buildings. The study’s data collection suggests an increasing lack of 

competence regarding the design of buildings and contract documents. Ambiguous and more 

demanding requirements together with lack of general liability and competence supply is described as 

the most urgent issues affecting errors, damages, and deficiencies in construction. 

 

Keywords: Building errors, building envelope, building damages, systematic building errors, 

buildability, constructability, sustainable buildings, sustainable construction, complexity 
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1 INLEDNING 
 

Detta inledande kapitel presenterar överskådligt de ämnen och problem som rapporten kommer beröra. 

Bakgrundsbeskrivningen ligger främst till grund för den litteraturstudie som gjorts. Vidare presenteras 

arbetets syfte, mål, grundhypotes och frågeställningar. Rapportens innehåll förtydligas ytterligare 

genom ett antal avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Fel och brister inom den svenska byggsektorn ger varje år upphov till stora samhällsekonomiska 

kostnader. Boverket (2018) uppskattar att det rör sig om över 50 miljarder kronor årligen. Om 

skadornas indirekta följdkostnader räknas in rör det sig om betydligt större belopp. Alltifrån 

undermålig projektering, misstag i produktion till bristande underhåll bidrar till denna problematik. 

Dessa utmaningar är dock ingen ny företeelse, men tanken på att kostnaden för fel och brister inom 

byggsektorn motsvarar ett produktionsbortfall på tiotusentals lägenheter årligen är svindlande. Med 

andra ord finns det stora vinster att hämta med ökad kunskap om vad som orsakar fel och skador inom 

byggsektorn. Att komma till rätta med problematiken kan dock te sig minst lika komplext som själva 

byggprocessen. 

Källan till ett byggfel eller byggskada kan återfinnas var som helst i byggprocessen. Dock så kan 

förutsättningarna att förebygga eller avhjälpa potentiella fel och skador se väldigt annorlunda ut, 

beroende på i vilket skede av byggprocessen de upptäcks. Fel som upptäcks i något av byggprocessens 

senare skeden kan bli mycket kostsamma och resurskrävande att åtgärda. Projektörers kunskap om 

praktisk bygg- och produktionsteknik samt kunskap om vanligt förekommande byggfel och byggskador 

kan bli avgörande vid valet av byggnaders tekniska lösningar. Utmärkande faktorer när en byggnad 

planeras utgörs ofta av ekonomisk respektive estetisk art. En byggnads standard måste först och främst 

hålla sig inom vad en potentiell kund är redo att betala. Likaså styrs utformningen av allt ifrån 

kundspecifika till lokala, regionala och nationella krav på tekniska egenskaper och utformning. 

Omfattande kravställningar och potentiella lösningar ger upphov till en komplex avvägningsprocess då 

en byggnad växer fram.  

Ett problemfritt byggande engagerar och förutsätter ett felfritt samarbete mellan många olika 

marknadsaktörer och samhällsinstanser. Strävan efter att bygga felfritt är både en organisatorisk och 

byggteknisk fråga. Komplexa samarbetsstrukturer och långa entreprenörkedjor ger utrymme för fel 

och brister orsakade av missförstånd och den mänskliga faktorn. Utöver detta tillkommer fel och 

brister som orsakas av material- och konstruktionstekniska brister. Användandet av olika byggmaterial 

och tekniska lösningar utvecklas ständigt och implementering av obeprövade lösningar kan få 

förödande konsekvenser.  

Byggandet står för en betydande del av Sveriges resursanvändning och miljöbelastning. På senare år 

har allmänhetens medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökat, även när det gäller byggsektorn. 

Jakten på att minska utsläpp av växthusgaser och utfasning av miljöfarliga material spär ytterligare på 

behovet av utveckling och innovation inom byggbranschen.  

Digitalisering och användandet av digitala verktyg och hjälpmedel har under de senaste årtiondena 

ökat markant inom byggbranschen. Från att företrädesvis varit ett verktyg för projektörer har de 

digitala verktygen letat sig närmare och närmare produktionen ute på byggarbetsplatsen. Exponentiell 
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utveckling av datorers processorkapacitet bringar till synes oändliga möjligheter att kunna visualisera, 

kontrollera och dokumentera byggprocessen. Mötet mellan traditionella produktions- och 

arbetsmetoder och den digitala utvecklingen har gett upphov till nya utmaningar för byggbranschen. 

Ett led i att uppnå samhällets gemensamma klimat- och hållbarhetsmål är en omställning till ett mer 

hållbart-, och på sikt klimatneutralt, byggande. Denna utmaning gör sig påmind, inte minst ur ett 

konkurrensperspektiv, för de byggbolag som vill behålla sin ställning på marknaden när samhället 

efterfrågar ett större hållbarhetsfokus. Det ligger i allas intresse att samtliga aktörer gemensamt tar 

till sig frågan och tillsammans verkar för ett mer hållbart byggande. 

 

1.2 Syfte & mål 
 

Syfte: 

Syftet med arbetet är att ge en övergripande bild av hur utvecklingen i byggbranschen påverkar 

förekomsten av fel och brister i byggnader. Detta avser både de byggtekniska och organisatoriska 

faktorer som påverkar byggprocessen, med tyngdpunkt på faktorer kopplade till ett ökat 

hållbarhetsfokus. 

Mål: 

Målet med arbetet är att lyfta fram bakomliggande orsaker till att fel och brister uppstår i byggandet. 

Faktorer som bidrar till en ökad bygg- och produktionsteknisk komplexitet kartläggs och sammanställs. 

Vidare är målet att lyfta fram potentiella riskfaktorer vid val av byggtekniska lösningar. För att få en 

tydligare verklighetsanknytning och stämma av mot aktuell forskning lyfter arbetet även fram åsikter 

från yrkesarbetare verksamma inom nyproduktion och service av byggnader. 

 

1.3 Hypotes & frågeställningar 
 

Hypotes: 

Arbetet grundar sig i hypotesen att förekomsten, och omfattningen, av byggfel och byggskador är ett 

resultat av en föränderlig och ökande komplexitet i byggandet. Denna komplexitet antas främst vara 

kopplad till bygg-, produktions- och organisationstekniska faktorer. Även byggtrender, skärpta miljö- 

och utsläppskrav samt ändrade byggregler bidrar till denna komplexitet. Kopplat till branschens 

utveckling är antagandet att produktionsmetoderna och den praktiska verksamheten ute på 

byggarbetsplatserna inte ges tillräckligt med uppmärksamhet eller tid att utvecklas i takt med nya krav 

och implementering av nya metoder.  

Frågeställningar: 

#1 Sker det en ökning av byggfel och byggskador? 

#2 Har byggbranschens ökade hållbarhetsfokus påverkat förekomsten av fel, skador och 

brister i byggandet?  

#3 Vilka faktorer bidrar mest till förekomsten av byggfel och byggskador? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Detta arbete studerar fel, skador och brister i byggandet utifrån ett helhetsperspektiv. Att finna skälen 

och de bakomliggande faktorerna till att byggfel och byggskador inträffar är det primära målet för 

arbetet, snarare än att kartlägga frekvens och konsekvenser av fel och skador. Med användandet av 

termer som byggande, byggnation el. dyl. avses inom ramen för arbetet byggnader av bostads- eller 

kommersiell typ. Byggande som berör infrastruktur så som väg, järnväg, vatten el. dyl. faller utanför 

ramen för detta arbete.  

Arbetet behandlar ej byggdelars eller byggmaterials utsläppsnivåer av växthusgaser som till exempel 

koldioxid, eller utsläpp från de hanteringskedjor som vanligtvis ingår i livscykelanalyser. Skärpta 

utsläppskrav och deras påverkan på byggandet behandlas istället utifrån deras bidrag till en ökad 

komplexitet i byggandet. 

I denna rapport nämns ett flertal begrepp som alla relaterar till bristande kvalitet eller fel i byggnaders 

utförande. Byggfel, byggskador, fel, brister och skador används mer eller mindre brett för att beskriva 

liknande problem i olika situationer. Litteraturen redovisar sällan någon entydig definition av dessa 

begrepp. Av praktiska skäl kommer denna rapport ej heller försöka definiera något av dessa begrepp, 

då detta skulle riskera att diskvalificera litteratur och datainsamling baserat på enskilda formuleringar 

och tolkningar. 

Som referens definierar Boverket (2014) begreppet byggskada enligt: 

”Skada på byggnaden som uppstått på grund av byggfel eller byggfusk och som 

riskerar ge men för människors liv eller hälsa.” 

Som referens definierar Bergström (1989) ett byggfel som: 

”Fel i byggnaden som ger sig tillkänna genom dålig funktion, hög underhållskostnad, 

tidigt reparationsbehov, dålig boendemiljö (ex. mögel, radon), onormalt oskönt 

åldrande och onormalt kort livslängd.” 
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2 METOD 
 

Denna metodbeskrivning åsyftar att ge en överskådlig bild av studiens tillvägagångssätt och 

arbetsflöde. Arbetets olika datainsamlingsmetoder beskrivs i samma ordningsföljd som de genomförts.  

 

Arbetet består inledningsvis av litteraturstudier av forskning och artiklar med koppling till 

ämnesområdet fel, brister, skador och komplexitet inom byggsektorn. Litteraturstudien kompletteras 

med en datainsamling i form av intervjuer av tjänstemän samt en enkätundersökning med 

yrkesarbetare. Syftet med intervjuerna är att få en ögonblicksbild och djupare insikt i enskilda aktörers 

situation och åsikter kring ämnet fel, brister och skador i byggandet. Datainsamling via enkäter syftar 

till att ge en bredare bild och lyfta röster och åsikter från yrkesgrupper som tenderar att vara 

underrepresenterade i existerande litteratur. Datainsamlingens arbetsflöde illustreras i Figur 1. 

Figur 1: Rapportens arbetsflöde 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien är huvudsakligen indelad i de tre delkapitel som illustreras i Figur 2 nedan; - Hållbart 

byggande, - Byggande, byggfel och byggskador och - Komplexitet i byggandet. Syftet med 

kapitelindelningen är att ge rapporten och litteraturstudien struktur och en logisk ordningsföljd där 

innehållet går från breda allmänna begrepp till mer ämnesspecifika. 

Första delen, Hållbart byggande, tar avstamp i ett bredare perspektiv och går igenom branschtrender 

och utveckling kopplad till hållbarhet i allmänhet och hållbart byggande i synnerhet. 

Andra delen, Byggande, byggfel och byggskador, går igenom aktuell litteratur och forskning kopplad 

till fel, brister och skador i byggandet. Inledningsvis behandlas ämnet i sin helhet och smalnar 

successivt av mot att behandla konkreta fel, brister och skador i byggnader. 

Tredje delen, Komplexitet och byggbarhet, fokuserar på bygg-, organisations- och produktionstekniska 

faktorer som påverkar byggandets komplexitet, och i förlängningen tänkas ge upphov till fel, brister 

och skador. Analys- och mätverktyg undersöks. 

 

Figur 2: Litteraturstudiens indelning 

  

Litteraturstudie Intervjuer
Enkät-

undersökning
Analys och 

slutsats

Hållbart byggande

•Trender och utveckling

•Så här vill vi bygga

Byggande, byggfel och 
byggskador

•Nulägesanalys av 
byggande och byggfel

•Så här blev det

Byggandets komplexitet

•Komplicerande faktorer

•Varför blir det som det 
blir?
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2.2 Intervjuer 
 

De intervjuer som genomförts har utgjorts av semi-strukturerade intervjuer med aktörer inom 

byggbranschen. En semi-strukturerad intervju baseras generellt på ett antal teman, snarare än en rad 

strikt definierade frågor. Det centrala är att få respondentens egna erfarenheter och berättelser om 

ämnet. Syftet med intervjuerna har varit att få en ofiltrerad inblick i, och olika perspektiv på, ämnet fel 

brister och skador i byggbranschen. Intervjufrågorna utformades gemensamt och oberoende av 

respektive respondents yrkesroll och låg till grund för de diskussioner som uppstod vid intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes på distans via videolänk. Sammanfattning av intervjusvar presenteras 

i rapportens resultatdel och analyseras vidare under kapitlet Analys och diskussion, i relation till 

arbetets övriga resultat. Intervjufrågorna med svar återfinns i sin helhet som bilaga till rapporten. 

Totalt genomfördes tre intervjuer, samtliga respondenter med tjänstemannabefattningar. Två av dem 

aktiva inom forskning, verksamhets- och byggteknikutveckling på högsta nivå hos några av Sveriges 

största bostadsbyggare. Den tredje respondenten är aktiv som arbetsledare i byggproduktion. En mer 

ingående beskrivning av respondenterna återfinns i rapportens resultatdel samt i bilaga 2. 

 

2.3 Enkätundersökning 
 

Den datainsamling som gjorts via enkäter har främst genomförts med personer som är 

yrkesverksamma inom byggproduktionen ute på byggarbetsplatser. Syftet med enkätundersökningen 

har varit att komplettera informationen från de intervjuer som ingår i studien samt att tillföra en 

verklighetsanknytning bortom den akademiska litteratur som studerats.  

Yrkesgruppen som varit i fokus för enkätundersökningen är verksamma inom nyproduktion och 

underhåll av byggnader i Sverige. Den plattform som använts vid spridandet av enkäten har bestått av 

online-Community där yrkesarbetare utbyter erfarenheter, kunskap och kan hjälpa varandra att lösa 

yrkesrelaterade problem. Enkäten konstruerades i verktyget Google Forms, där även svaren samlades 

in. Svaren presenteras i rapportens resultatdel. Enkätformuläret med frågor presenteras i sin helhet 

som bilaga till rapporten. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 Hållbart byggande 
 

Följande kapitel utgör den inledande delen i arbetets litteraturstudie och ämnar ge en inblick i Hållbart 

byggande som begrepp, samt vilka uttryck det tar sig i byggbranschen. Utveckling och trender 

presenteras i ett försök att måla en bild av vad det innebär att bygga hållbart. 

 

3.1.1 Definition 

Hållbarhet, hållbar utveckling och hållbart byggande är begrepp som vi hör allt oftare i många olika 

sammanhang. Vårt samhälle och våra transporter ska vara hållbara, hemmet vi bor i ska vara hållbart, 

det vi äter ska vara hållbart framställt. Kort sagt allt som berör samhällsutvecklingen och vår livsstil bör 

sträva efter en så hög hållbarhetsgrad som möjligt. Bostaden är den kanske mest centrala och 

viktigaste delen i en persons vardag, vilket ger byggandet en central roll i hållbarhetsdebatten. 

Byggandets utveckling har av naturliga skäl alltid strävat efter att bli mer hållbart. Den teknik som gav 

bäst skydd och komfort mot de naturliga elementen var den man byggde vidare på. Hållbarhet som 

begrepp kan ta sig olika uttryck och mening beroende på perspektiv och situation. Nedan presenteras 

och beskrivs vanligt förekommande beskrivningar av hållbar utveckling och hållbart byggande. 

Hållbarhet och hållbar utveckling 

Den idag mest spridda definitionen av Hållbar utveckling introducerades i början av 1980-talet. Den 

nådde internationell spridning i och med att FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade 

rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtland-rapporten efter Norges före detta 

stadsminister som ledde arbetet (FN 1987). Definitionen lyder: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” 

- Lester R. Brown 

Denna definition av hållbarhet delades i sin tur in i tre kategorier; social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. För att en långsiktig hållbar utveckling ska kunna uppnås måste dessa tre faktorer samspela. 

Deras samband illustreras vanligtvis genom ett överlappande venndiagram eller en hierarkisk pyramid, 

se Figur 3 nedan. 

 

Figur 3: De samverkande beståndsdelarna för en hållbar utveckling (egen illustration) 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Ekonomisk

Social

Ekologisk



7 
 

De två illustrationerna i Figur 3 beskriver båda hållbar utveckling, men skiljer sig åt på punkten hur 

relationen mellan de tre faktorerna betraktas. Venndiagrammet (vänster) föreslår att de tre faktorerna 

social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet alla är lika viktiga för att uppnå en hållbar utveckling. Den 

hierarkiska pyramiden (höger) föreslår att ekologisk hållbarhet lägger grunden för social hållbarhet 

som i sin tur lägger grunden för ekonomisk hållbarhet. (KTH 2020) 

Det senaste stora steget i den globala hållbarhetsdebatten togs 2015 när Förenta nationerna lade fram 

sin Agenda 2030, som presenterar 17 delmål mot en mer hållbar värld år 2030. Populärt kallade globala 

målen för hållbar utveckling beskriver de en färdplan för hur världsproblem som fattigdom, hunger 

och jämställdhet ska lösas, se illustration i Figur 4 nedan. (UNDP 2020) 

   

Figur 4: De globala målen för hållbar utveckling (illustration UNDP) 

Den färdplan som ofta lyfts fram vid hållbarhetsdiskussioner i byggbranschen beskrivs i delmål 11. Där 

beskrivs bland annat visioner för hur byggandet ska främja och säkerställa en hållbar urbanisering av 

områden där människor har råd att leva och bo. För att vara tillämpbara på ett globalt plan är målen 

av tydligt visionär art, och lämnar de konkreta handlingsplanerna till olika aktörer att utforma.  

Hållbart byggande 

Kopplat till de tre hållbarhetsfaktorerna social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet lyfter Boverket 

(2019) fram ett flertal utmärkande aspekter, Figur 5. Byggnation och fastigheter ska anpassas efter 

klimatförändringar och deras miljöpåverkan bedömas ur ett livscykelperspektiv. Resursanvändningen 

ska sträva efter att vara förnybar och användas effektivt med hänsyn till natur och miljö. Avfall ska 

minimeras och återcirkuleras i så hög grad som möjligt. Förutsättningar för bostäder till rimliga priser 

och cirkulär ekonomi ska främjas. Kretslopp för återvinning och återanvändning ska möjliggöra 

hushållning av mark och resurser. Hälsorisker som luftföroreningar, radonhalt, skadliga ljudnivåer och 

kemiska ämnen ska förebyggas och byggnader ska göras tillgängliga för personer med funktionshinder. 

(ICHB 2019) 

 

Figur 5: Illustration av hållbart byggande baserat på modellen för hållbar utveckling, Boverket 2019 
(egen illustration) 
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Omsatt i praktik har det ökande hållbarhetsfokuset satt spår i hela byggkedjan. Strävan efter en mer 

miljövänlig och resurseffektiv byggprocess har påverkat allt ifrån materialval till arbetsmetoder och 

dokumentationskrav. Utvecklingen på området har gått snabbt och fokuset har förflyttat sig ifrån att 

betrakta hållbarhetsfrågan som en fördyrande omständighet i byggnationen, till att bli en självklar 

konkurrensfördel (Ramboll 2019).  

 

3.1.2 Utveckling och trender 
 

Den utvecklingen och de trender som berör hållbart byggande återspeglar den allmänna klimat- och 

miljödebatten. Som forskningsområde är hållbart byggande dock relativt nytt, då större delen av 

utvecklingen har utspelat sig över ett par årtionden. I en sammanställning av forskning som gjorts på 

området hållbart byggande påpekar Lopez et al (2019) att det dröjde först till 1990-talet innan 

byggbranschen började få upp ögonen för miljö- och hållbarhetsarbete. I en liknande studie 

sammanställer Amornrut och Hallinger (2020) en bibliografisk analys av 2877 globala forskningsartiklar 

som behandlat ämnet hållbart byggande över en 25-årsperiod. De fann att över 80 % av relevanta 

studier är gjorda efter år 2010 (Figur 6, vänster). Samma studie delade även in forskningen om hållbart 

byggande i de fyra kategorierna bygg- och produktionsmetoder, återvinning och avfall, social 

hållbarhet samt hållbara byggmaterial beroende på vilket ämnesområde de avhandlade. Baserat på 

nyckelord och refereringsgrad storleksbestämdes respektive kategori (Figur 6, höger). 

      

Figur 6: Frekvens av publicerade artiklar och ämneskategorier åren 1994 till 2019, Amornrut och 
Hallinger (2020), (egen illustration) 
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Amornrut och Hallinger (2020) påvisar att hållbart byggande är ett relativt nytt forskningsområde där 

majoriteten av utvecklingen har skett i närtid. Så sent som 1994 var det få branschaktörer som hört 

termen hållbart byggande. Under 2000-talet myntades uttrycken Green Building och Green 

Construction som fick draghjälp av initieringen av FN:s dåvarande globala hållbarhetsmål (FN 2005). 

Medvetenhet och större engagemang hos olika intressenter samt ett ökat fokus på socialt ansvar 

bidrog till strävan efter ett mer hållbart byggande. Succesivt har fler och fler metoder för att mäta och 

säkerställa byggnaders hållbarhetsgrad utvecklats. Olika miljöklassningar och certifieringar kartlägger 

och betygsätter en byggnads hållbarhet utifrån en rad olika faktorer, vilka till stor del utvecklats de 

senaste tio åren. Lopez et al (2019) identifierar en rad milstolpar i utvecklingen av begreppet hållbart 

byggande, indelat i fyra tidsperioder från år 1975 till 2017 (Figur 7). 

 

Figur 7: Milstolpar inom det hållbara byggandet, Lopez et al (2019) (egen illustration) 

Sett till den svenska byggsektorn har det ökade hållbarhetsfokuset i byggbranschen utvecklats i takt 

med omvärlden. År 2009 grundades Sweden Green Building Council (SGBC), som är landets ledande 

organisation för hållbart samhällsbyggande. SGBC består av ett nätverk av experter och branschaktörer 

som tillsammans ska verka för att uppnå satta hållbarhetsmål i byggbranschen. SGBC bidrar till ett mer 

hållbart byggande genom att erbjuda en rad olika certifieringssystem för byggnader och projekt. De 

bedriver även utbildning och opinionsbildning kring hållbart byggande, i syfte att sträva mot att fler 

parter i samhället premierar en hållbart byggd miljö. (SGBC 2020) 

En av de tidiga aktörerna för hållbarhetsmärkning i Sverige är Svanen, som sedan 1989 har granskat 

varor och tjänsters miljöpåverkan. Till en början låg fokuset på produkter som allmänt ansågs som 

miljöfarliga, så som batterier och tvättmedel. På senare år har tjänsteutbudet utökats till att omfatta 

även hela byggnaders miljöpåverkan. År 2019 hade närmare 7000 boendeenheter producerats med 

Svanenmärkning. (Svanen 2020) 

1975 - 1989

•Hållbart byggande som koncept växer fram

•Stort fokus ligger på energibesparingar, i spåren av 1970-talets oljekris

•Grunden läggs för forskning inom energibesparande teknik för byggnader

1990 - 1999

•Certifieringsmetoden Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM) 
lanseras i England 1990

•United States Green Building Council (USGBC) bildas 1993

•Stort fokus på miljöpåverkan från materialtillverkning och utveckling av utvärderingsverktyg 
för byggnader

•Kyotoprotokollet (1997) fastslog mål för att minska utsläpp av växthusgaser

2000 - 2009

•Miljöcertifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) lanseras 
och följs av ett flertal andra certifierings- och utvärderingssystem för byggnaders hållbarhet

•Hållbar arkitetktur uppmärksammas i allt högre utsträckning av byggindustrin och 
beslutsfattare inom byggsektorn

2010 - 2017

•EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda läggs fram

•Markant ökning av intresset för hållbara byggnader

•Forskningen på området hållbart byggande tar fart
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Hållbart byggande ur ett konkurrensperspektiv 

Ett av de största hindren för utvecklingen av hållbara byggnader är uppfattningen att 

hållbarhetsåtgärder och hållbarhetsarbete medför extra investeringskostnader i ett byggprojekt. Trots 

detta finns det idag ett flertal indikatorer som pekar mot att den eventuella extra 

investeringskostnaden lönar sig, i form av lägre driftkostnader och ett ökat marknads- och 

andrahandsvärde. (Boverket 2020) 

Attema et al (2018) framhåller att det finns stora ekonomiska vinster med så kallade högpresterande 

byggnader, som implementerar en hög grad av hållbarhetsrelaterade faktorer. Som illustration jämför 

de kostnaden för ett typiskt företag att driva en högpresterande byggnad med personalkostnaderna 

för människorna som ska arbeta i den. Figur 8 illustrerar den relativa storleksordningen som Attema et 

al (2018) kom fram till när de jämförde kostnader för personal, drift och underhåll samt energi. 

 
Figur 8: Fördelning av ett företags kostnader i en högpresterande byggnad, Attema et al (2018) (egen 
illustration) 

Utvecklingen av tillgångarna har inom många företag gått från att utgöras av fasta tillgångar till mer 

flytande intellektuella tillgångar, i form av anställda. Detta har gjort att personalomsättning blir en allt 

mer kostsam affär för företag. Ökat välmående och minskad sjukfrånvaro är några av fördelarna som 

Attema et al (2018) kunde påvisa i högpresterande byggnader. Den genomsnittliga produktiviteten 

bland de anställda bedömdes öka med minst 3 %, i en byggnad som i hög grad inkorporerar 

hållbarhetsfrämjande faktorer. Detta påvisade att högpresterande och hållbara byggnader, där 

människor mår bra i, går att räkna hem ekonomiskt för företag och investerare. 

Att medvetenhet om och krav på ett mer hållbart byggande har fått fäste i byggbranschen råder det 

idag inga tvivel om. Detta återspeglas inte minst i de stora byggföretagens årsredovisningar. Figur 9 

nedan illustrerar hur användandet av ordet hållbarhet har ökat i stora svenska byggföretags 

årsredovisningar sedan år 2005. Grafen bygger på en frekvensanalys av användningen av ordet i 

årsrapporterna hos tre av Sveriges största aktörer inom byggsektorn. Underlaget till analysen återfinns 

i sin helhet som bilaga till rapporten. 

  
Figur 9: Utveckling av hållbarhetsrelaterat innehåll i årsrapporter, NCC/PEAB/JM (egen illustration) 
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Utvecklingen av hållbarhetsfokuset inom byggbranschen drivs både av marknadens efterfrågan och av 

juridiska krafter. 2014 fastställde Europeiska unionen direktiv angående icke-finansiella uppgifter i 

stora företags (över 250 anställda) årsrapporter (EU 2014). Som grund låg argumentet att intressenter 

så som kunder, lagstiftare och investerare även behövde kunna ta del av företags icke-finansiella 

information, i synnerhet gällande deras arbete med hållbarhetsfrågor. För företag i Sverige regleras 

dessa krav i Årsredovisningslagen (ÅRL). Uppgifter ska lämnas som anses nödvändig för att förstå 

omfattning och konsekvenserna av olika verksamheters miljöpåverkan (Sveriges Riksdag 2016), 

exempelvis gällande energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Införandet av kravet på denna 

lagstadgade hållbarhetsrapport återspeglas i den utveckling som illustreras i Figur 9 ovan.  

 

Energianvändning och miljöpåverkan 

Byggnaders energianvändning och energieffektivisering var en av de tidiga hållbarhetsfrågorna som 

kopplades till hållbart byggande. 1970-talets oljekris skyndade på frågan om byggnaders 

energianvändning och bidrog till att lyfta frågan om krav på minskad energianvändning (Lunner 2018). 

Sveriges långsiktiga klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. De 

handlingsplaner som ska leda denna utveckling utgår ifrån klimatlagen (2017:720) som trädde i kraft 

2018 (Sveriges Riksdag 2017).  Detta innebär stora utmaningar över samtliga sektorer i samhället. Inte 

minst för byggsektorn som står för en betydande del av världens och Sveriges klimatpåverkan. 

Byggnader står i Sverige för omkring 40 % av landets energianvändning och ger upphov till drygt en 

femtedel av de växthusgaser vi släpper ut, sett ur ett livscykelperspektiv (Naturvårdsverket 2019). 

Vidare står byggsektorn för drygt 30 % av allt avfall som produceras i Sverige. Totalt sett visar färsk 

statistik att den totala miljöpåverkan från byggsektorn i Sverige ökar. Ökningen beror bland annat på 

utsläpp från den ökande mängden importerade byggvaror (Boverket 2020). 

Att Sveriges byggnadsbestånd blivit mer energieffektivt framkommer tydligt av den statistik som 

presenteras av Energimyndigheten. Under en 20-årsperiod minskade energianvändningen per 

kvadratmeter i lokaler och bostäder med 14 procentenheter (Figur 10). Då uppvärmning står för en 

betydande del av en byggnads energianvändning så påverkas den totala energianvändningen till stor 

del av vinterhalvårets medeltemperatur. Den ovanligt kalla vintern år 2010 går tydligt att urskilja i 

grafen nedan.  

 

Figur 10: Total temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter för bostäder och lokaler, 
kWh/m2, basår 1995. (Källa och illustration: Energimyndigheten 2017) 
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Den minskade energianvändningen som presenteras i Figur 10 beror till stor del på installationen av 

värmepumpar i småhus, som var omfattande under samma period. En annan bidragande faktor är 

utbyggnaden av fjärrvärmenäten för att ersätta oljepannorna, samt energieffektiviseringsåtgärder i 

byggandet av nya bostäder och lokaler (Energimyndigheten 2017). Även sett till den totala 

energianvändningen i hela bygg- och fastighetssektorn sticker uppvärmningen av byggnader ut kraftigt. 

Drygt 70 procent av bygg- och fastighetssektorns årliga energianvändning går till uppvärmning av 

befintliga byggnader (Boverket 2020). 

För att främja en energieffektiv renovering har nätverk inom Energimyndigheten identifierat de mest 

kostnads- och energieffektiva åtgärderna. Installation av mark/berg-värmepump, ventilation med 

värmeåtervinning, fasadisolering och fönsterbyte var de åtgärder som gav störst potentiell 

effektivisering. (Regeringen 2020)  

 

 

3.1.3 Hållbart byggande i praktiken 
 

Att omsätta visioner i praktiken kräver kvantifieringsmetoder för att kunna mäta och utvärdera vilka 

åtgärder som behöver vidtas, kopplat till uppsatta mål. För att hållbart byggande ska bli mer än en 

vision krävs riktlinjer och arbetsmetoder som leder utvecklingen i branschen framåt. Livscykelanalyser, 

ledningssystem och olika former av certifieringsverktyg är exempel på några av de vanligaste 

arbetsmetoderna som bidrar till ett mer hållbart byggande. Det sägs att ”att mäta är att veta”, och i 

frågan om en byggnads hållbarhet mäts allt ifrån energianvändning och utsläppsnivåer till 

inomhusmiljö och dagsljusnivåer. 

 

Inomhusmiljö och termisk komfort 

En god inomhusmiljö är en grundförutsättning för ett hållbart byggande. Vi tillbringar i snitt 90 % av 

våra liv inne i byggnader och byggnader har stor inverkan på människors hälsa och livskvalité. Allt från 

emissioner av kemikalier i byggmaterial till mögel och radon kan ge upphov till en hälsofarlig 

inomhusmiljö. Även mindre allvarliga problem så som ojämn innetemperatur, ventilationsdrag, fukt- 

och koldioxidnivåer kan på sikt ge upphov till hälsorisker. Det finns otaliga exempel på fall där personer 

drabbats av besvär som kunnat kopplas till en byggnads beskaffenhet. I somliga fall har källan till 

problematiken ej kunnat fastställas trots att hälsoproblemen kvarstår. I dessa fall talas det ofta om 

sjuka hus. Detta har gett upphov till många fall av kostsamma renoverings- och saneringsåtgärder. 

Exempelvis då åtgärder utförts på godtycklig grund enligt uteslutningsprincip, i jakt på vad som kan ha 

orsakat hälsoproblemen från början. (Byggkommissionen 2002) 

 

Livscykelanalys 

En av de mest omfattande metoderna för att mäta och dokumentera en produkts miljöpåverkan är 

olika former av livscykelanalyser (LCA). Principen bygger på att påverkan från varje steg i en produkts 

livscykel beaktas. Ända från utvinning av naturresurser till produktion till användande till dess 

slutskede. En LCA kan bidra med en uppfattning gällande i vilket skede av en produkts livscykel som 

miljöpåverkan är som störst, och fungera som stöd när åtgärder för att minska miljöpåverkan ska sättas 

in. Historiskt har miljöpåverkan från en byggnads olika skeden varierat beroende på byggstandard, 

användning och referenslivslängd. En vanlig uppfattning är att en byggnads produktionsskede har lika 
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stor miljöpåverkan som hela driftskedet. Med energieffektiva byggnader och en ökad mängd förnybar 

energi förskjuts en byggnads totala miljöpåverkan mer och mer mot produktionsskedet. Detta innebär 

att det fokus som länge legat på att spara energi i användandefasen förskjuts mot att ta fram mer 

energieffektiva byggmaterial och produktionsmetoder. (Boverket 2019) 

Normalt sätts referenslivslängden för en byggnad till minst 50 år, vilket ställer höga krav på de material 

som väljs och byggs in. IVL Svenska Miljöinstitutet (2015) lyfter fram att det finns ett behov av allmänt 

tillgängliga beständighets- och livslängdsdata för att kunna göra transparenta och jämförbara 

livscykelanalyser av byggnader.  

Boverket (2019) lyfter fram en rad goda skäl till att göra LCA för byggnader. En LCA kan vara ett verktyg 

för byggherrar att möta miljökrav från olika intressenter som investerare, kommuner och 

fastighetsägare. Genom att tillhandahålla tydlig information om miljöpåverkan kan företag vinna 

strategiska fördelar bland kunder och ligga i framkant i sitt hållbarhetsarbete. Krav på LCA finns bland 

annat med i ett flertal av de miljöcertifieringssystem som finns på marknaden. Genom att i tidigt skede 

ta fram LCA för sina produkter och processer kan företag även vara bättre förberedda på eventuella 

nya miljö- och dokumentationskrav som berör produkters livscykel. 

 

Byggmaterial 

Kunskapen om hur byggnaders materialval påverkar den totala miljöpåverkan har ökat. Branschen har 

bland annat uppmärksammats genom studier av byggskedets miljöpåverkan, från råvaruutvinning till 

färdig byggnad. Debatten om valet av byggmaterial har alltid varit en central fråga, men har fått ökad 

uppmärksamhet i samband med ökat fokus på träbyggande. Politiker går i bräschen och deklarerar att 

vi måste bygga mer i trä för att minska Sveriges klimatavtryck. Den goda tillgången på skog beskrivs 

också som en gynnande faktor för ökat träbyggande i Sverige (Näringsdepartementet 2018). 

Traditionellt sett har trä använts i villor och småhus, men användning i större och allt högre 

flerbostadshus börjar bli aktuellt. Potentiella hinder för denna utveckling beskriver Larsson (2016) vara 

kunskapsbrist om storskaligt träbyggande, dåligt uppdaterade regleringar och lagkrav samt osäkerhet 

kopplad till användning av nya material.  

Valet av byggmaterial påverkar inte bara den globala miljön i form av utsläpp vid tillverkning och 

transport. Det påverkar även i stor utsträckning den miljö som byggnaderna är ämnade att skapa, 

inomhusmiljön. Relaterat till inomhusmiljö diskuteras ofta fuktproblem tillsammans med byggmaterial. 

Dock är det sällan själva materialet i sig som orsakar en fuktrelaterad skada, utan yttre fuktpåverkan 

som gett upphov till skada eller förändring i materialet. Mer konkreta byggmaterialproblem som kan 

ge upphov till hälsorisker handlar oftare om emissioner från själva materialen. Källan till denna typ av 

problematik har ofta varit en för tidig implementering av obeprövade byggmaterial. Exempelvis 

användes flytspackel som innehöll kasein en kort period i slutet av 1970-talet till början på 1980-talet. 

Det förbjöds då det uppdagades att det gav upphov till missfärgningar på golv, samt hälsorelaterade 

besvär för de som vistades i byggnaderna. Trots att kaseinhaltigt flytspackel endast användes under 

en kort period ger det än idag upphov till försämrad inomhusmiljö och kostsamma saneringsåtgärder. 

(Svanberg 2015) 

För leverantörer och tillverkare av byggmaterial är det viktigt att kunna tillhandahålla produkter som 

lever upp till allt striktare miljökrav. Livscykelanalyser av hela byggprojekt utförs i ökande grad och 

ökar efterfrågan på byggmaterial vars miljöpåverkan redan finns dokumenterad. Databaser för 

miljövarudeklarationer underlättar vid val av material, samt skapar incitament för tillverkare och 

leverantörer att minska sina produkters miljöpåverkan. (Fossilfritt Sverige 2018) 
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Miljöcertifieringssystem för byggnader 

Exakt vad hållbarhetsarbete i byggbranschen innebär i praktiken är inte alltid lätt att definiera. I grund 

och botten handlar det om att uppnå förbättringar i alla led under en byggnads livstid. För att uppnå 

förbättringar krävs det mål att sträva mot. Hållbarhetsmål är i sammanhanget en utmärkt term. För 

att undvika företags-bias och öka transparensen i hållbarhetsarbetet är det ofta en god idé om målen 

fastställs och bevakas av tredje part. Denna typ av tjänst tillgodoses för närvarande i byggbranschen 

genom en rad olika miljöcertifieringssystem. Sweden Green Building Council (SGBC 2020) 

tillhandahåller en rad olika certifieringssystem samt utbildar och ackrediterar konsulter som vill jobba 

med miljöcertifiering av byggnader. Figur 11 nedan illustrerar ökningen av de miljöcertifieringar som 

utfärdats av SGBC sedan år 2009, baserat på statistik för de fyra systemen BREEAM-SE, GreenBuilding, 

LEED och Miljöbyggnad. 

 

 

Figur 11: Illustration över ökningen av miljöcertifieringar utfärdade av SGBC, (egen illustration) 

 

Utvecklingen av, och intresset för, olika miljöcertifieringssystem har ökat stadigt de senaste tio åren. 

Många länder har sina egenutvecklade system och några av de allra största har fått spridning även 

globalt. Huvudsyftet med en certifiering är att verka som ett kvitto eller garanti på att byggnaden 

uppfyller en rad förutbestämda hållbarhetsrelaterade aspekter. Kraven kan se olika ut beroende på 

certifieringstyp och certifieringsnivå. Faktorer som berör energianvändning, byggmaterial, inneklimat 

och farligt avfall är några exempel på faktorer som beaktas återkommande i de flesta 

certifieringssystem.  

Även om det gemensamma målet för alla certifieringar är att uppnå ett mer hållbart samhällsbyggande 

så skiljer de sig åt på en del punkter och vissa certifieringar lämpar sig bättre för vissa typer av 

byggnader. Figur 12 nedan illustrerar de vanligaste certifieringarna inom den svenska byggsektorn, 

utifrån antal certifieringar samt vilken typ av byggnad som certifierats. Vidare följer en 

sammanfattning av utmärkande indikatorer för respektive certifieringssystem. 
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Figur 12: Översikt av certifieringar utfärdade inom den svenska byggsektorn. Certifiering resp. 
byggnadstyp, SGBC (2020), (egen illustration) 

 

Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska marknaden och är för närvarande det mest använda 

certifieringssystemet för byggnader i Sverige (Figur 12, vänster). Nyproducerade flerfamiljshus 

dominerar de certifieringar som hittills utfärdats inom ramen för Miljöbyggnad. Certifieringen bygger 

på 16 olika indikatorer för innemiljö, energianvändning och byggmaterial (Figur 13). Beroende på 

ambitionsnivå finns tre olika nivåer att uppnå inom certifieringen: guld, silver och brons. En högre nivå 

innebär striktare krav på till exempel energianvändning och komfortnivå. Silver är den mest populära 

kategorin med över 1000 av utdelade certifieringar, medan brons och guld har utfärdats till omkring 

200 byggnader vardera. (SGBC 2020) 

 

Figur 13: Indikatorer för bedömning av byggnad, SGBC Miljöbyggnad 3.1, (egen illustration) 

Miljöbyggnad kan appliceras både på nyproducerade och befintliga byggnader. Enda skillnaden blir de 

indikatorer som berör material; Loggbok med byggvaror, Utfasning av farliga ämnen och 

Stommen/grundens klimatpåverkan berör endast nyproduktion. Sanering av farliga ämnen berör 

endast befintliga byggnader. 
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BREEAM-SE 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) utvecklades i England 

I början av 1990-talet. Ett av de första miljöcertifieringssystemen för byggnader som har utfärdats till 

över 500 000 byggnader. BREEAM-SE är anpassad till svenska regler och standarder, men kan 

fortfarande jämföras med internationellt certifierade byggnader. Totalt bedöms 57 individuella 

faktorer uppdelade över nio huvudområden (Figur 14). 

 

Figur 14: Bedömningsområden i BREEAM-SE, SGBC (2020), (egen illustration) 

BREEAM-SE bedömer även en tionde faktor kallad innovation. Den bedöms utifrån innovationsnivån 

på valen av byggnadens tekniska lösningar. Dominerande byggnadstypen för certifiering med BREEAM-

SE är handels- och kontorsbyggnader. 

GreenBuilding 

Från början ett EU-initiativ som SGBC ansvarar för i Sverige sedan 2010. GreenBuilding är inriktat på 

effektivisering av energianvändning och riktar sig främst till fastighetsägare och förvaltare. Kravet för 

certifieringen är att energianvändningen minskas med 25 %, eller är 25 % lägre än nybyggnadskraven 

i Boverkets byggregler (BBR), om det gäller nyproduktion. Kontors- och flerfamiljshus är dominerande 

för de byggnader som hittills certifierats enligt GreenBuilding. 

LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ansett som det internationellt mest erkända 

miljöcertifieringssystemet för byggnader. Det är utvecklat av U.S. Green Building Council på 1990-talet 

och administreras i Sverige av SGBC sedan 2013. Av de byggnader som hittills certifierats enligt LEED i 

Sverige är kontorsbyggnader i majoritet. Bedömningskriterierna påminner om de som illustreras för 

BREEAM-SE i Figur 14 ovan. LEED erbjuder fyra olika certifieringsnivåer; certified, silver, gold och 

platinum. I nuläget finns ingen svensk anpassning till systemet utan certifieringsprocessen går via 

USGBC. (SGBC 2020) 

 

Samhällets roll för en god bebyggd miljö 

Samhället ställer genom plan och bygglagen (PBL 2010:900) krav på alla typer av ny- eller 

ombyggnation. Kraven styr allt ifrån utformning och tillgänglighet till tekniska egenskaper som 

bärförmåga, brand och komfortaspekter. Krav och tekniska aspekter preciseras vidare av Boverket. I 

varje specifikt byggprojekt kräver samhället, enligt PBL, även att det finns en utsedd kontrollansvarig 

som tillser att krav och byggregler uppfylls.  

God bebyggd miljö kallas ett av de 16 nationella miljökvalitetsmål som Riksdagen fastställt för att verka 

som färdplan och vägledning för samhällets gemensamma miljöarbete (Naturvårdsverket 2019). 

Riksdagens definition av målet God bebyggd miljö lyder: 

BREEAM-SE
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”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god 
regional och global miljö. 
Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas”  
 

- Riksdagens definition 
av miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö 

 
 

Figur 15: Preciseringarna av miljökvalitetsområdet God bebyggd miljö, Naturvårdsverket (2019), 
(egen illustration) 

Ansvarig myndighet för att ta fram underlag och bevaka miljökvalitetsmålen är Boverket. Preciseringen 

hållbar bebyggelsestruktur identifieras av Boverket som den största utmaningen då många städer 

satsar på omställningar mot bilfria transporter och en större helhetssyn på stadsutvecklingen i sin 

helhet. De miljöcertifieringssystem som finns på marknaden idag har till stor del utvecklats mot att 

spegla de mål som preciseras under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

 

3.1.4 Utmaningar och hinder 

Enligt FN:s miljöprogram (UNEP 2007) vilar utmaningarna med omställningen till ett mer hållbart och 

energieffektivt byggande på institutions- och marknadsfaktorer snarare än teknik. Den tekniska 

kunskapen om hur vi kan bygga mer hållbart finns redan. World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD 2009) identifierar de främsta utmaningarna för ett ökat hållbart byggande som 

komplexa och splittrade förhållanden mellan intressenter, samt bristen på ekonomiska incitament och 

verktyg. Expertisen inom området beskrivs generellt som god, men allt för koncentrerad och skulle i 

högre grad behöva nå ut i hela byggindustrin. Vidare identifieras att byggbranschens huvudfokus, när 

det gäller hållbart byggande, för närvarande ligga på nyproduktion. Detta trots att störst potential till 

energibesparing finns hos befintliga byggnader. Som perspektiv svarar nyproduktion av byggnader 

inom EU för ca 1 % av byggbeståndet årligen.  

Fossilfritt Sverige (2018) framhåller att det finns många initiativ som talar för en hållbar utveckling 

inom byggsektorn, men påpekar samtidigt att det finns många hinder och utmaningar att hantera på 

vägen. För att attrahera unga talanger har företag börjat inkludera målsättningar inom klimatområdet. 

Samtidigt har en del beställare börjat inkludera deklaration av klimatpåverkan som en del i 

upphandlingar. Förändringarna har skett snabbt och på många områden samtidigt, vilket lett till en 

brist på ett helhetsansvar i hållbarhetsfrågorna. Detta har gett upphov till en rundgång där frågan om 

vem det är som ska ta ansvar bollas runt. Fossilfritt Sverige (2018) sammanfattar problematiken kring 

ansvarsfrågan för ett ökat hållbart byggande som följande: 
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- Politiker vill att marknaden ska ta ansvar för och driva på hållbarhetsfrågan 

- Marknaden vill ha incitament för att ställa om till ett mer hållbart byggande 

- Byggare och konsulter vill att beställarna ska begära (och bekosta) byggande med lägre 

klimatpåverkan 

- Beställarna vill få fler alternativ med lägre klimatpåverkan presenterade för sig av byggare 

- Beställarna och byggarna vill att leverantörerna ska utveckla nya material med lägre 

klimatpåverkan 

- Leverantörerna vill se ökad efterfrågan på material med låg klimatpåverkan innan de kan 

satsa resurser på utveckling 

Studier har påvisat att befintlig byggteknik redan har potential att halvera klimatpåverkan i byggskedet, 

något som ofta beskrivs som lågt hängande frukt i frågan om byggsektorns klimatomställning. 

Utebliven tillämpning antas bero på bristande incitament och avsaknad av en gemensam målbild för 

hela branschen. Utöver den rundgångsproblematik som beskrivs i föregående stycke identifierar 

Fossilfritt Sverige (2018) följande utmaningar som de största hindren för en mer hållbar byggsektor: 

Affärsmodeller och upphandling Det finns ingen tradition från samhällets och marknadens 

sida att sätta ett konkret värde på utsläpp av växthusgaser 

och ett förändrat klimat. Pris på produkter och tjänster 

sätts utifrån vad en kund är beredd att betala. Kostnaden 

för att ta fram nya produkter blir svår att täcka om det inte 

går att se en marknad på andra sidan. Ett sätt att värdera 

klimatpåverkan är att kvantifiera utsläpp och prissätta 

dem. I det fallet blir det tydligt vad en potentiell kund är 

beredd att betala för en lösning med lägre klimatpåverkan. 

Problematiken kvarstår dock att det ofta är lägsta priset 

som vinner upphandlingar. Ökad kompetens hos 

beställare skulle kunna bidra till att få in mer utsläppskrav 

i specifikationerna vid en upphandling. Ökade 

hållbarhetskrav riskerar i sin tur slå mot små- och 

medelstora företag som inte har resurser att bedriva 

hållbarhetsrelaterad utveckling som de större aktörerna. 

Innovationer, processer och material Kunskap och erfarenhet kring optimering av olika 

materialslag och nya produktionsmetoder beskrivs som 

bristfällig. Användandet av nya material i samband med 

nya produktionsmetoder behöver testas på ett 

kontrollerat sätt, i byggnadsverk med icke-kritiska delar 

eller i storskaliga laboratorier. Möjlighet att dela på de 

ekonomiska riskerna med att utveckla och använda nya 

produkter bör ses över. 

Regelverk och lagstiftning Deklaration av byggnaders klimatpåverkan förekommer 

idag endast i form av frivilliga certifieringssystem eller 

andra beställarspecifika krav. En lagstiftad deklaration på 

byggnaders miljöpåverkan skulle öka medvetenheten 

samt skapa marknadsdrivna initiativ för minskade utsläpp. 

Dagens avfallslagstiftning beskrivs hämma utvecklingen 

av en mer cirkulär och flexibel avfallshantering. Massor 

som av lagstiftningsskäl idag går på deponi skulle efter 
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bedömning i flera fall kunna användas lokalt. I synnerhet i 

de fall massorna ska användas i projekt som i sig själv 

bidrar med föroreningar. Finanssektorn, och de aktörer 

som styr stora investeringar, har traditionellt haft ett 

kortsiktigt fokus. För att göra kopplingen tydligare mellan 

klimatomställning och finanser bör en redovisning av 

framtida hållbarhetsrisker göras. Denna bör lyfta fram de 

ekonomiska effekterna till följd av olika klimatscenarier. 

Finansiella krav på investerare kan sedan justeras för att 

skapa incitament till mer hållbara investeringar. 

Kompetens och ledarskap Åtgärder och kompetensbehovet kring en minskad 

klimatpåverkan behöver synliggöras och förtydligas 

kopplat till olika byggskeden. Detta för att göra det lättare 

att ställa verkligt effektiva klimatkrav vid upphandlingar. 

Verktyg och metoder för att kartlägga klimatpåverkan 

behöver utvecklas innan det går att föreslå relevanta 

åtgärder. Utöver kompetens, verktyg och nya arbetssätt 

krävs det framförallt ett ledarskap som kan se längre än 

till nästa årsbokslut eller mandatperiod. Denna uthållighet 

kan innebära att ge upp kortsiktiga vinster för det mer 

långsiktiga värdet med ett minskat klimatavtryck inom 

byggsektorn.  

 

Bristen på återkoppling och erfarenhetsåterföring har länge beskrivits som källor till att byggfel och 

byggskador uppstår. Då byggandet nästan uteslutande sker i projektform stannar ofta erfarenheterna 

från ett projekt inom den enskilda gruppen. Detta beskrivs som ett problem både inom enskilda företag 

och på ett nationellt plan. Boverkets byggskadefunktion jobbar aktivt för att stärka den nationella 

erfarenhetsåterföringen genom att sammanställa underlag från branschens alla aktörer. Som ett led i 

denna strategi kan enskilda personer lämna in tips och erfarenheter direkt till Boverket genom ett 

online-formulär, i syfte att bygga upp en nationell erfarenhetsbas kring byggfel och byggskador. 

(Boverket 2019) 

 

Digitalisering 

Digitaliseringen har länge beskrivits som en av utmaningarna i byggbranschen, i synnerhet när det 

gäller implementering i produktionsskedet. Studier av digitala verktyg som påvisat ekonomiska och 

effektivitetsmässiga vinster har visat sig svåra att implementera i verkligheten. Brette och Mattsson 

(2018) beskriver en ojämn kunskapsnivå kring digitala verktyg som ett hinder för en högre och 

snabbare implementeringsgrad. Även utvecklingstakten i sig beskrivs som en utmaning då nya digitala 

verktyg snabbt ersätter gamla, vilket bidrar till svårigheter att skapa rutiner. När en rutin kring ett 

digitalt verktyg väl byggts upp kan det vara utdaterat och på väg att ersättas av ett nytt. Enskilda 

byggprojekt beskrivs som familjeekonomier där det inte finns incitament för förändringar som medför 

kostnader med enda avsikt att utveckla eller testa nya verktyg.  
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Ny hållbar byggteknik 

Hur säkerställs att byggtekniska lösningar som anses vara hållbara idag även förblir hållbara på lång 

sikt? En alltför snabb implementering av ny byggteknik har historiskt visat sig potentiellt ohållbar på 

längre sikt. Gröna tak (eller väggar), bestående av ett tätskikt som täcks av vegetation, är starkt 

förknippat med bilden av hållbart byggande. Denna byggtekniska lösning sticker ut på ett flertal 

punkter när det pratas hållbarhet genom bland annat; 

Varumärkesbyggande Ett grönt tak kommer sticka ut i stadsbilden och bidra till att stärka både 

byggentreprenörers och fastighetsägares miljöprofil 

Uppfylla grönytefaktor Föreskrifter om grönytefaktorer kan uppfyllas genom att täcka tak eller 

bjälklag med vegetation och på så vis frigöra mer yta för byggnation 

Miljöcertifiering Gröna tak och klimatskal kan bidra till högre klassning i en del 

miljöcertifieringssystem som LEED och BREEAM-SE 

Dock har det uttryckts oro kring utmaningar med gröna tak, i synnerhet när det gäller täckning av platta 

betongbjälklag. I en studie av Sikander och Capener (2014) uttrycks oro bland annat kring; 

Svårupptäckta läckage Gröna tak och bjälklag består av ett tätskikt som täcks av ett relativt tjockt 

lager jord och vegetation, beroende på hur kraftig vegetation som ska 

planteras. Således riskerar eventuella läckage bli svårupptäckta och kräva 

omfattande ingrepp för att felsöka. 

Tätskiktets beständighet Renovering av tak och tätskikt hör vanligtvis till en byggnads rutinmässiga 

underhåll. I det fallet tätskiktet är svåråtkomligt och täkt av vegetation 

försvårar detta potentiella renoveringar.  

Tyngd på bjälklaget Tjocka vegetationslager och omfattande planteringar belastar bjälklaget 

på ett sätt som kan vara svårt att förutse. Speciellt i de fall då träd 

planteras och växer till sig 

Ett sätt att överkomma utmaningarna med gröna tak är att genomföra en omfattande 

fuktsäkerhetsprojektering av konstruktionen i projekteringsskedet. I produktionsskedet är det särskilt 

viktigt att genomföra en provtryckning av tätskiktet. Detta är en omfattande process där ytan 

vattenfylls för att upptäcka eventuella läckor. Speciellt utmanande är det då övrig byggverksamhet 

ofta pågår runtom som riskerar skada tätskiktet innan det hinner täckas med vegetation. (Sikander och 

Capener 2014) 

 

3.1.5 Sammanfattning hållbart byggande 
 

Att hållbarhetsfokuset i byggbranschen ökar blir tydligt om man betraktar marknadstrender, 

samhällskrav, företagens agerande och forskningen på området. Marknaden efterfrågar produkter och 

byggnader som i allt högre grad tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer, något som speglas av ökningen av 

hållbarhetscertifieringar inom branschen. Samhället driver på hållbarhetsutvecklingen genom 

regleringar och lagändringar. Byggföretag och materialleverantörer realiserar nya krav genom att 

utveckla sina produkter för att möta ökande hållbarhetskrav. Forskningen leder och bevakar 

utvecklingen genom att dokumentera och följa upp den verkliga effekten av de metoder som 

implementeras i byggandet.  
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3.2 Byggande, Byggfel och Byggskador 

 

Följande kapitel i litteraturstudien ämnar ge en bild av förekomsten av fel, brister och skador inom 

byggandet. Utveckling och trender i byggandet kartläggs i syfte att ge kontext till eventuella slutsatser 

gällande byggfel och byggskador i relation till byggandet. 

 

3.2.1 Byggnader i Sverige 
 

I Sverige fanns det år 2018 drygt 8 miljoner byggnader. Av dessa utgjordes 37 procent av byggnader 

ämnade för bostäder. Vanligaste byggnadstypen i Sverige är så kallade komplementbyggnader, 

exempelvis garage, uthus, och friggebodar. Tabell 1 illustrerar fastighetsregistrets indelning, samt 

fördelning, av byggnader utifrån deras ändamål. (Regeringen 2020) 

Tabell 1: Antal byggnader i Sverige baserat på ändamål, Fastighetsregistret (2018) 

Ändamål Antal byggnader 

Bostäder 3 016 677 

Industri 81 733 

Samhällsfunktion 126 081 

Verksamhet 60 670 

Ekonomibyggnad 34 721 

Komplementbyggnad 4 696 479 

Övrig byggnad 141 042 

 

Det svenska bostadsbeståndet består av drygt 4,9 miljoner bostäder (SCB 2019). Dessa är fördelade på 

småhus, flerbostadshus samt specialbostäder/övriga bostäder enligt Figur 16. Majoriteten av 

bostäderna återfinns i småhus och flerbostadshus. Bostäder i flerbostadshus utgör drygt hälften av 

Sveriges bostadsbestånd och definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter. 

Därefter kommer småhus som utgörs av friliggande villor eller par-, rad- samt kedjehus. Special- och 

övriga bostäder innefattar till exempel vård- och äldreboenden samt studentbostäder.  

 

Figur 16: Fördelning i det svenska bostadsbeståndet, SCB (2019), (egen illustration) 
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Sveriges befintliga bostäder utgörs till stor del av ett åldrande bestånd. Utmärkande i sammanhanget 

är att drygt var femte småhus i Sverige är byggt före 1931 (Figur 17). Majoriteten av flerbostadshusen 

producerades mellan 1950 – 1980-talet. En stor del av dessa bostäder producerades under rekordåren 

1965 – 1975 då en miljon bostäder byggdes i syfte att bygga bort den akuta bostadsbristen som rådde. 

Nybyggnadstakten har sedan dess trappats ner avsevärt samtidigt som behovet av att rusta upp 

befintligt bostadsbestånd har ökat, då de bostäder som byggdes under rekordåren till stor del passerat 

sin beräknade livslängd (Boverket 2018).  

 

Figur 17: Det svenska bostadsbeståndet efter byggår, illustration: SCB 

Nettotillskottet till bostadsbeståndet består i princip uteslutande av nyproduktion. Endast en liten del 

kommer ifrån bostadskonvertering av befintliga byggnader (Figur 18). De senaste åren har 

bostadsbyggandet mattats av något jämfört med den senaste toppen 2017. Boverket (2020) bedömer 

att bostadsbyggandet börjat stabilisera sig efter fallet, men att tillskottsnivåerna inte är tillräckligt höga. 

Byggtakten är fortfarande på relativt höga nivåer, men har enligt Boverket inte nått upp till önskvärda 

nivåer under de senaste åren. Cirka 50 000 bostäder är prognostiserade under år 2020, vilket är 

betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket (2020) bedömer vara det årliga tillskottsbehovet. 

 

Figur 18: Påbörjade och prognostiserade bostäder år 2011 – 2020, Boverket (2020) 
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Boverket (2010) har, baserat på en omfattande kartläggning av bostadsbeståndet, kunnat identifiera 

det genomsnittliga svenska småhuset resp. flerbostadshuset. Dagens genomsnittliga småhus är ett 1,5-

plans hus med källare och är byggt 1953. Det genomsnittliga flerbostadshuset består av tre våningar 

samt källare och är byggt 1959. 

 

Framtidsbehov 

Den accelererande befolkningstillväxten sätter ytterligare press på behovet av bostäder som redan 

råder i Sverige. I en sammanställning av Boverket ser situationen med bostadsbrist ut att hålla i sig 

över överskådlig framtid (Figur 19). Byggtakten har haft svårt att hålla jämna steg med den 

befolkningstillväxt som skett under samma tid. 

 
Figur 19: Befolkningsutveckling 2000–2025 kontra färdigställda bostäder 2000–2017, SCB, 
illustration: Boverket (2018). 

Stockholms handelskammare (2019) bedömer att bostadsbristen i storstadsregionerna ger upphov till 

miljardbelopp i samhällsekonomiska förluster. Utvecklingen slår hårt mot individer som vill etablera 

sig och företag som försöker expandera och rekrytera. Boverket (2018) fastställer i sin 

byggbehovsprognos att de byggvolymer som skulle behövas idag inte har producerats sedan 

rekordåren under miljonprogrammet. Byggbranschens konjunkturkänslighet tenderar att ge en ryckig 

produktionskurva över tid.  

En annan utmaning med att skala upp byggtakten under kort tid är risken att skapa perifera 

bostadsetableringar, vars lokalisering historiskt sett har visat sig vara mindre attraktiva på 

bostadsmarknaden. Effektivt ur produktionssynpunkt, men riskerar att skapa en oattraktiv 

storskalighet. Detta fenomen kritiserades redan under miljonprogrammet och hänvisas av Hansson 

(2019) till som ”miljonprogram-skräcken”. Hansson (2019) hävdar att en storsatsning på nybyggnation 

med blandade bostäder utspritt över större områden är att föredra. 

De svenska flerbostadshusen har en växande renoveringsskuld. Denna slutsats baseras på det stora 

antal flerbostadshus som ej har undergått någon betydande renovering de senaste 50 åren. Trots att 

renoveringstakten har ökat på senare år så ökar antalet bristfälligt underhållna flerbostadshus 

snabbare för varje år. Med andra ord så ökar renoveringsskulden snabbare än vad den för tillfället 

betas av. (Regeringen 2020) 
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3.2.2 Byggnaders klimatskal 
 

Straube (2006) beskriver en byggnads klimatskal som den fysiska barriär som separerar utemiljö från 

innemiljö och skapar ett stadigt mikroklimat. Systemet definieras som en interaktion mellan utemiljö, 

klimatskal och innemiljö (Figur 20). Klimatskalet belastas huvudsakligen utvändigt av vatten, vind, UV-

strålning och temperatursvängningar. Även inifrån sker belastning i form av till exempel fukttillskott. 

Klimatskalets huvudsakliga uppgift är att kontrollera den fluktuerande utemiljön för att bibehålla en 

stabil och komfortabel innemiljö. 

  

Figur 20: Principiell skiss av klimatskalet uppgift och uppbyggnad, källa: buildingscience.com 

Lstiburek (2010) beskriver den perfekta väggen som en klimat-separator och delar upp klimatskalet i 

fyra principiella kontroll-lager, vars uppgift är att samverka för att separera ute- resp. innemiljö. 

Byggtekniska framsteg har tagit oss från att stapla en homogen vägg av ett och samma material till att 

producera sammansatta konstruktioner, vars ingående beståndsdelar har olika fysikaliska egenskaper. 

Lsstiburek (2010) kategoriserar ett klimatskals lager hierarkiskt enligt följande princip; 1. Regn-kontroll, 

2. Luft/vind-kontroll, 3. Ånga/fukt-kontroll, 4. Värmeisolering-kontroll.  

Förmågan att kontrollera dessa fyra fysikaliska faktorer har historiskt sett utvecklats med byggtekniska 

framsteg. Äldre tiders byggteknik saknade kunskap och möjlighet till att optimera byggnaders 

klimatskal enligt denna fyra-lagers princip. Ofta fick ett homogent material uppfylla alla fyra uppgifter, 

med varierande resultat, som med tiden förfinades till dagens byggteknik. I en modern yttervägg går 

det enkelt att urskilja respektive kontroll-lager enligt principen som beskrivs av Lstiburek (2010). Figur 

21 nedan presenterar en illustrativ jämförelse av ytterväggen i ett typiskt 1800-talshus av liggtimmer 

och en modern yttervägg, också den med trästomme.  

 

Figur 21: Liggtimmerhus 1800-tal, Bjerking (1974). Modern yttervägg trästomme, Träguiden (2014) 
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Byggnaders utformning har till stor del formats av byggtekniska framsteg, men även av lagar och 

regleringar. I Sverige finns en lång historia av regleringar i stadsbyggandet. Redan på 1700-talet fanns 

regleringar som syftade till att skapa en enhetlighet i byggnadernas utformning, i synnerhet när det 

gällde fasader som vette mot huvudgator och torg. En av de starkast drivande faktorerna i 

byggnadsordningarnas utveckling kom att bli brandfrågan. Många städer drabbades av förödande 

bränder, vilket gav upphov till en rad byggtekniska regleringar. (Bjerking 1974) 

Följande står att läsa ur Norrköpings Stads tidiga byggnadsordningar: 

1836 Trähus är förbjudna. Vid reparation skall trähus tegelbeklädas. Spån, torv, halm och rör 

förbjuds som takbeklädnadsmaterial. 

1877 Källarbjälklag skall ha tegelvalv över lokaler med hantverk. Vindsbjälklag skall ha 

brandbotten av tegel i 3-våningshus och högre. Innertak skall kalkrappas eller gipsas. 

Bjälkar får insticka högst 5” i brandmur. Brandluckor i tak skall utföras. Bjälkar skall 

vara 2,5 ” från skorsten. 

1890 Minst en bjälke vid varje fönster skall vara förankrad vid var ände. Grundläggning ska 

utföras så att skada på grannfastighet undvikes. 

1899 Snöfångare på tak skall utformas. Vindskupor skall plåtbeslås. Grundförstärkning kan 

utföras med rustbädd eller pålning.  

Innehållet i de tidiga byggordningarna går från att nästan uteslutande behandla brandfrågor (1836, 

1877) till att involvera mer av krav på byggnaders beständighet (1890) och funktion (1899). Forskning 

kring material och hållfasthet tog fart i början på 1900-talet på de tekniska högskolorna. Efterhand 

infördes allt mer detaljerade bestämmelser gällande sådant som värme- och ljudisolering, ventilations- 

och hygienkrav och ljusinsläpp etcetera. (Bjerking 1974) 

Utvecklingen av byggtekniker har gått hand i hand med utvecklingen av byggnadsmaterial. Under det 

senaste århundradet har utvecklingen av ytterväggar i stort sett gått ifrån att vara homogena murar 

till segmenterade konstruktioner med flera lager. Den alltmer förfinade byggtekniken har medfört en 

ökning i antalet olika byggnadsmaterial som ingår i en ytterväggs sammansättning, Figur 22. (Blomberg 

et al 1980). 

 
Figur 22: Huvudsakligt byggnadsmaterial i ytterväggar i flerfamiljshus samt vanligast förekommande 
ytterväggtyper 1920 – 1975, Blomberg et al (1980) 
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Den byggtekniska utvecklingen återspeglas om man betraktar antalet byggprodukter som finns 

tillgängliga på marknaden. I början av 1900-talet byggdes hus som står än idag, med de totalt ca 500 

olika byggprodukter som fanns tillgängliga vid den tiden. När bostadsbyggandet började ta fart, 

framförallt under uppbyggnaden av folkhemmet under 1940- och 50-talet, hade utbudet av 

byggprodukter ökat till cirka 5 000. Vid 2000-talets början gick det at välja bland närmare 60 000 olika 

byggprodukter vid nyproduktion av bostäder. Utvecklingen av byggprodukter har medfört ökad 

komfort samt byggteknisk och estetisk frihet i utformningen. Detta ställer allt högre krav på att de som 

utformar och väljer byggtekniska lösningar gör rätt val. Det kräver ingående kunskaper om enskilda 

byggkomponenter, samt hur de fungerar tillsammans i ett långsiktigt perspektiv. (Byggkommissionen 

2002) 

Josephson och Saukkoriipi (2009) identifierar det stora utbudet av byggprodukter som en direkt risk i 

frågan om byggfel. Generöst utbud tillåter stor valfrihet vid projektering och design av en byggnad. Vid 

valet av tekniska lösningar är det inte alltid lätt att föreställa sig den omfattande hantering, 

administration och lagring det kan innebära på en byggarbetsplats.  

 

 

3.2.3 Byggfel och byggskador 

Skälen till att byggfel och byggskador uppstår kan vara många. Slarv, nonchalans, okunskap eller 

otydlighet i något steg av byggprocessen räcker för att direkt eller indirekt ge upphov till byggfel eller 

byggskada. Oavsett orsak är konsekvenserna av byggfel och byggskador bristande kvalitet, hälsorisker 

och kostnader för åtgärdande. Byggprocessen är komplex och beslutsprocesserna involverar ofta 

mänskliga faktorer i många steg. Trots det hävdas det att många av de fel och skador som uppstår i 

byggprocessen kan undvikas genom en mer genomtänkt projektering, förbättrad tidsplanering och 

beställningshantering, fungerande kvalitetssäkring samt förbättringar vid sammansättningen av 

projektorganisationer. (Statskontoret 2009) 

 

Orsaker till byggfel och byggskador 

I en rapport från Byggkommissionen (2002) beskrivs ett ökande antal byggfel som en följd av bristande 

kontroll och tillsyn. De kopplar ökningen av byggfel till ändringar och oklarheter i ansvarsförhållanden 

gällande kvalitetskontroll. Äldre bygglagstiftning ålade byggnadsnämnder ansvaret att tillse att nya 

byggnadsverk uppfyllde vissa egenskaper. I mitten på 1990-talet tydliggjordes det att det är 

byggherren som ansvarar för att gällande bestämmelser uppfylls (SOU 2019:68). Ändringarna innebar 

att ansvaret i större utsträckning förflyttades från tidigare kommunal granskning till att vila på 

byggbranschen, i form av ökade egenkontroller. Byggkommissionen (2002) menar att entreprenörers 

och byggherrars kvalitetskontroller inte fungerade i praktiken. Oklarheter kring rollen som ansvarig 

kontrollant på byggena och otillräckliga resurser för tillsyn hos byggnadsnämnderna beskrivs som 

orsaker till detta.  

I en uppföljning på Byggkommissionens rapport från 2002 kommenterar Statskontoret (2009) att 

byggfelen inte har minskat. Tidsperioden bedöms dock som för kort för att identifiera eventuella 

trendbrott i praktiken. Effekten av eventuella åtgärder och dess effekt på byggfelen bedöms även vara 

svår att mäta. En annan iakttagelse är att diskussioner om kvalitetsförbättringar inom olika 

branschorgan sällan leder till konkreta åtgärder som sedan kan följas upp. Vidare identifierar 

Stadskontoret (2009) följande problemområden som utmärkande i debatten om byggfel; 
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• Brister i ledarskap, kommunikation och erfarenhetsåterföring i utförandeledet 

Planering, kvalitetssäkring och samordning tenderar att bli otillräcklig på grund av 

bristande ledarskap och kommunikation i byggbranschen. Avsaknad av långsiktighet i 

planeringen hos byggentreprenörer gör att erfarenhet går förlorad när det är dags för 

nästa projekt. Ansvaret att verka för en bättre fungerande byggprocess bör främst vila 

på entreprenören. 

 

• Beställarens uppföljningsansvar 

Beställaren/byggherren måste ha kompetens för att följa upp verksamheten och fullfölja 

sitt kontrollansvar. Antingen via intern eller upphandlad kompetens.  

 

• Platschefens status och roll otydligt definierad 

Högutbildade ingenjörer inom byggbranschen tenderar att undvika platschefsrollen ute 

på byggarbetsplatser, alternativt använda den som språngbräda för att snabbt nå 

till ”högre” befattningar. Denna trend har bidragit till en tilltagande personalomsättning 

som oundvikligen bidrar till utebliven erfarenhetsåterföring och ojämn bemanning i 

byggproduktion. 

• Bristande omvandlingstryck motverkar incitament för kvalitetssäkring 

Att skapa fungerande kvalitetssäkring har visat sig vara en komplex fråga. De mer 

avreglerade formerna av kvalitetssäkring som utgörs av entreprenör och byggherres 

egenkontroller har visat sig otillräckliga. Dock så tycks de fungera tillräckligt bra för att 

inte skapa ett tillräckligt omvandlingstryck för att motivera en återreglering av 

tillsynsfunktionen av kravställningarna i byggprocessen. 

Boverket (2014) beskriver nya byggmetoder och byggsätt som några av de bidragande faktorerna till 

att det uppkommer skador på byggnader. Byggbranschens ständiga strävan mot effektivisering och en 

stärkt konkurrenssituation riskerar medföra en oförändrad utveckling av byggfel och byggskador. 

Vidare framhåller Boverket (2014) att svensk byggforskning och testning av nya metoder varit relativt 

svag på senare år.  

I en kartläggning av fel och brister i nybyggda bostäder identifierar Boverket (2007) ett antal 

bakomliggande orsaker. Studien indikerade tidspress, ofullständig projektering, bristande motivation, 

ledarskapsproblem på arbetsplatsen samt avsaknad av personligt ansvar som de främsta orsakerna. 

Tidspress och bristande motivation bidrar till fel och brister, men är snarare att betrakta som symptom 

på andra organisatoriska brister som bristfällig kommunikation, otillräckligt ledarskap och 

branschkultur. Bristen på motivation beskrivs vidare hänga ihop med utebliven uppmuntran av 

individer att ta eget ansvar och komma med egna initiativ. Av personerna som ingick i studien var det 

ingen som kunde härleda fel eller brister till det egna arbetet dock. Eventuella fel och brister härleddes 

snarare till olyckliga omständigheter än individuella ansvarsområden. 

Boverket (2018) kartlägger orsaker till att fel, brister och skador inträffar utifrån byggprocessens tre 

skeden planering, projektering och produktion. Kartläggningen involverar ett brett urval av 

branschaktörer, i syfte att analysera eventuella mönster i förekomsten av byggfel och byggskador. De 

vanligast förekommande svaren för respektive byggskede illustreras efter inbördes rangordning i 

Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Vanliga orsaker till att byggfel och byggskador inträffar, Boverket (2018) 

 
 
 
Anledning till fel/skada 

Rangordning av respektive anledning 
utifrån byggskede 
(1 = vanligast förekommande) 

Planering Projektering Produktion 

Bristande kompetens eller resurser inom den egna 
organisationen 

1 2 2 

Tidsbrist 2 1 1 

Kommunikationsproblem/språkförbistring 3 7 9 

Bristande samsyn och förståelse mellan planering och 
byggande 

4 - - 

Organisatoriska problem (samordning etc.) 5 4 4 

Användning av obeprövade eller olämpliga material 
eller konstruktioner 

- 6 5 

Kostnadspress - 3 6 

Bristande motivation 7 8 3 

Brist på kompetens hos uppdragsgivaren 8 5 11 

Tolkning av lagar och regler 6 9 10 

Ofullständiga eller felaktiga handlingar - - 7 

Bristande hänsyn till väder - - 8 

 

Tids- och kompetensbrist inom den egna organisationen bedöms vara dominerande faktorer i frågan 

om orsaker till att fel, brister och skador uppstår i byggandet. I produktionsskedet utmärker sig även 

bristen på motivation som en av de starkast bidragande faktorerna till att byggfel och byggskador 

uppstår. 

I vilken utsträckning kan gällande regler och bestämmelser bidra till att förekomsten av byggfel och 

byggskador ökar? I många fall nämns brister i kommunikation och planering som skäl till att byggfel 

och skador uppstår. De bestämmelser som regleras av Plan- och bygglagen (PBL) syftar till att värna 

om kvaliteten på byggandet och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika intressenter. Ändringar i 

PBL har inneburit ändrade krav gällande kvalitetsgranskningen av byggnader. Överlappning mellan det 

nya och det tidigare kommunala granskningsansvaret riskerar ge upphov till oklara 

ansvarsförhållanden, och därmed riskera att kvalitetssäkringen av en produkt uteblir.  

Plan- och bygglagen (8 kap.) reglerar krav på tillgänglighet i byggnader. Detta ställer bland annat krav 

på att personer i rullstol obehindrat ska kunna nyttja nyproducerade byggnader. Denna typ av 

kravställningar har succesivt ökat i sin omfattning, och reglerar exempelvis tillåtna höjder på trösklar 

och rumsbarriärer. I detta fall händer det att krav på fuktsäkerhet och krav på tillgänglighet ställs mot 

varandra. Som en följd har läckage vid entré-, balkong- och terrassdörrar ökat, enligt en rapport från 

Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF 2016). Rapporten belyser att åtgärder som ämnar göra en 

byggnad mer tillgänglig samtidigt riskerar försämra själva boendemiljön avseende fuktsäkerhet. 
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Vanligt förekommande byggfel och byggskador 

Boverket (2010) beskriver tillsammans med statistiska centralbyrån SCB den tekniska statusen i den 

svenska bebyggelsen. Undersökningen påvisade att 69 procent av småhus respektive 45 procent av 

flerbostadshus har någon form av byggskada. De skador och brister som noterades i undersökningen, 

och som bedömdes ha åtgärdsbehov, härrör till största delen byggnaders klimatskal; grund, 

ytterväggar och yttertak (Figur 23). 

 

Figur 23: Andel småhus, flerbostadshus och lokaler med skadade byggdelar, Boverket (2010) 

Boverkets (2018) omfattande kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn speglar till stor 

del vad som var tidigare känt gällande vanligaste skadetyper och omfattning. Inträngande vatten 

genom tak, platta tak, terrasser och gårdsbjälklag utgjorde både den vanligaste och den mest 

kostsamma skadetypen. Tabell 3 illustrerar branschens uppfattning om de felen, bristerna och 

skadorna som är både vanligast förekommande och samtidigt mest kostsamma. 

Tabell 3: Vanligaste/mest kostsamma felen, bristerna och skadorna, Boverket (2018) 

Vanligast/mest kostsamma (1 - 5) Orsakas i 
skede: 

Upptäcks i skede: Utveckling senaste 10 
åren? 

1. Inträngande vatten genom tak, 
platta tak, terrasser och gårdsbjälklag 

Produktion Efter garantitidens 
utgång 

Oförändrat 

2. Invändiga vattenskador (rör, 
våtrum, kök etc.) 

Produktion Efter garantitidens 
utgång 

Oförändrat 

3. Fukt i konstruktioner till följd av 
dåligt väderskydd 

Produktion Produktion Minskat 

4. Inträngande vatten genom fasad Produktion Efter garantitidens 
utgång 

Oförändrat 

5. Ventilationsproblem Projektering Efter garantitidens 
utgång 

Ökat 

 

De resultat som presenteras i Tabell 3 ovan konstateras av Boverket till stora delar vara samma fel, 

brister och skador som förekommit de senaste decennierna. Eventuell ökning av fel, bister och skador 

kopplas snarare till ökning av byggvolymer och incitamentproblematik hos byggherrar att bygga 

långsiktigt hållbart. Denna utveckling relateras till ökningen av byggandet av bostadsrätter för snabb 

försäljning, där byggherren inte alltid kan antas ha incitament att välja de långsiktigt mest hållbara 

byggtekniska lösningarna. (Boverket 2018) 
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Försäkringsbolag och skadestatistik är en värdefull resurs när det gäller information om byggfel och 

byggskador. Anmälningsstatistik och besiktningsunderlag kan ge en bild av var skador vanligtvis 

inträffar. Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar gjorde en 

sammanställning av skadestatistik mellan åren 2010 – 2015, Figur 24. Skador på ytterväggar utmärkte 

sig som den vanligaste skadetypen bland de anmälningar som gjordes under femårsperioden. 

 
Figur 24: Plats för anmälda skador, angivet i procent. Skadestatistik åren 2010 – 2015, Sweco & Gar-
Bo, (egen illustration) 

Försäkringsbolagen kommenterar anmälningarna som berör ytterväggar med att det tidigare har varit 

mycket skador med enstegstätade putsfasader. Ökad uppmärksamhet kring, och utfasning av, denna 

riskfyllda byggmetod har gjort att denna typ av anmälningar minskat. Bristfälligt utförda plåtarbeten 

på ytterväggarnas fasader beskrivs istället som ett mer vanligt problem numera (Sweco 2018). Vid 

analys av försäkringsdata fastställer SBUF (2018) att bristfälliga plåtarbeten på monteringsfärdiga villor 

är ett vanligt förekommande fel.  

 

Konsekvenser av byggfel och byggskador 

Kostnaden för att åtgärda de skador från bristande underhåll som upptäcktes i Boverkets och SCB:s 

kartläggning från 2010 uppgick till drygt 300 miljarder kronor, Figur 25. Merparten av skadorna 

bedömdes behöva åtgärdas på kort sikt (inom tre år) för att inte byggnadens användning skulle 

påverkas. De största åtgärdskostnaderna kopplades till klimatskalet; grund, yttervägg och yttertak. 

(Boverket 2010) 

 

Figur 25: Kostnader för byggskador som behöver åtgärdas på kort sikt, Boverket (2010) 
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Josephson och Saukkoriipi (2005) fastställer det totala slöseriet inom byggsektorn till över 30 procent 

av ett projekts produktionskostnad. Av dessa 30 procent uppskattas direkta byggfel utgöra minst 10 

procent. Dessa 10 procent utgörs av både direkt synliga felkostnader som direkt går att fånga upp och 

registrera, men även dolda felkostnader. Med dolda felkostnader avses kostnader som det saknas 

kunskap och mätmetoder att fånga upp. Uppskattningen av denna typ av kostnader har en större 

osäkerhet, men blir alltmer träffsäker i takt med ökad kunskap och utveckling av mätmetoder. Mer 

konkret definierar Josephson och Saukkoriipi (2005) de fastighetsekonomiska konsekvenserna till följd 

av fel, brister och skador som följande: 

Typ  Kostnad 

Direkt  Materialåtgång, arbetstid och resurser som åtgår för att rätta till 

upptäckta fel, skador och brister 

Direkt Ineffektivt användande av resurser till exempel maskiner, material och 

arbetstid 

Indirekt Följdkostnader för försening av andra projekt 

Indirekt Förlorad goodwill i relation till kunden som riskerar orsaka tappade 

försäljningsintäkter  

Omfattningen av indirekta kostnader som en följd av fel, skador och brister i byggandet är svåra att 

uppskatta. Utöver de indirekta kostnader som går att uppskatta via mätningar tillkommer exempelvis 

kostnader som kan knytas till ökad ohälsa för anställda inom byggsektorn. I de fall som fel, skador och 

brister i byggandet ger upphov till en försämrad inomhusmiljö kan det uppstå stora hälsorelaterade 

kostnader hos de som vistas i en drabbad byggnad. De vanligaste byggnadsrelaterade hälsoproblemen 

grundar sig i fukt- och mögelproblematik. Något som ofta kan kopplas till brister i byggprocessen, men 

som även kan uppstå till följd av bristande underhåll eller felaktigt brukande. Folkhälsomyndigheten 

(2017) uppgav i en undersökning att nästan var femte person hade problem med mögel eller fukt i sin 

bostad.  

Boverket (2018) sammanfattar de årliga fastighetsekonomiska konsekvenserna av fel, brister och 

skador i byggandet som 1. totala åtgärdskostnader, med tillägg för; 2. ineffektiv resursanvändning samt 

3. tillägg för indirekta följdeffekter, enligt följande: 

   % av produktionskostnad (kumulativ) MDSEK 

1. Totala åtgärdskostnader  =  7 – 11  24 - 38 

+ 2. Ineffektiv resursanvändning =  17 – 21  59 - 73 

+ 3. Indirekta följdeffekter  =  24 – 32  83 - 111 

Följderna av de direkta åtgärdskostnaderna motsvarar ett årligt produktionsbortfall på omkring 11 000 

– 17 000 flerbostadslägenheter. Adderas kostnaderna för slöseri och ineffektiv resursanvändning 

under produktion motsvaras bortfallet av omkring 27 000 – 33 000 lägenheter. 

Utöver de fastighetsekonomiska konsekvenserna som nämnts ovan tillkommer en rad följdeffekter, 

som på grund av svårigheter att kvantifiera inte fångats upp i de beräkningar som gjorts. Några av de 

mest framträdande följdeffekterna som adderar till de samhällsekonomiska konsekvenserna bedöms 

vara tidsförluster för kund och anställda, kostnader för ökad ohälsa bland anställda, försämrad 

inomhusmiljö och miljökonsekvenser. 
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Historiska exempelfall och framtidsspaning 

För att åtgärda redan kända och potentiella framtida fel, skador och brister i byggandet är kännedom 

om tidigare riskkonstruktioner av yttersta vikt. På vilka sätt ett byggfel och byggskador ger sig till känna 

kan skilja sig beroende på lokala förhållanden eller klimat. En konstruktion som fungerar på en viss 

plats kan visa sig vara riskabel på en annan. I Sverige finns det hittills en rad konstruktioner som visat 

sig vara riskfyllda vid upprepade tillfällen. Ibland kallade för systematiska byggfel eller byggskandaler, 

så har de tre konstruktionstyper som beskrivs nedan gett upphov till omfattande byggskador och 

åtgärdskostnader. 

 

Platta på mark med uppreglat golv 

Att gjuta en betongplatta på mark och sedan placera isolering ovanpå med uppreglat golv var en teknik 

som introducerades i Sverige på 1950-talet. Inspiration till konstruktionen kom från USA och satte fart 

på grupphusbyggandet av småhus utan källare (Ericsson 1958). Tekniken var lönsam och betydligt 

billigare än att installera golvvärme, en teknik som också introducerades under 1950-talet.  

Boverkets byggregler föreskriver en relativ fuktighet (RF) på 75 % som kritiskt fukttillstånd i det fall en 

byggvaras fuktegenskaper är väl dokumenterade (BFS 2014:3. 6:52). Särskilt känsligt är organiska 

material, där risk för röta eller mögelpåväxt är stor vid hög relativ fuktighet. Metoden med uppreglat 

golv blev särskilt fuktkänslig tillsammans med användandet av ytskikt med höga 

ånggenomgångsmotstånd. Figur 26 illustrerar fukttillståndet i konstruktionen med resp. utan invändigt 

ytskikt. Stor risk för mögelpåväxt föreligger vid träreglarnas kontaktyta med betongplattan då en tät 

PVC-matta används som ytskikt, Figur 26 (höger). 

 

Figur 26: Uppreglat golv på betongplatta med ånggenomsläppligt ytskikt (vänster) och tätt ytskikt 
(höger), Husbyggaren (2012) 

En lösning på denna problematik blev att man lade plastfolie mellan betongplatta och den uppreglade 

golvkonstruktionen, Figur 27 (vänster). Skador på folien och otillräckligt ånggenomgångsmotstånd 

gjorde att denna lösning endast gav marginell effekt. I synnerhet i de fall då spikreglar gjöts in i 

betongplattan under folien, vilka utsattes för hög fuktighet. Resultatet blev en riskkonstruktion som 

skapat fuktskador och försämrad inomhusmiljö. Av alla småhus från 1961 - 1975 med fuktskadade golv 

hade 88 % platta på mark med uppreglat golv. (Boverket 2014) 
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Figur 27: Uppreglat golv på betongplatta med plastfolie (vänster), betongplatta med underliggande 
isolering (höger), Husbyggaren (2012) 

Efter utredningar och kartläggning av problematiken övergavs metoden med uppreglat golv på 

betongplatta för nyare och mer fuktsäkra metoder. Isolerskiktet började istället placeras under 

betongplattan, vilket gav en betydligt mer fuktsäker konstruktion, Figur 27 (höger). (Nilsson 1983) 

 

Enstegstätade fasader 

Den idag välkända riskkonstruktionen enstegstätad putsfasad (eller enstegstätad odränerad 

träregelvägg) har använts i tiotusentals nyproducerade byggnader i Sverige, Figur 28 vänster. 

Konstruktionen har gett upphov till omfattande fuktskador, som började uppdagas främst i början av 

2000-talet. Principen att ha en odränerad isolerad konstruktion behöver inte automatiskt ge upphov 

till problem dock. I spåren av 1970-talets energikris användes metoden ofta för att tilläggsisolera 

befintliga murade hus, med goda resultat. I Sverige började metoden även att appliceras på hus med 

träregelstomme i början av 1980-talet. Det som fungerat bra på icke-organiska murade väggar visade 

sig innebära en risk för fuktskador vid kontakt med organiska material som träreglar. (SP 2007) 

 

Figur 28: Principiell uppbyggnad av enstegs- (vänster) resp. tvåstegstätad (höger) träregelvägg, SP 
(2007) 
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I Figur 28 (vänster) illustreras principiell uppbyggnad av en enstegstätad träregelvägg. Konstruktionen 

är kompakt utan möjlighet för luft att ventilera ut eventuell fukt som tränger in i väggen. Figur 28 

(höger) illustrerar en tvåstegstätad träregelvägg. Det vatten som eventuellt tränger in genom fasaden 

kan ventileras ut genom luftspalten mellan fasadskiva och isolering.  

Användandet av enstegstätade fasader anses av många som Sveriges största byggskandal hittills. Inte 

minst för att problematiken blev känd långt tidigare än den slutade användas i byggnation. Utanför 

Europa användes denna byggteknik först i USA och Kanada. Där uppdagades fuktproblematiken redan 

på 1980-talet. I Sverige dröjde det ända till 2007 innan riskerna med byggtekniken uppmärksammades 

på allvar (Berg 2016). 

Villaägarnas riksförbunds beskriver i en debattartikel bristen på omvärldsbevakning och kunskap om 

hur sammansatta konstruktioner beter sig ur fuktsynpunkt som starkt bidragande till skandalen. 

Förutom det ekonomiska argumentet att vinstmarginal sätts före långsiktig hållbarhet så lyfts även en 

tysthetskultur fram som en riskfaktor. De som tidigt insåg riskerna med konstruktionen riskerade att 

inte få gehör för sina synpunkter, eller höll tyst för att inte riskera eventuella repressalier. (Stenberg 

2015) 

 

Uteluftsventilerad krypgrund 

Konstruktioner som tidigare inte uppvisat några tecken på problem riskerar bli potentiella 

riskkonstruktioner vid en omfattande ändring eller tillägg i dess utformning. Den så kallade 

torpargrunden (Figur 29 höger) användes som grundläggningsmetod under lång tid utan att uppvisa 

tecken på problem. I sitt nuvarande utförande betraktas den dock som en potentiellt riskfylld 

grundkonstruktion, Figur 29 (vänster). På grund av äldre tiders begränsade isolertjocklekar i 

golvbjälklag och placering av eldstad i utrymmet under bjälklaget läckte tillräckligt mycket värme ner i 

kryputrymmet för att bibehålla en riskfri relativ fuktighet. I takt med ökade energikrav och mer 

välisolerade golvbjälklag sjönk temperaturen i krypgrunden vilket medförde en högre relativ fuktighet, 

och därmed risk för röta och mögelpåväxt. I de fall ett befintligt golvbjälklag i en fungerande 

krypgrundkonstruktion tilläggsisoleras kan fuktproblem börja uppträda. 

 

Figur 29: Uteluftsventilerad krypgrund (vänster) och torpargrund (höger), LTH Fuktcentrum. 

Uteluftsventilerad krypgrund har använts i stor skala vid småhusbyggnation sedan 1950-talet. Det är 

en tacksam konstruktionstyp ur pris- och volymperspektiv. I takt med ökade isolertjocklekar och 

kunskap om konstruktionens fuktproblem har olika varianter på fläktlösningar och saneringsåtgärder 

utvecklats för att hålla nere fuktnivåerna i krypgrunder där fuktproblem uppträder. (SBUF 2002) 
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Framtidsspaning 

Forskare varnar för att implementeringen av nya och modifierade produkter som inte har genomgått 

kvalificerad prövning kan ge upphov till situationer likt tidigare byggskandaler. Byggbranschen beskrivs 

som summan av ett flertal särintressen som alla vill maximera sin vinst. Detta riskerar ge upphov till 

systematiska fel i ansvarsagerandet mot allmänheten när nya produkter och system utvecklas. 

Byggherrar beskrivs sakna kompetens och resurser att utvärdera nya tekniska lösningars kvalitet ur ett 

helhetsperspektiv. Byggherren beskrivs även ha svaga incitament att skapa robusta lösningar, i de fall 

det är fråga om kortsiktig överlåtelse av byggnaden. Forskare föreslår en hållbarhetsdeklarering av hus. 

Idag finns krav på att hus ska energideklareras, men inga krav på en övergripande klassificering av 

konstruktionens långsiktiga hållbarhet. I kombination med förlängda garantitider skulle en 

hållbarhetsdeklarering stärka konsumenternas ställning gentemot byggherrar och entreprenörer. Det 

skulle bidra till att skapa incitament för branschens aktörer att bygga hus med en mer långsiktigt 

hållbar prestanda. (SvD 2016) 

I Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn presenteras branschaktörers syn 

på potentiella framtida problemområden. Svaren bygger på intervjuer och speglar aktörernas egna 

upplevelser gällande potentiella framtida problem, av både teknisk och icke-teknisk karaktär. En 

sammanfattning av potentiella framtida problemområden presenteras nedan, utan inbördes 

rangordning. (Boverket 2018) 

Problemområde  Skäl till oro 

Uttorkning av betong Problematiskt och tidskrävande att komma ner till tillåtna 

och säkra fuktnivåer i betongen, jämfört med tidigare 

projekt. Det råder delade meningar om betongens 

egenskaper vid uttorkning bland byggherrar, 

entreprenörer samt varuleverantörer av mattor och lim. 

Bränder i höga trähusbyggnader Ökat byggande av höga träbyggnader har gett upphov till 

oro i brandfrågan inom försäkringsbranschen. Särskilt när 

det gäller brandförlopp och vattenskador vid släckning. 

Beständighet hos cellplast Det är svårt att bilda en uppfattning om cellplastens 

beständighet över tid. Materialet är oftast svåråtkomligt 

för eventuell kontroll som gör det svårt att bedöma 

eventuella sättningar och fuktförhållanden.  

Funktion i ventilationssystem Flera aktörer uttrycker tvivel i frågan om den långsiktiga 

funktionaliteten i komplexa ventilationssystem. 

Avancerade system kan innebära svårigheter för en 

fastighetsägare vid underhåll och skötsel efter 

övertagandet av byggnaden. Ansvarsfrågan kopplat till 

underhållet kan ytterligare försvåra driften, till exempel i 

de fall där den enskilde lägenhetsinnehavaren står för 

underhållet. På sikt kan detta bidra till bristande 

luftkvalitet och oförutsägbara tryckförhållanden i en 

byggnad. 
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Utförande och drift av lågenergihus Dagens produktion av lågenergihus ställer högra krav på 

isolering och lufttäthet. Branschen uttrycker en oro kring 

vad som händer om det uppstår otätheter i invändiga 

ångspärrar i de tjockt isolerade väggarna, särskilt om de 

innehåller organiska material. Ofta fordras även komplexa 

ventilationssystem för att uppnå de hårdaste energikraven, 

vilket kan ge upphov till att fukt pressas ut genom 

eventuella otätheter, om inte de rätta tryckförhållandena 

kan upprätthållas över tid. 

Gröna tak och väggar Det har skett en ökning av så kallade gröna tak och väggar, 

där tätskikt täcks av jord och växter av varierande tjocklek. 

Estetik och hållbarhetsfaktorer så som krav på grönytor 

har gjort detta till en allt mer attraktiv lösning i 

tätbebyggda områden. De byggmetoder som finns anses 

generellt som riskfyllda då det kan vara kostsamt att 

felsöka en eventuell läcka. Avsaknaden av erfarenhet över 

längre tid ger upphov till oro i branschen. 

Ökning av redan kända problem Inträngande vatten genom tak, platta tak, terrasser och 

gårdsbjälklag är idag vanliga problem som förväntas öka 

till följd av att just dessa typer av konstruktioner bedöms 

öka på sikt. Byggnaders gestaltning och i synnerhet 

fasader blir allt mer utmanande, vilket bedöms ge upphov 

till ökade problem med inträngande vatten genom fasader. 

Detta kommer kräva större noggrannhet vid fasaddetaljer. 

Invändiga vattenskador, särskilt i kök, bedöms öka till följd 

av att det installeras allt fler vattenanslutna produkter. 

Även trenden med öppnare planlösningar riskerar förvärra 

eventuella vattenskador, då större golvytor hänger 

samman utan rumsavdelare och trösklar. 

Fel typ av bostäder Behovet av olika bostadstyper avspeglas i våra 

levnadsvanor. Hur vi väljer att leva och bo har ändrats över 

tid och somliga branschaktörer uttrycker oro över hur vi 

tillser att det byggs framtidssäkra och attraktiva 

bostadstyper på de rätta platserna. 
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3.3 Komplexitet i byggandet 
 

Följande kapitel behandlar komplexitet, både som begrepp och i relation byggandet. Fokus ligger på 

de organisatoriska och byggtekniska faktorer som enskilt eller gemensamt bidrar till en ökad 

komplexitet i byggandet, och som i förlängningen kan bidra till byggfel och byggskador. Komplexitet i 

byggandet betraktas ur ett projekt-, aktivitets-, resp. byggdelsperspektiv.  

 

Att byggfel och byggskador kan uppstå till följd av bristfällig kunskap om byggmaterials fysikaliska 

egenskaper och beständighet är allmänt känt. De exempel som illustrerades i avslutningen till 

föregående kapitel har gett upphov till stora skador, även om de konstruktionsmässigt varit korrekt 

utförda. I det fallet en byggnadsdel är korrekt utformad och sammansatt med hänsyn till fukt- och 

materialegenskaper kan skador istället uppstå till följd av slarvig hantering eller oklarheter i 

produktionen. Att en byggnad uppfyller kraven ur ett fuktsäkerhetsperspektiv har liten betydelse i det 

fall den är så komplext utformad att de produktionsmetoder som finns till hands inte räcker för att 

förverkliga den.  

Våra byggnader blir allt mer komplexa. Ökande krav på komfort, estetik, energianvändning, 

tillgänglighet, säkerhet mm fordrar allt fler tekniskt avancerade installationer och system. På 1950-

talet utgjorde en byggnads kostnader avseende installation av ventilation, VVS, el/tele och övervakning 

ca 10 procent av totala entreprenadkostnaden. År 1990 hade andelen installationskostnader ökat till 

mellan 20 – 40 procent av den totala entreprenadkostnaden. Kostnaderna för en ny byggnads 

installationer har sedan dess bara ökat och utgjorde i början av 2000-talet i vissa fall mer än hälften av 

den totala entreprenadkostnaden. (Byggkommissionen 2002) 

 

3.3.1 Komplexitet 

Ordboksdefinitionen av komplexitet beskrivs inom filosofin som nivån på oöverskådlighet av 

beståndsdelarna i ett sammanhang. De ingående beståndsdelarna kan ha olika egenskaper och 

inbördes beroenden av varierande grad, vilket i sin tur bidrar till den övergripande komplexiteten i 

sammanhanget. Komplexitet i sig självt är varken något negativt eller positivt, utan uppmärksammas 

först när det påverkar våra aktiviteter och beslutsfattande. Sargut och McGrath (2011) definierar 

komplexa system utifrån en hög grad av mångfald, beroendeförhållanden och faktorer där utgången 

är svårt att förutse. Samma startförhållanden kan ge upphov till olika slutresultat. Gidado (1996) 

hävdar att komplexitet kan definieras utifrån interaktioner mellan komponenter så som 

osäkerhetsfaktorer, teknologi, arbetsföljder och överlappning av uppgifter. 

Saed et al (2016) hävdar att ett projekts framgång är direkt relaterat till projektets komplexitet. De 

framhåller att det råder brist på konsensus kring definitionen av projektkomplexitet och enda sättet 

att närma sig en definition är att identifiera komplexitetsdrivande faktorer. Dock råder det delade 

meningar bland forskare om vilka dessa drivande faktorer är samt hur de påverkar varandra. Saed et 

al (2016) beskriver projektkomplexitet utifrån fyra kategorier (Figur 30), vilka de hävdar vara absolut 

nödvändiga, men samtidigt otillräckliga för att fastställa eller mäta ett projekts komplexitet. Storlek, 

variation och beroenden (size, variety, interdependence) beskrivs som tre huvudindikatorer som 

påverkar ett projekts komplexitet. Den fjärde indikatorn (elements of context) beskriver behovet av att 

ta hänsyn till ett projekts specifika förutsättningar och sammanhang. 
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Figur 30: Indikatorer projektkomplexitet (Saed et al 2016) 

En vanligt förekommande indelning av komplexitet är organisatorisk resp. teknisk komplexitet. 

Organisatorisk komplexitet beskrivs som den mest framträdande och avser bland annat projektets 

hierarkiska struktur och interaktionen mellan olika aktörer. I synnerhet byggprojekt omnämns ha 

särskilt komplexa organisationer. Teknisk komplexitet fokuserar exempelvis på förhållanden och 

beroenden mellan aktiviteter samt antalet element i ett projekt. Saed et al (2016) 

Antoniadia et al (2012) förespråkar att komplexitet bör ses utifrån ett abstrakt perspektiv. Generellt 

har diskussionen kring komplexitet utvecklats från att tidigare främst fokuserat på tekniska aspekter 

till att också inkludera organisatoriska, sociala och kulturella komplexitetfaktorer (Brockmann och 

Kähkönen 2012).  

Baccarini (1996) hävdar att ett projekts komplexitet bör användas som utgångspunkt vid valet av 

projektsammansättning och kontrollmetoder. Komplexitet bör enligt Baccarini (1996) även utgöra 

grunden för val av organisationsform, projektdeltagares meriter och upphandlingsmetoder.  

 

Komplexitet i byggprojekt 

Byggbranschen och byggprojekt utmärker sig som system där komplexiteten är kopplad till 

osäkerheten bland ingående aktörer och påverkande faktorer. Pennanen och Koskela (2005) hävdar 

att hanteringen av komplexitet i byggprojekt endast kan förbättras om de komplexa faktorerna kan 

identifieras och undvikas, i de fall de bedöms som överflödiga eller onödiga. Wood och Gidado (2008) 

bekräftar bilden av att byggprojekt utmärker sig som särskilt komplexa. De drar paralleller mellan låg 

produktivitet och hög komplexitet, samt hävdar att en komplexitetsanalys i tidigt projektskede kan 

minimera risker och vara ett stöd vid beslutsfattande. 

Gidado (1996) sammanfattar komplexitet i byggbranschen utifrån två perspektiv; 

samordningsperspektiv och tekniskt perspektiv. Baserat på intervjustudier med representanter från 

byggindustrin definieras de två perspektiven vidare enligt följande komplexitetsdrivande faktorer: 

• Stort antal system eller element som ska sammanfogas 

• Avlägset belägen eller begränsad arbetsyta, i synnerhet när många aktörer ska samsas 

• Invecklade processer försvårar en tydlig beskrivning av målet, gällande utförande och tid 

• Behovet av omfattande detaljbeskrivningar angående utförande 

• Behovet av kontinuerlig koordinering, övervakning och kontroll från början till slut 

• Ändringar som uppstår under projektets gång, vilket gör det svårt att hantera berörda aktiviteter 

i tidplanen 
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Forskningen kring, och intresset för, ett mer miljömedvetet (grönt) byggande ökade stadigt under 

2010-talet. Gröna byggnader är ett begrepp utan entydig definition men relateras ofta till byggnader 

med hög miljöprestanda avseende energi-, material- och resursanvändning samt en förbättrad 

inomhusmiljö. Inledningsvis har grönt byggande ofta inneburit högre byggkostnader. Dock påvisar 

forskning i allt högre grad att de långsiktiga vinsterna är större än den initialt högre 

investeringskostnaden. Studier pekar på att detta gäller både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt 

perspektiv. Dock kräver gröna byggnader i större utsträckning mer andel ny teknik, ekologiskt 

framställda byggmaterial och ofta en mer komplex design än traditionella byggnader. Ökade krav på 

byggnaders prestanda ställer även högre krav på utförande och noggrannhet i både projektering-, 

produktion- och förvaltningsskedet. Detta ställer i sin tur högre krav på projektlednings- och 

arbetsmetoder. Li et al (2019) hävdar att det finns ett behov av att revidera och anpassa traditionella 

byggprocesser för att bättre passa grönt byggande. De sammanställer en översikt av de mest kritiska 

framgångsfaktorerna för gröna byggprojekt. Baserat på en genomgång av 36 vetenskapliga artiklar 

publicerade på ämnet grönt byggande mellan åren 2005 – 2018 identifierad de ett 30-tal kritiska 

faktorer. Faktorerna rankas enligt deras sammanvägda frekvens i de olika studierna. En 

sammanfattning av de tio högst rankade framgångsfaktorerna för grönt byggande samt deras relevans 

för respektive byggskede illustreras i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Kritiska framgångsfaktorer för grönt byggande (Li et al 2019) 
 

Rank 

 

Kritisk framgångsfaktor 

Antal 

publikationer 

Byggskede 

Projektering Produktion Förvaltning 

1 Kommunikation och samarbete 15 X X X 

2 Projektplanering och kontroll 12 X X X 

3 Byggherres inblandning och 

kompetens 

10 X X X 

4 Tydliga mål och uppdrag 10 X X X 

5 Projektledares kompetens 9 X X  

6 Yrkesarbetares erfarenhet och 

kompetens 

7  X  

7 Stöd från högsta 

företagsledningen 

7 X X X 

8 Innovativ teknologi 7 X X  

9 Motivation hos arbetslaget 6 X X  

10 Kunskapshantering 5 X X X 

 

Utifrån de kritiska framgångsfaktorerna för grönt byggande påpekar Li et al (2019) att byggprocessens 

produktionsskede har störst betydelse för resultatet i gröna byggprojekt. Förvaltningsskedet är det 

som det forskats minst om på området. Brukande och förvaltning är det längsta skedet i en byggnads 

livscykel och kan därför antas ha den potentiellt största inverkan på byggnads totala miljöpåverkan. 

Forskningen kring förvaltningens inverkan på grönt byggande förväntas därför öka på sikt. 
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3.3.2 Mätbarhet och utvärdering 

Byggprojekt 

Brockmann och Kähkönen (2012) beskriver komplexitet som ett av de mest utmärkande särdragen för 

ett byggprojekts framgång. Graden av komplexitet styr det övergripande tillvägagångssättet i ett 

projekt avseende resurser, teknik och hjälpmedel. Vidare påpekar de att det saknas generella konkreta 

verktyg för att mäta och jämföra komplexitet i byggprojekt. För att beskriva och mäta ett byggprojekts 

komplexitet identifierar Brockmann och Kähkönen (2012) fem dimensioner (utan inbördes 

rangordning); 1. Task complexity, 2. Social complexity, 3. Cultural complexity, 4. Cognitive complexity, 

5. Operative complexity. De fem dimensionerna som beskrivs är vidare indelade i underliggande 

faktorer och sammanfattas i Tabell 5: 

Tabell 5: Komplexitet i byggprojekt, dimensioner och faktorer (Brockmann & Kähkönen 2012) 

Dimension Faktorer Beskrivning 

1. Uppgiftskomplexitet 
(task complexity) 

Tidspress Tidspress påverkar insamlandet av 
information och ökar komplexiteten i 
beslutsfattandet. Ett flertal aktörer som 
ska samsas på begränsat utrymme bidrar 
ytterligare till komplexiteten. 

Utrymmesbegränsning 

2. Social komplexitet 
(social complexity) 

Tidspress Korta och snabba interaktioner bidrar till 
en social komplexitet. Tidspress kan 
upplevas som kaos och leda till försämrad 
projektkoordination. Geografisk 
utspridning av en projektgrupp ökar 
komplexiteten. 

Utspridning 

3. Kulturell komplexitet 
(cultural complexity) 

Maktdistans Kulturell komplexitet blir problematiskt 
endast i det fall olika kulturer möts. 
Beskrivna faktorer baseras på Hofstede’s 
kulturdimensionsteori, som beskriver 
kulturella värderingars påverkan på 
organisationer och arbetsplatser. 

Osäkerhetsundvikande 
Individualism 
Maskulinitet 
Långtidsorientering 

4. Kognitiv komplexitet 
(cognitive complexity) 

Referensramar De personer som ingår i ett projekt har 
alla olika referensramar och värderingar. 
Våra beslut och handlingar styrs till stor 
del av våra egna värderingar. 
Projektdeltagares förmåga att analysera 
situationer och ta korrekta beslut 
påverkar den övergripande 
komplexiteten. 

Identitet 
Prognosförmåga 

5. Operativ komplexitet 
(operative complexity) 

Tekniska färdigheter Förmågan att omsätta teori i praktik och 
utföra projektets olika moment på ett 
korrekt sätt. 

Organisatoriska färdigheter 

Brockmann och Kähkönen (2012) försöker, utifrån de kategorier och faktorer de identifierat, att på 

matematisk väg beskriva ett byggprojekts komplexitet. Detta genom att tillskriva respektive faktor ett 

värde baserat på dess inverkan på komplexiteten i projektet. Respektive dimension viktas sedan utifrån 

dess betydelse, vilken har bedömts av för ändamålet utsedd expert. Tidspress, utrymmesbegränsning 

samt tekniska och organisatoriska färdigheter är de individuella faktorer som bedöms ha störst 

inverkan på ett projekts sammanvägda komplexitet. Brockmann och Kähkönen kommenterar 
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utmaningen i att tillskriva olika faktorer ett rättvisande värde för att erhålla ett rimligt index. Ett förslag 

är att låta oberoende experter beräkna separata komplexitets-index för projektet som sedan vägs 

samman till ett medelvärde. En universell bedömningsmodell anses paradoxalt nog behöva vara lika 

komplex som själva byggprojektet som ska bedömas. Att utvärdera komplexitet i byggprojekt beskriver 

Brockmann och Kähkönen (2012) sammanfattningsvis som ett sätt för inblandade aktörer att undvika 

oförutsedda komplexa situationer.  

Wood och Gidado (2008) kartlägger komplexitet i byggprojekt genom att identifiera 

komplexitetsdrivande faktorer och sedan låta branschaktiva personer rangordna dem utifrån deras 

allvarlighetsgrad. De identifierar sex huvudfaktorer, som sedan kompletteras med underfaktorer 

beroende på det aktuella projektets förhållanden. De sex huvudfaktorerna är rangordnade enligt; 1. 

Organisatorisk komplexitet, 2. Osäkerhet, 3. Naturlig komplexitet, 4. Överlapp mellan byggelement, 5. 

Flexibilitet i aktivitetsföljd, 6. Antal inblandade aktörer. Wood och Gidado (2008) beräknade 

rangordningen för de övergripande huvudfaktorerna och erhöll ett index (Ip) genom att vikta 

experternas svar enligt följande matematiska förhållande: 

  a = viktning (1 – 10) 
Ip = ∑(af)/AF  A = maximal vikt (10) 
  f = frekvens av aktuell viktning (antal respondenter med samma svar) 
  F = totala antalet respondenter 

Beräkningen ger ett värde mellan 0 – 1 och en rangordning av de sex huvudkategorierna erhölls enligt 

ovan. Organisatorisk komplexitet identifierades som mest drivande. Utifrån de sex huvudfaktorerna 

kunde sedan en mängd underfaktorer härledas från litteratur och rankas. Följande femton 

underfaktorer (Tabell 6) identifierades som mest drivande i fråga om ett byggprojekts komplexitet: 

Tabell 6: Rangordning av komplexitetsfaktorer i byggprojekt, Wood och Gidado (2008) 

Ranking Komplexitetsfaktor 

1 Bristfälliga kommunikationskanaler 

2 Bristfällig informationshantering 

3 Brist på bygghandlingar/ritningar 

4 Övergång mellan projektering och produktion 

5 Inbördes förhållande och överlapp mellan aktiviteter 

6 Beroendeförhållanden mellan olika aktörer inblandade i samma aktivitet 

7 Tekniskt svåra byggmiljöer (ex. under vatten) 

8 Gränssnitt och överlapp mellan byggfaser 

9 Uppgifter som kräver spetskompetens eller speciell utrustning 

10 Brist på kontinuitet p.g.a. ändringar gällande material eller resurser 

11 Omgivande faktorer, sociala, kulturella, legala 

12 Oförutsägbara platsförhållanden, ex. markegenskaper 

13 Brist på lokal arbetskraft 

14 Personer som är nya i sin arbetsroll 

15 Renovering av befintliga byggnader som saknar ritningar 

 

Wood och Gidado (2008) kommenterar sina resultat och hävdar att organisatorisk komplexitet är 

svårare att hantera än teknisk komplexitet. Den tekniska komplexiteten är konkret och enklare att 

identifiera och definiera i ett projekt. Organisatoriska faktorer framhålls som svårdefinierade och 

därmed indirekt även mer komplexa än de tekniska. 
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Aktiviteter 

Sinha och Kumar (2006) förespråkar att förståelse för komplexiteten i ett byggprojekts enskilda 

moment och aktiviteter är av största vikt för projektets framgång. De föreslår en metod för att mäta 

komplexiteten i ett byggprojekts enskilda aktiviteter, baserat på kompetensen hos de individer som 

utför aktiviteten. Utvärderingsmetoden syftar till att bistå projekt- och arbetsledare i arbetet med att 

allokera personalresurser till olika aktiviteter. Principen bygger på att bryta ner en aktivitet och 

synliggöra behovet av handledning och instruktioner för att kunna utföra den. Aktiviteten bryts ner i 

dimensioner av under-aktiviteter, lösningsgång och utvärdering (eng. Sub Tasks ST, Solution Steps SS, 

Solution Assessments SA). Vidare beskrivs djupet av respektive dimension utifrån individens 

kompetens och skicklighet som komplexitetsgenererande faktorer (eng. CGF). Schematisk indelning 

illustreras i Figur 31 nedan. Ytterligare komplexitetsdrivande faktorer utöver individens kompentens 

och erfarenhet som har relevans för aktiviteten måste bedömas av projekt- eller arbetsledare och 

vägas in i bedömningen. Utvärderingen av trädstrukturen som illustreras i Figur 31 nedan bygger på 

antagandet att en aktivitets komplexitet bygger på antalet dimensioner (N: X, Y, Z) och respektive djup 

på de komplexitetsgenererande faktorerna CGF (L: I – IV). Utifrån detta beräknas för aktiviteten ett 

komplexitetsindex (CI) enligt formeln: 

CI = N + ∑ 𝐶𝐺𝐹𝐿
𝑖=1 iL 

 
Figur 31: Dimensioner av en projektaktivitet (Sinha och Kumar 2006) 

Sinha och Kumar (2006) beskriver att antalet dimensioner och komplexitetsgenererande faktorer i sin 

beräkningsmodell inte är tillräckliga för att ge en rättvisande bild av komplexiteten i ett byggprojekts 

aktiviteter. Modellen bedöms endast vara användbar om den utvecklas specifikt för den egna 

organisationen tillsammans med de unika erfarenheter och personalresurser som finns där. Syftet med 

modellen är att kunna bryta ner speciellt kritiska aktiviteter och säkerställa kompetensförsörjningen i 

god tid.  
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Byggdelar 

Rystedt och Jung (2015) analyserar ytterväggskonstruktioner i passivhus och presenterar ett 

optimeringsverktyg där de bedömer miljö- kostnads- och byggtekniska aspekter. Det är ett omfattande 

bedömningsverktyg som väger in byggbarhet, brand, fukt, estetik, förvaltning, inomhusmiljö, 

energiförluster, livscykelkostnader och miljöpåverkan. Majoriteten av bedömningsfaktorerna baseras 

på konstruktionernas tekniskt mätbara egenskaper så som U-värde, lufttäthet, teoretiska fukthalter, 

ljudklasser, CO2-utsläpp etcetera. Ur komplexitetssynpunkt bedöms främst byggbarhet, där en mängd 

underliggande faktorer identifierats. Tabell 7 sammanställer dessa utvalda faktorer som Rydstedt och 

Jung (2015) identifierar i fråga om byggbarhet. 

Tabell 7: Faktorer som påverkar byggbarhet (Rydstedt och Jung 2015) 

Kategori Faktorer Bedömningskriterier 

Byggbarhet Byggtid • Prefabriceringsgrad 

• Egentyngd 

• Monteringsbehov 

• Maskinanvändning 

• Känd resp. okänd byggteknik 
  

Transport och lyft 

Bekant byggteknik 

Skiktmängd 

Möjlighet till provtryckning 

Svår/lätt montering 

 

De faktorer som presenteras i Tabell 7 ovan representerar endast ett urval av de kriterier som Rydstedt 

och Jung (2015) väger in i sitt bedömningsverktyg. Övriga faktorer fokuserar mer på byggfysikaliska 

egenskaper samt kostnads- och miljöfaktorer. Konstruktioner som är högpresterande från ett fukt- och 

värmeperspektiv tenderar dock även samtidigt att vara mer komplexa och kostsamma att utforma. 

Verktyget som de presenterar är specifikt inriktat mot en ytterväggskonstruktion med fördefinierade 

byggtekniska krav.  

 

3.3.3 Riskanalyser och verktyg 
 

Arbetsberedning 

För att säkerställa en fullgod slutprodukt och en säker byggarbetsplats genomförs riskanalyser i 

varierande grad genom hela byggprocessen. Produktionsskedet betraktas av naturliga skäl som det 

skede i byggprocessen som är mest utsatt för risker, både i fråga om personsäkerhet och kvalitet. Ett 

av de mest välanvända verktygen för att identifiera risker i produktion är olika former av 

arbetsberedningar. Arbetsberedningar utformas olika efter behov och aktuellt moment, men har det 

gemensamma syftet att säkerställa en säker arbetsplats och felfri slutprodukt. En arbetsberedning 

består generellt av tre delar; förberedelse, genomförande och uppföljning. Som förberedelse 

sammanställs nödvändigt underlag för att genomföra ett moment. Allt från bygghandlingar, personal, 

material, verktyg och hjälpmedel mm ska planeras. Under genomförandet samlas den personal som 

berörs av arbetsmomentet för att fastställa arbetsgång och identifiera eventuella risker. Under 

uppföljningen stäms resultatet av mot vad som planerats för att identifiera eventuella förbättringar. 

(SBUF 2012) 

Lindskog (2015) hävdar att det finns stor utvecklingspotential med arbetsberedningen som 

arbetsverktyg. Det råder stor variation i hur arbetsberedningar används, där ett förtydligande av 

innehåll och arbetsgång vore önskvärt. Den tid som det ofta är önskvärt att ägna en arbetsberedning 
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finns inte alltid i praktiken ute på en byggarbetsplats. Försenad projektering eller ändringar av 

bygghandlingar beskrivs som vanligt förekommande hinder för att på ett effektivt sätt kunna arbeta 

med arbetsberedningar. Även om ambitionen att genomföra arbetsberedningar inför varje moment 

finns, så kan en pressad arbetssituation i en dynamisk miljö leda till att beredningen uteblir. 

Arbetsberedningen kan bli ett viktigt dokument då eventuella oklarheter eller brister ska spåras. Allt 

fler byggföretag inför krav på att dokumentera arbetsberedningarna, vilket innebär ökad 

administration för platschefer och arbetsledare ute i produktion. Den extra tiden som skulle behövas 

för att kunna genomföra meningsfulla arbetsberedningar beskrivs av Lindskog (2015) som för lågt 

prioriterad vid kalkylarbetet. Vidare beskrivs den uppföljning och återkoppling som i teorin skall ske då 

ett arbetsmoment är färdigställt som obefintlig i dagsläget. Att boka in ett uppföljningstillfälle direkt 

vid arbetsberedningens genomförande samt en central databas för förenklad hantering av 

arbetsberedningar framhålls som potentiella utvecklingsmöjligheter. 

 

Digitalisering 

Digitaliseringen beskrivs regelbundet som en av de största utmaningarna inom byggsektorn. 

Produktivitet, kommunikation, minskad miljöpåverkan, säkrare arbetsmiljö och kvalitet lyfts ofta fram 

som områden där en ökad implementering av digitalisering och digitala hjälpmedel har stor potential. 

Kostnader kopplade till utveckling och omställning av företags plattformar leder ofta till försiktighet i 

digitaliseringsfrågan i små- och medelstora byggföretag. Det är främst de största aktörerna som har 

resurser att bedriva dedikerat digitaliseringsarbete och utveckla egna plattformar. Den sammanlagda 

effekten av digitaliseringsarbetet inom byggsektorn rapporteras därmed vara låg, då över 98 procent 

av Sveriges byggföretag kategoriseras som små- eller medelstora (mindre än 50 anställda). 

Inställningen till den digitala omställningen varierar mellan byggprocessens olika skeden. Generellt är 

högre chefer och projektörer mer positivt inställda till digitalisering och användandet av digitala 

verktyg än produktionspersonal. Avsaknad av anpassning till befintliga arbetsmetoder beskrivs som 

hinder för ett ökat nyttjande i produktionsskedet. (SBUF 2019) 

 

3.3.4 Sammanfattning komplexitet 
 

Byggprojekt anses ofta som mer komplexa än andra typer av projekt. Ur ett produktionsperspektiv är 

en byggnad i hög grad utsatt för yttre påverkan från platsspecifika förhållanden så som väder- vind- 

och miljöfaktorer. Byggprocessen är i hög grad segmenterad och består av många intressenter och 

aktörer som ska samarbeta. Jämfört med andra produktionsprocesser definieras ett byggprojekt ofta 

av en tillfälligt sammansatt organisation som upplöses då byggnaden står klar. Detta beskrivs ofta ligga 

till grund för den låga graden av erfarenhetsåterföring inom byggbranschen, där projekt startar med 

olika förutsättningar och erfarenheter. 
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4 RESULTAT 
 

Följande kapitel sammanställer rapportens insamlade empiriska material. Underlag för respektive 

datainsamling återfinns som bilagor till rapporten. Intervjusvaren från samtliga intervjurespondenter 

sammanfattas här i resultatdelen i löptext, uppdelat i de tre ämnesområdena byggfel och byggskador, 

hållbart byggande samt komplexitet. Samma indelning gäller för enkätundersökningen, där svaren 

presenteras i diagramform med lämpliga kommentarer och förklaringar. 

 

4.1 Intervjuer 
 

Respondent A – Verksam inom forskning och utveckling av bostadsbyggandet, 25+ år i branschen 

Respondent B – Verksam inom verksamhets- och teknikutveckling av bostäder, 25+ år i branschen 

Respondent C – Verksam som arbetsledare i byggproduktion, 15 år i branschen 

 

Byggfel och byggskador 

”Vi har blivit bättre på att upptäcka och förebygga byggfel idag” 

”Felen har nödvändigtvis inte ökat, men risken för byggfel upplevs som större idag” 

”Räknas byggfel och byggskador i kostnader eller antal faktiska fel?” 

Samtliga respondenter är överens om att den generella förekomsten av byggfel och byggskador har 

varit mer eller mindre oförändrad de senaste årtiondena. Respondent A hävdar att utökad satsning på 

intern byggteknisk expertis har lett till ett minskat antal byggfel inom den egna organisationen. Intern 

expertis bidrar till en effektivare utveckling av arbetsmetoder samt striktare granskning av tekniska 

lösningar vid anbud, vilket haft positiv inverkan på förekomsten av byggfel och byggskador. Vidare 

påpekar Respondent A att förekomsten av byggfel och byggskador speglar utvecklingen av byggteknik 

och byggmetoder. Riskkonstruktioner byggs bort på sikt och felen flyttar vidare till nya eller mindre 

beprövade byggmetoder. Respondent B lyfter fram att vi har blivit betydligt bättre på att synliggöra de 

byggfel och byggskador som uppstår, jämfört med tidigare. Digitaliseringen och ökade krav på 

dokumentation har bidragit till denna utveckling. Respondent B påpekar samtidigt att ökad 

informationsspridning om byggfel och byggskador kan bidra till en upplevelse av att de ökar. Ökad 

kunskap kring fel och skador bidrar samtidigt till att de kan förebyggas vilket skulle innebära en 

minskning på sikt. Detta gör det svårt att dra några slutsatser kring den verkliga ökningen eller 

minskningen. Respondent C upplever risken för byggfel och byggskador som större idag än tidigare. 

Respondent C kopplar denna ökade risk till försämrad kvalité på bygghandlingar och projektering, samt 

en ökning av ändringar under produktionsskedet. Vidare tillägger Respondent C att arbetsledarrollen 

börjar bli så pass tyngd av administrativa uppgifter att det är svårt att hinna vara ute på plats och 

bevaka den faktiska byggproduktionen. Respondent A påpekar svårigheten i att dra slutsatser kring 

ökning eller minskning av byggfel och byggskador utifrån statistiska sammanställningar. Vissa data 

grundar sig i de totala kostnaderna för byggfel och byggskador medan annan data fokuserar på det 

faktiska antalet fel. Statistik tenderar även släpa efter så att den inte speglar den verkliga förekomsten 

av byggfel och byggskador för tillfället. Fel som rapporteras i aktuell statistik kan redan sedan länge ha 

upptäckts och fasats ut från branschen. Den förmedlade bilden av byggfel och byggskador kan bli skev 

om inte detta uppmärksammas i mätningar.  
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”En snabb produktutveckling är förenat med risker” 

”Ökande krav på energianvändning och inomhuskomfort bidrar till en uppskruvad utvecklingstakt” 

För att förebygga byggfel och byggskador lyfter Respondent B fram vikten av att involvera förvaltare 

och driftorganisationer i byggprocessens tidiga skeden. En potentiellt riskabel utveckling som 

Respondent A nämner berör en ökning av storskaligt träbyggande. Framförallt de risker som träets 

materialrörelser för med sig beskrivs som en risk när träet ska ersätta traditionellt stummare 

konstruktioner av betong. Fogmassor och tejper är ett annat område där utvecklingen har gått snabbt. 

Detta ger upphov till frågan hur de tidigare inbyggda materialen kommer hålla på lång sikt. Respondent 

B påpekar att alltför ensidiga kravställningar kan riskera att driva på en produktutveckling som inte tar 

hänsyn till helheten, exempelvis om ett krav på att reducera koldioxid premieras framför andra krav. 

Respondent C hävdar att utvecklingen av en del befintliga material implementeras för snabbt ute i 

produktion. Som exempel lyfts nya betongrecept där egenskaperna förändrats och som tar tid att 

anpassa till befintliga produktionsmetoder när egenskaperna avviker från äldre material. 

 

Hållbart byggande 

”Ökat hållbarhetsfokus har gjort det lättare att göra sunda materialval” 

”Marknaden styr riktningen för det hållbara byggandet” 

”Hållbarhetsfokuset har gått från avfall till kemikalier till energianvändning till koldioxidutsläpp till 

att omfatta hela livscykeln hos enskilda produkter” 

”Problematiskt om kortsiktiga hållbarhetsmål premieras framför den långsiktiga hållbarheten” 

Ett större hållbarhetsfokus kommer på lång sikt verka positivt för byggbranschen. På kort sikt kan det 

innebära vissa utmaningar och temporära risker för fel och skador. Respondent A hävdar att det är 

oundvikligt att förändring eller omställning ger upphov till potentiella risker. Allt går inte att förutse i 

teorin och måste utvecklas i samspel med praktiken. I det läget är det dock viktigt att se till helheten 

och inte riskera att en satsning som främjar hållbarhet ur ett perspektiv äventyrar andra aspekter. 

Respondent B påpekar att en av de största riskerna med en snabb utveckling eller omställning av 

byggbranschen är att kompetensutveckling och kompetensförsörjning inte hänger med. Respondent C 

lyfter utfasningen av olika typer av kemikalier i byggmaterial som ett exempel på då hållbarhetsmål 

riskerar ge temporärt förhöjd risk för fel och skador. I många fall handlar det dock om barnsjukdomar 

när en ny produkt eller metod ska implementeras. Respondent B påpekar att det ökade 

hållbarhetsfokuset har gjort branschen betydligt mer välvilligt inställd till nya material och metoder. 

Hållbarhetsfrågan har mycket högre status idag än tidigare och ses inte längre som en ekonomisk 

kostnad, utan i många fall som en strategisk konkurrensfördel. Detta har medfört att det inte alltid 

behöver vara det billigaste alternativet som vinner en upphandling, när även beställare börjar ställa 

hållbarhetskrav. Respondent B hävdar vidare att det framförallt är två krafter som styr 

hållbarhetutvecklingen i byggbranschen, lagar och regler samt marknadskrafterna. Lagar och regler 

bidrar till att höja lägstanivån på byggandet och har bidragit till betydande standardhöjningar, inte 

minst genom kravet på uppmätt energianvändning i byggnader. Marknaden är dock betydligt mer 

dynamisk i sin påverkan på branschen och kan ge upphov till snabba omställningar för företag som vill 

vara fortsatt relevanta när opinionen kring hållbarhetsfrågan svänger.  

 

 



47 
 

Komplexitet 

”Byråkrati och tvetydiga kravställningar komplicerar” 

”Misstag i projekteringen ska inte behöva uppdagas ute i produktion” 

”Produktion har svårt att ta till sig digitala verktyg, vi faller ofta tillbaka på pappersritningar” 

”Kraven på dokumentation och arbetsledares administration är ohållbar ute i produktion” 

Respondent A beskriver byggbranschens hållbarhetsarbete som en ständig utveckling. En utveckling 

som samtidigt inneburit en ökande mängd administrativa uppgifter. Differentierade inköp och 

upphandlingar spär på komplexiteten ytterligare. Respondent B lyfter att olika aktörer kan ha olika 

agendor och mål som resulterar i motstridiga kravställningar i projekteringen. Prestige och 

maktstrukturer måste ibland åsidosättas för att säkerställa en optimal slutprodukt. Att sträva efter att 

föra en öppen dialog redan från tidigt skede skulle i teorin kunna förebygga de flesta misstag som kan 

uppstå under byggprocessen. Respondent B påpekar vidare att en av de mest komplicerande 

faktorerna idag är då produktionsskedet av olika skäl tvingas starta utan att ha fullständiga 

bygghandlingar klara. Respondent C instämmer att ofullständiga bygghandlingar vid produktionsstart, 

samt ändringar under pågående produktion är utmärkande riskfaktorer i byggandet. En annan aspekt 

som bidrar till en ständigt ökande komplexitet menar Respondent C är den digitalisering som pågår i 

byggbranschen. Svårigheterna ligger bland annat i att anpassa digitala verktyg till personer med 

varierande förkunskaper och vana av att arbeta digitalt. Minsta fel i en digital modell gör att vi ofta 

faller tillbaka på användning av fysiska pappersritningar igen menar Respondent C. 

Ett annat konkret exempel på ett område som blir mer och mer omfattande menar Respondent C är 

allt dokumentationsarbete som ska ske innan ett arbetsmoment påbörjas ute i produktion. 

Arbetsmoment har givetvis alltid förberetts i den grad det varit nödvändigt, men kraven på att förutse 

och dokumentera arbetsgång och risker har bara ökat. Respondent C menar att det inte ges utrymme 

för denna typ av extraarbete i tidplanerna, utan det förutsätts att det ska hinnas med i produktion 

ändå. Detta leder i många fall till att dokument konstrueras i efterhand, bara för att uppfylla 

dokumentationskravet på arbetsmomentet. 
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4.2 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen besvarades av totalt 214 personer. Majoriteten av de insamlade enkäterna 

besvarades av yrkesarbetare, med totalt 158 besvarade enkäter. 56 enkäter besvarades av personer i 

konsult- eller tjänstemannaroller. Samtliga respondenters erfarenhet (antal år) av byggbranschen 

fördelar sig enligt Figur 32 nedan. Den genomsnittlige respondenten hade ca 18 års branscherfarenhet. 

 

Figur 32: Procentuell fördelning av respondenter baserat på erfarenhet från byggbranschen (antal år) 

 

 

Fråga 1: Vilket skede i byggprocessen anser du ge upphov till flest byggfel och byggskador? 

 

 

Fråga 2: Har du upplevt någon generell utveckling av byggfel och byggskador under din tid i 

byggbranschen? Iså fall hur? 

 
Kommentar: En klar majoritet (69 %) hävdar att de upplevt en ökning av byggfel och byggskador. 

26; 12%

45; 21%

66; 31%

50; 24%

25; 12%
0 till 5

5 till 10

10 till 20

20 till 35

35+

48%

46%

4%

2%

Planering och projektering

Byggproduktion

Brukande och förvaltning

Vet ej

60; 28%

86; 41%

39; 18%

13; 6%
0; 0%

15; 7%

Ökat avsevärt

Ökat något

Oförändrat

Minskat något

Minskat avsevärt

Vet ej



49 
 

Fråga 3: Vilken eller vilka faktorer upplever du bidra mest till att byggfel och byggskador 

uppstår? (fler val möjliga) 

 
Kommentar: Majoriteten av respondenterna upplever brist på kompetent arbetskraft, brist på 

organisation och ledarskap samt tidsbrist som de tre mest bidragande faktorerna till byggfel och 

byggskador. 

 

Fråga 4: Hur skulle du uppskatta din grundläggande förståelse för andra yrkesgruppers 

arbetsuppgifter på en byggarbetsplats? (Skala 1 – 5) 

 

Fråga 5: Har du upplevt att du har en bättre byggteknisk lösning än vad som är föreskrivet i 

bygghandling/ritning? 

 

Kommentar: En klar majoritet (94 %) av respondenterna upplever att de vid något tillfälle haft en 

bättre byggteknisk lösning än vad som varit föreskrivet i bygghandlingar. 
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Fråga 6: Hur skulle du uppskatta andra yrkesgruppers grundläggande förståelse för dina 

arbetsuppgifter på en byggarbetsplats? (Skala 1 – 5) 

 

Kommentar: Respondenterna upplever andra yrkesgruppers förståelse för deras arbetsuppgifter som 

låg. Jämför fråga 4 ovan, där en majoritet uppfattar sin egen förståelse för andras arbetsuppgifter som 

hög. 

 

Fråga 7: Har du upplevt att byggnaders utformning omöjliggjort ett säkert och korrekt 

montage? 

 

Kommentar: En klar majoritet (90 %) av respondenterna upplever att byggnaders utformning vid något 

tillfälle omöjliggjort ett säkert och korrekt montage. Drygt hälften (51 %) upplever det som ett vanligt 

förekommande problem. Svarsfördelning likt fråga 5 ovan. 

  

36

89

61

18
9

1 2 3 4 5

1 = Obefintlig 5 = Utmärkt

11%

40%
39%

6%

1%
3%

Ja, ofta

Ganska ofta

Enstaka tillfällen

Sällan

Nej, aldrig

Vet ej



51 
 

Fråga 8: Hur upplever du att ett ökat fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor påverkar 

byggbranschen och ditt arbetsområde? (Skala 1 – 5) 

 
Svarsfördelning baserat på antal år i byggbranschen. Svar: 1 - 2 = Negativt, Svar 4 - 5 = Positivt 

 

Kommentar: Den generella inställningen till ett ökat miljö- och hållbarhetsfokus i byggbranschen är 

neutral bland respondenterna. Baserat på respondenternas erfarenhet av branschen tycks 

inställningen till ett ökat miljö- och hållbarhetsfokus bli mer positiv med längre branscherfarenhet. 

 

 

Fråga 9: Har du vid något tillfälle jobbat på en byggarbetsplats med miljöcertifiering? 

 
Kommentar: En majoritet av respondenterna uppger att de vid något tillfälle arbetat på en 

byggarbetsplats med miljöcertifiering. 
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Fråga 10: ÖPPEN FRÅGA 

Har du exempel på ett moment eller situation där det ofta uppstår missförstånd på en 

byggarbetsplats? Som riskerar att leda till byggfel eller byggskada. 

Totalt 101 personer bidrog med exempel i den öppna frågan, nedan presenteras några av de mest 

relevanta kommentarerna. Siffran inom parentes antyder att fler respondenter lämnat likartade 

exempel. 

Ämne  Exempel 

Kommunikation Språkförbistringar med internationell arbetskraft (45) 

Kompetens  Internationell arbetskraft har inte alltid likvärdig utbildning eller 

kvalitetstänk som vi har i Sverige (3) 

 Bristfällig byggpraktisk kunskap hos projektörer (3) 

 För stort ”kunskapsglapp” mellan olika yrkesgrupper, varje skrå ser bara 

till sitt eget utförande utan att ta hänsyn till andras förutsättningar (5) 

 Snart är det slut på kompetenta mentorer som kan lära upp den yngre 

generationen på byggena 

Byggteknik Balkonger med för lite fall och låga trösklar (3) 

 Hur tejpade skarvar ska utföras vid ångspärr i yttervägg (2) 

 Att anpassa traditionella arbetsmetoder till nya material (2) 

 När arkitekter föreslår lösningar som inte lever upp till branschstandard 

(4) 

 Så kallade typgodkända villor där många plåtdetaljer frångår 

branschstandarder som AMA, men som tydligen blir godkänt ändå 

Bygghandlingar Ofullständiga handlingar vid produktionsstart samt revideringar under 

pågående produktion 

När bygghandlingar och montageanvisningar säger emot rådande krav 

gällande säkerhet 

Bristande detaljbeskrivningar vid användning av nya materialtyper, ofta 

oklarheter med plåtdetaljer vid olika typer av nya fasadskivor 

Många avancerade takdetaljer är utelämnade och får lösas på plats, 

troligtvis på grund av praktisk okunskap hos konstruktörer (5) 

Organisation  Det är för många underentreprenörer, ingen tar helhetsansvar 

Hierarkiska strukturer som bidrar till låg motivation och vilja att påtala 

eventuella brister ute i produktion 

Forcering av tidplan, exempelvis att invändiga arbeten startar innan 

taket är på för att köra in tid (2) 

Ovilja bland arbetsledare att lyssna när man har ett bättre förslag, de 

bara hänvisar till ritning även i det fall den föreslår en bristfällig lösning 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras frågeställningar som arbetets litteraturstudie och 

datainsamling gett upphov till. I den utsträckning teori och empiri bekräftar eller dementerar varandra 

kommenteras detta ytterligare. Diskussionen fokuserar på rapportens tre huvudområden hållbart 

byggande, byggfel och byggskador samt komplexitet i byggandet.  

 

5.1 Hållbart byggande 
 

Hållbarhetsfrågan har utan tvekan fått fäste, och kommit för att stanna, i byggbranschen. Marknaden 

tillsammans med samhället, i form av lagar och regler, driver på branschen i en riktning mot ett 

byggande som i högre grad tar hänsyn till både naturresurser, energianvändning och sociala aspekter. 

Den hållbarhetsomställning som hittills blivit synlig i branschen har på allvar pågått under en knapp 

tioårsperiod. Under denna korta period har nya begrepp som exempelvis miljöcertifieringar, 

hållbarhetsdeklarationer och livscykelanalyser blivit vardag i byggbranschen. Företag som vill vara 

fortsatt relevanta tvingas ta till sig nya riktlinjer och det skapas nya tjänster för att bevaka och utveckla 

uppsatta hållbarhetsmål. Hållbarhet både diskuteras och signaleras på alla nivåer. Huruvida det 

faktiska utfallet av det ökade hållbarhetsfokuset stämmer överens med satta mål och ambitioner är 

svårt att säga. Om de hållbarhetsfrågor som berör natur, miljö och utsläpp av växthusgaser faktiskt har 

fått genomslag är inget man kan stämma av likt en kvartalsrapport. Natur och miljö svänger betydligt 

långsammare än upp- och nedgångar på börsen. Något som är mer tydligt är hur forskningsfokuset 

kring hållbarhetsfrågor inom byggandet har speglat utvecklingen i branschen. Från att ha fokuserat på 

avfall och byggmaterial har även projektstyrning, produktionsmetoder och byggandets sociala 

aspekter hamnat i fokus för en hållbarhetsutvärdering. Denna utveckling illustreras i Amornut & 

Hallinger’s (2020) bibliografiska analys av forskningsartiklar, samt bekräftas vidare av Respondent C i 

arbetets intervjudel. Även utvecklingen av certifieringsmetoder så som BREEAM-SE och Miljöbyggnad 

speglar denna utveckling där byggandet ska verka för att ta ansvar för sin samhällspåverkan i alla led. 

Stark opinionsbildning och uppslutning kring hållbarhetsfrågor börjar göra kompetensen att bygga mer 

hållbart till en lönsam affär rent ekonomiskt. Attema et al (2018) gör poängen att de extrakostnader 

som förknippas med en ökad hållbarhetsgrad lätt går att räkna hem i form av ökat välmående hos 

människor. Byggnader med stark hållbarhetsprofil ses som mer attraktiva bland hyresgäster och 

påverkar hyressättning och andrahandsvärden. Marknaden är momentan och tenderar att premiera 

de företag som kan leverera tjänster som ligger i linje med rådande opinion. Anpassningen av själva 

byggandet till ett ökat hållbarhetsfokus kräver dock långa ledtider. Debatten kring användandet av ett 

visst byggmaterial kan snabbt svänga, men utfasning och implementeringen av nya metoder tar ofta 

betydligt längre tid. En central fråga i debatten kring ett ökat träbyggande identifierar Larsson (2016) 

som kunskapsbrist kring hur det ska gå till att ersätta teknik och material som använts och fungerat i 

åtskilliga årtionden. Ett ökat storskaligt träbyggande bekräftas vid intervju med Respondent C som ett 

område som kräver extra bevakning för att inte riskera fel och skador. En stor del av den innovation 

som sker, kopplat till hållbarhet i byggbranschen, beskrivs dock som nödvändig för att driva frågan 

framåt. De eventuella risker det innebär att testa ny teknik eller nya material går inte att undvika. 

Däremot kan det bli problematiskt i det fall innovationen i sig blir målet framför den långsiktiga 

hållbarheten. Innovativa metoder och byggteknik premieras i vissa certifieringssystem, något som 

potentiellt skulle kunna motverka sitt syfte om inte helhetsperspektivet att tekniken måste fungera i 

praktiken beaktas. 
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Hur branschen har mottagit det ökande hållbarhetsfokuset är än för tidigt att dra några slutsatser kring. 

Rapportens intervjustudie tar upp det faktum att det är betydligt enklare idag att göra bra materialval, 

även om detta skulle innebära ett något högre pris. Mycket tack vare det lyft som hållbarhetsfrågan 

fått de senaste tio åren. Mottagandet ute i produktionen har varit blandad, i alla fall om man ska tro 

den intervju som genomfördes med arbetsledare Respondent C. Där påpekas det att det ökade 

hållbarhetsfokuset bidrar till en ökad mängd administration som stundtals beskrivs som ohållbar. 

Rapportens enkätundersökning med yrkesarbetare ger generellt en neutral bild av hur mottagandet 

av hållbarhetsfrågan har varit. Trots att hållbarhetsfrågan funnits med överst på agendan i flera år 

beskrivs implementeringstakten och viljan att satsa stundtals som låg. Fossilfritt Sverige (2018) 

påpekar att vi inte saknar tekniken för ett mer hållbart byggande, utan att det snarare handlar om en 

incitaments- och ansvarsfråga. I frågan om ansvar för det hållbara byggandet beskrivs en 

rundgångsproblematik där frågan bollas runt mellan olika instanser.  

 

5.2 Byggfel och byggskador 
 

Varken någon tydlig ökning eller minskning av byggfel och byggskador går att urskilja genom litteratur 

eller datainsamling. Åsikterna går ofta isär beroende på vem man frågar, beroende på deras perspektiv 

på branschen. Byggkommissionens (2002) rapport pekade på en ökning av fel och brister, som en följd 

av ändrade ansvarsförhållanden i frågan om kontroll och tillsyn. Respondent B påpekar samtidigt att 

en upplevd ökning av fel och brister kan kopplas samman med att anmälningsgraden av fel och brister 

har ökat, till följd av ett minskande stigma kring misstag i branschen. Respondent A menar även att det 

är viktigt att vara försiktig med hur statistiken kring byggfel och byggskador presenteras och tolkas. 

Slutsatser baserade på statistik kan bli felaktiga om det inte är tydligt vad det statistiska underlaget 

avser och är baserat på. Det ökade hållbarhetsfokuset har även bidragit till att metoder och material 

granskas mer ingående och fler potentiella risker uppdagas. En ökad informationsspridning, 

digitaliseringsgrad och striktare krav på dokumentation har enligt Respondent B bidragit till effektivare 

förebyggande av fel och skador, samtidigt som det även bidragit till en upplevd ökning. Striktare 

dokumentationskrav kopplas paradoxalt nog ihop med en verklig ökning av fel och brister av 

Respondent C. Den ökande administrativa börda ute i produktion som hållbarhetsutvecklingen fört 

med sig beskrivs som ohållbar och stundtals kontraproduktiv av Respondent C.  

De vanligast förekommande byggfelen och byggskadorna beskrivs av Boverket (2018) som oförändrat 

de senaste tio åren. Det är fortfarande fuktskador till följd av inträngande vatten i byggnaders 

klimatskal som är vanligast förekommande. Utvecklingen av denna typ av fel går snarare att koppla till 

hur byggandet generellt har utvecklats, i fråga om behov, metoder och material. Storskaligt byggande 

med vissa metoder har vid upprepade tillfällen visat sig kunna medföra brister. Från problem med 

äldre tiders bristfälligt fuktsäkrade grundläggning av småhus, till dagens populära trädgårdsbeklädda 

terrassbjälklag, till morgondagens potentiella problem med gröna tak utan tvåstegstätning. Det kan 

tyckas att byggfel och byggskador flyttar runt beroende på branschens fokus har för tillfället. Att 

marknaden styr byggandets utveckling innebär även att den delvis styr utveckling och förekomst av fel 

och skador. Ökad levnadsstandard har traditionellt inneburit ökad grad av installationstekniska system 

i våra byggnader. Respondent A påpekar att invändiga vattenskador till viss del har flyttat från 

våtrummen och in i köken. Detta som en följd av dels utveckling av metoder och kompetens gällande 

tätskikt, dels en ökad efterfrågan på installationskrävande apparater i kök.  

Ökat fokus på byggandets sociala aspekter bidrar till ett mer jämställt samhälle där fler ska känna sig 

delaktiga, oavsett individuella förutsättningar. Ett konkret exempel på byggskador som uppkommit till 

följd av ökat socialt hållbarhetsfokus gäller ökade krav på tillgänglighet, specifikt gällande fuktsäkerhet 
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vid trösklar till balkong och entrédörrar, SBUF (2016). Detta problem är något som framkom både i 

rapportens intervju- och enkätstudie. Huruvida det är ett bestående problem eller ej är oklart. Mest 

troligt är det att det kommer påskynda utvecklingen av metoder som på sikt kommer bygga bort 

problematiken.  

 

5.3 Komplexitet i byggandet 
 

När det gäller byggandets komplexitet bedöms de organisatoriska faktorerna ha betydligt större 

betydelse än de rent tekniska faktorerna. Tekniska problem hävdar, Wood & Gidado (2008), är av sin 

natur vara lättare att identifiera och mäta, än problem som rör mer mjuka aspekter så som 

kommunikation och sociala strukturer. Byggbranschens segmentering av olika projektskeden gör det 

naturligt svårt att skapa en översikt över hur beslut i ett skede påverkar nästa. Brist på samsyn och 

kompetensklyftor mellan byggprocessens olika skeden spelar en stor roll för kvalitén på en färdigställd 

byggnad. Denna brist på samsyn blir som mest tydlig i produktionsskedet i de fallen projekterade 

bygghandlingar uppvisar brister eller saknas helt. Denna rapports enkätundersökning (fråga 1 & 5) 

pekar på att det finns stor förbättringspotential gällande just bygghandlingar och beskrivningar. Detta 

bekräftas även av Respondent C som påpekar att de ofta är tvungna att starta produktionen utan 

färdigställda handlingar. Vidare lyfter Respondent B vikten av att oklarheter ska redas ut i god tid och 

inte behöva uppdagas ute i produktion, i samma grad som de gör idag. Den ständigt aktuella 

erfarenhetsåterföringen framstår som ett moment 22, där alla erkänner att det är viktigt. Men när det 

väl är dags för återkoppling ligger tankarna redan på nästa projekt, och erfarenheten stannar inom den 

egna gruppen eller går förlorad.  

De exempel på bedömningsmetoder som studerats i rapportens litteraturstudie täcker allt ifrån 

övergripande komplexitetsbedömning av hela projekt (Brockmann & Kähkönen 2012) till bedömning 

av enskilda moment (Sinha & Kumar 2006) och enskilda byggdelar (Rydstedt & Jung 2015). Samtliga 

typer av bedömningar är nödvändiga för att minska risken för byggfel och byggskador. Dock är det 

viktigt att göra rätt typ av bedömning utifrån skede i byggprocessen. Påverkan av komplexitetsfaktorer 

som sammansättning av projektgrupp, kommunikationsplattformar och val av byggtekniska lösningar 

är exempelvis svåra att påverka i produktionsskedet, och bör därför bedömas i tidiga skeden. 

Bedömningen av risken för byggfel och byggskador som kan uppstå i produktion är mycket svår att 

göra i tidiga skeden, då förutsättningar snabbt kan ändras och göra så att en tidigare bedömning blir 

irrelevant. Det är därför av vikt att enskilda aktiviteters och byggmoments komplexitet bedöms 

löpande under produktion. En annan viktig aspekt av olika bedömningar och riskanalyser är deras 

användbarhet och generaliserbarhet. Alltför omfattande metoder riskerar att bli utelämnade i 

praktiken, eller kan ge problem om de inte är användarvänliga och lätta att ta till sig. Respondent C 

lyfter denna problematik och kopplar den till omfattande dokumentationen av arbetsberedningar som 

ska göras inför varje arbetsmoment ute i byggproduktion. Att förbereda ett arbetsmoment kan i teorin 

göras oändligt noggrant, för att förebygga så många risker som möjligt. Den tidspress och andra yttre 

omständigheter som råder i praktiken kan dock göra det svårt att uppfylla samma höga krav på 

förberedelser inför varje moment. Respondent C menar också att om inte kravet på att dokumentera 

ett arbetsmoment anpassas efter momentets komplexitet kommer det bidra till onödigt administrativt 

arbete, då faktorer som inte är aktuella för momentet ändå ska bedömas.  
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6. SLUTSATS 
 

Följande kapitel ämnar besvara rapportens inledande frågeställningar utifrån den litteraturstudie och 

datainsamling som genomförts. Rekommendationer ges i den mån relevanta förslag framkommit. 

Vidare ges förslag på framtida forskning på området. Företrädesvis inom ämnen där denna rapport 

skulle ha gynnats av en bredare kunskapsbas, men även gällande frågeställningar som dykt upp under 

arbetets gång. 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 
 

# 1  Sker det en ökning av byggfel och byggskador? 

Utifrån vad denna rapport kommit fram till går det inte att med säkerhet säga att byggfelen och 

byggskadorna ökar i Sverige. Något som talar för en ökning är den allmänna uppfattningen som verkar 

råda bland yrkesarbetare. En klar majoritet av de som besvarade enkäter inom ramen för detta arbete 

har upplevt en ökning av byggfel och byggskador. Andra faktorer som indikerar en ökning är bland 

annat ett åldrande fastighetsbestånd med ökande renoveringsskuld. Ett flertal aspekter gör det dock 

svårt att dra någon entydig slutsats kring eventuell ökning eller minskning av byggfel och byggskador. 

Brist på en entydig begreppsdefinition samt hur statistik, gällande fel och skador, redovisas kan ge 

upphov till olika slutsatser beroende på sammanhang. I de fall en slutsats kring ökning eller minskning 

av byggfel måste dras bör detta göras mer isolerat och baseras på en bestämd byggnadstyp eller 

konstruktion.  

 

# 2  Har byggbranschens ökade hållbarhetsfokus påverkat förekomsten av fel, skador och brister 

i byggandet? 

Det är ett rimligt antagande att byggbranschens ökade hållbarhetsfokus har påverkat förekomsten av 

fel, skador och brister. Att förekomsten av byggfel och byggskador kan ha komplexa händelseförlopp 

bakom sig framgår i denna rapport. All typ av förändring har potential att påverka slutprodukten, 

oavsett bransch. Då det står utom tvivel att byggbranschen är under vad som kan benämnas som en 

hållbarhetsomställning vore det därför orimligt att påstå att det inte skulle kunna påverka förekomsten 

av fel och skador. Från ett hållbarhetsperspektiv är det mest relevant att diskutera hur det påverkar 

på lång sikt dock. Kortsiktigt kan ett ökat hållbarhetsfokus bidra till fel och skador som kan kopplas till 

omställning av arbetsmetoder och nya material. Denna rapport tar upp flera exempel på detta 

resonemang. Dock kommer en omställning alltid att medföra en viss grad av turbulens för att driva 

utvecklingen framåt. Rapportens intervjustudie belyser vikten av att kortsiktiga mål ibland måste ge 

vika för långsiktiga, även när det gäller hållbarhetsfrågan. Att vända utvecklingen är sällan ett alternativ. 

 

# 3  Vilka faktorer bidrar mest till förekomsten av byggfel och byggskador? 

På ett övergripande plan bidrar organisatoriska faktorer mer till byggfel och byggskador än vad 

tekniska faktorer gör. De källor som detta arbete har studerat är i hög grad samstämmiga i frågan om 

vilka faktorer som bidrar mest till förekomsten av byggfel och byggskador. De mest bidragande 

faktorerna till att byggfel och byggskador förekommer är, baserat på vad som framkommit i denna 

rapport, följande: 
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Organisatoriska faktorer 

Bristande kompetens 

Verksamma personer i byggproduktion uttrycker oro över den byggpraktiska kompetensen hos 

projektörer och arkitekter. Bristen på erfaren personal riskerar lyfta upp oerfarna individer till höga 

positioner utan att ha tillgodogjort sig nödvändig erfarenhet på vägen. 

 

Avsaknad av helhetsansvar för kvalitetskontroller 

En decentralisering av de kvalitetskontroller som görs i produktionsskedet riskerar leda till en brist på 

helhetsansvar i kontrollfrågan. Att en enskild aktör svarar både för utförande, dokumentation och 

uppföljning av sitt arbetsområde medför en ökad risk för partisk bedömning eller rena fabriceringar av 

kontrolldokument.  

 

Administration i produktionsskedet 

De som har i uppdrag att bevaka den dagliga verksamheten och framdriften ute på byggarbetsplatser 

tyngs i allt större omfattning av administrativa uppgifter. Ökad administrativ börda begränsar 

möjligheten att bevaka pågående arbetsmoment och på den vägen uppfatta och åtgärda eventuella 

problem som uppstår. 

 

Kommunikation i byggproduktion 

Tydlig kommunikation som alla kan ta till sig och förstå är av yttersta vikt ute på en byggarbetsplats. 

Produktionsskedet är det mest riskfyllda och dynamiska av byggprocessens alla skeden. En föränderlig 

och tillfällig miljö på begränsad yta där många olika yrkesgrupper ska samverka ställer höga krav på en 

fungerande kommunikation. Från ett säkerhets- och kvalitetsperspektiv framhålls språkförbistringar, 

som en internationaliserad arbetsmarknad medför, som en risk.  

 

Tekniska faktorer 

Brist på förståelse mellan olika yrkesgruppers uppgifter 

Byggbranschen är i hög grad segmenterad och involverar många olika yrkesgrupper, vars uppgifter 

överlappar varandra. Att alla ska ha kunskap om byggprocessens samtliga skeden vore önskvärt, men 

samtidigt orimligt. Att höja kunskapen om överlappande yrkesgruppers uppgifter skulle däremot 

sannolikt skapa smidigare överlämningar när en ny yrkesgrupp ska ta över efter en annan. Resultaten 

i denna rapport tyder på att förståelsen för den grundläggande förståelsen för varandras 

arbetsuppgifterna är låg ute på byggarbetsplatser.  

 

Bristfälliga bygghandlingar 

En av de mest utmärkande faktorerna, som framkommit i denna rapport, som riskerar medföra byggfel 

och byggskador är bristfällig och ofullständig projektering vid produktionsstart. Fel i bygghandlingar 

som uppdagas i produktionsskedet riskerar leda till suboptimala lösningar, då framdriften av 
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produktionen sällan kan stängas ner för att utreda felet. Resultat som framkommit i denna rapport 

pekar mot att beställare i ökande grad kommer med revideringar under produktionsskedet, vilket 

riskerar leda till bristande kvalité. 

 

Skenbart hållbara kravställningar 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar byggnad är det viktigt att förstå hur olika byggtekniska system 

och lösningar påverkar varandra. En till synes hållbar lösning riskerar äventyra helheten, om den inte 

betraktas ur ett helhetsperspektiv i relation till byggnaden. Kravställningar som föreskriver en viss typ 

av lösning måste granskas och stämmas av mot övriga rådande krav. I denna rapport framkom det 

scenario där en vissa typ av hållbarhetscertifiering fordrade en byggteknisk lösning som, i kombination 

med regionala detaljplanekrav, skapade en långsiktigt ohållbar lösning. Exemplet i fråga gällde krav på 

gröna tak tillsammans med krav på solceller. Lösningen innebär en risk då solcellerna skuggar 

växtligheten på taket som kräver solljus för att upprätthålla sin funktion.  

 

 

6.2 Rekommendationer och framtida forskning 
 

En avsaknad av helhetsansvar när det gäller kontroller och kvalité i byggandet har framkommit vid 

upprepade tillfällen under arbetet med denna rapport. Av olika skäl beskrivs nuvarande metoder och 

kontrollverktyg som verkningslösa, eller i värsta fall rent av kontraproduktiva. Då kravet på 

kvalitetskontroll i byggandet i grunden regleras av Plan- och Bygglagen (PBL) torde det vara rimligt att 

en eventuell omstrukturering av kontrollansvaret sker från statligt håll. En åtgärd som snabbt skulle ge 

incitament för byggare och entreprenörer att ta ett större eget kvalitetsansvar vore en förlängning av 

garantitiden för en färdigställd byggnad.  

I produktionsskedet beskrivs den ökande administrativa bördan som arbetsledare får bära som 

potentiellt riskabel i fråga om byggandets kvalité. Mer konkret lyfts omfattningen av 

arbetsberedningar fram som något som bidragit till denna utveckling. Otydliga kravställningar gällande 

beredningarnas omfattning och innehåll, beroende på företag, projekt eller beställare, skapar 

osäkerhet bland de som ska ansvara för utförandet. Att införa verktyg och hjälpmedel som kan 

tydliggöra i vilken omfattning en arbetsberedning behöver utföras skulle kunna avlasta och skänka 

struktur till situationen. Exempelvis om beredningar för aktiviteter skulle prioriteras och utformas 

baserat på hur känslig en enskild aktivitet är för byggprojektet som helhet.  

Hållbarhetsfrågan signaleras flitigt i offentliga sammanhang. Det vore därför intressant att se mer 

forskning kring vilken typ av hållbarhetssatsningar som ger störst långsiktig verklig effekt, kontra vilka 

satsningar som bara upplevs som hållbara. Det skulle kunna bidra till att uppmärksamma aktörer som 

eventuellt försöker kapitalisera på den ökande hållbarhetstrenden. Samtidigt skulle det kunna verka 

som ett stöd för den som sitter i beslutsposition för investeringar eller nysatsningar. På samma ämne 

vore det intressant att se forskning på folks vilja att betala för en mer hållbar produkt. Därmed vore 

det möjligt att sätta ett ekonomiskt värde på hållbarhetssatsningar inom olika områden. Detta skulle 

kunna användas som stöd vid optimering av hållbarhetssatsningar, baserat på vilket 

hållbarhetsområde som ger störst utväxling per satsad krona. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Trendanalys, hållbarhet i byggbranschen 
 

Metod 

Årsredovisningar för tre av Sveriges största bostadsbyggare analyserades utifrån sökträffar på ord med 

direkt hållbarhetskoppling. Resultatet normaliserades mot sidantal i respektive rapport. Sökträffar 

som återfanns i årsrapporters sidhuvud eller sidfot exkluderades för att ge en rättvis jämförelse med 

fokus på rapporternas innehåll. 

 

Resultat 

Tabell 8 redovisar analysens underlag. Resultatet påvisar en tydlig ökning av hållbarhetsrelaterat 

innehåll i de årsrapporterna som studerades. 

Tabell 8: Dataunderlag frekvensanalys hållbarhet, (NCC/JM/PEAB) 

Års- 
rapport 

Antal sidor* Frekvens** Frekvens per sida 

NCC JM PEAB NCC JM PEAB NCC JM PEAB 

2005 118 98 84 6 9 6 0,05 0,09 0,07 
2006 118 102 92 3 7 5 0,03 0,07 0,05 
2007 118 102 104 6 6 9 0,05 0,06 0,09 
2008 118 102 114 11 6 10 0,09 0,06 0,09 
2009 112 100 114 21 9 5 0,19 0,09 0,04 
2010 112 104 114 24 15 31 0,21 0,14 0,27 
2011 116 113 106 55 22 39 0,47 0,19 0,37 
2012 116 114 102 77 28 43 0,66 0,25 0,42 
2013 118 118 106 85 64 48 0,72 0,54 0,45 
2014 124 118 102 103 81 44 0,83 0,69 0,53 
2015 116 112 110 130 141 65 1,12 1,16 0,49 
2016 120 126 133 148 153 109 1,23 1,21 0,82 
2017 128 138 126 160 194 112 1,25 1,41 0,89 
2018 104 142 142 138 196 129 1,33 1,38 0,91 

*Sidantal avser respektive årsredovisning i sin helhet, försättsblad inkluderat. Medeltal: �̅�NCC = 117; �̅�JM = 114; �̅�PEAB = 111. 

Standardavvikelse: 𝜎NCC = 5,4; 𝜎JM = 13,6; 𝜎PEAB = 14,8. 

**Följande sökord ingick i frekvensanalysen: hållbar, hållbarhet, hållbarhetsarbete, hållbarhetsredovisning, 

hållbarhetsfrågan, hållbarhetsfokus, hållbarhetsinformation, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsmål, hållbarhetsmålsättning, 

hållbarhetschef, hållbarhetsstandard, hållbarhetsambition, hållbarhetsstyrning, hållbarhetsorganisation, 

hållbarhetsramverk, hållbarhetsrapport, hållbarhetsområde, hållbarhetscertifiering, hållbarhetsprofil, 

hållbarhetsperspektiv, hållbarhetsutveckling,  
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Bilaga 2 – Intervjuer 
 

Metod 

Nedan presenteras de frågor som ställdes vid de tre semi-strukturerade intervjuer, följt av ett 

sammandrag av svaren från respektive intervju. Intervjuerna utgick från rapportens tre huvuddelar 

hållbart byggande, byggfel och byggskador och komplexitet i byggandet. Respondenterna fick samma 

frågor inledningsvis men gavs utrymme att utveckla och diskutera närliggande relaterande frågor. 

Svaren är sammanfattade av rapportens författare utifrån anteckningar som togs vid respektive 

intervjutillfälle. Samtliga respondenter intervjuades vid separata tillfällen över länk. 

 

Intervjuunderlag 

 

Ämne  Diskussionsfrågor 

Byggfel och byggskador 1. Har du upplevt en ökning eller minskning av antalet byggfel och 

byggskador under din tid i branschen? 

 2. Känner du till några potentiella riskkonstruktioner gällande 

metoder eller material idag? 

Hållbart byggande 3. Upplever du om det ökande hållbarhetsfokuset i branschen 

påverkar risken för fel och byggskador? 

Komplexitet i byggandet 4. Vilka faktorer upplever du riskera ge upphov till byggfel och 

byggskador? 

 

Respondenter 

 

Respondent  Bakgrund 

A Över 25 års erfarenhet av teknikutveckling i byggbranschen. 

Chefsbefattning inom forskning och utveckling hos en av Sveriges 

största bostadsbyggare. 

B Över 25 års erfarenhet av verksamhets- och teknikutveckling på 

koncernnivå hos en av Nordens största bostadsutvecklare. Bland annat 

med inriktning på installationer och kravställningar i byggproduktion. 

C 15 års erfarenhet av byggbranschen. Verksam som arbetsledare i 

byggproduktion. 
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Intervjusvar 

 

1. Har du upplevt en ökning (eller minskning) av byggfel och byggskador under din tid i branschen? 

Respondent Svar 

A -  På det stora hela varken ökning eller minskning. I närtid har det noterats en minskning i 

vår organisation, som hänger ihop med förbättrade arbetsmetoder i samband med 

lärdomar från tidigare byggfel och brister. Jämfört med tidigare har vi en större intern 

expertis kring byggfel och byggskador idag och behöver inte förlita oss på extern expertis 

i samma utsträckning som förr. Även granskningen av de tekniska lösningarna vid anbud 

har blivit striktare, vilket har lett till en positiv utveckling i frågan om byggfel och 

byggskador. De skador som sker är likt tidigare främst fuktrelaterade, där en förbättring 

har skett i bad- och våtrum. Dock så har fuktrelaterade skador i kök ökat.  

 Det är svårt att dra slutsatser utifrån den statistik som finns om byggfel och byggskador 

då statistiken släpar efter den verkliga utvecklingen. När det gäller vattenskador är 

dessutom villor och mindre byggnader överrepresenterade, vilket kan göra det svårt att 

dra slutsatser om flerbostadshus enbart utifrån skadestatistik.  

 

B -  Spontant känns det som att läget är oförändrat. Fel och brister har utvecklats 

tillsammans med byggmetoderna, så vissa byggfel har försvunnit då nya metoder 

introducerats och vice versa. Däremot har vi blivit betydligt bättre på att synliggöra och 

mäta byggfel och byggskador i dag än tidigare, mycket tack vare digitaliseringen. Ökade 

krav på dokumentation har fört med sig bättre spridning och kunskap om byggfel. 

Generellt känns det även som att det är mindre stigma kring byggfel idag än tidigare, de 

yngre tenderar att i högre grad synliggöra fel som tidigare generationer skulle ”sopat 

under mattan”. Viktigt när man diskuterar statistik som rör byggfel och byggskador är 

såklart vilken typ av byggnad det gäller samt om statistiken mäter antalet fel eller 

kostnaden för felen. Ett stort byggfel kan kostnadsmässigt motsvara många små, något 

som kan vridas på i statistiska redovisningar. Exempelvis ett felaktigt fall på avloppsrör 

är mycket kostsamt att åtgärda, men är i praktiken ett enkelt byggfel. Ansvarsfrågan 

gällande monteringsanvisningar kan ge upphov till vad som till synes kan vara väldigt 

enkla monteringsfel. Är det till exempel en fönsterleverantör eller en 

ytterväggsleverantör som ska ta ansvar för korrekta monteringsanvisningar då ett 

fönster ska monteras i yttervägg? 

 Viktigt för att förebygga förekomsten av byggfel och byggskador är att lyssna på 

förvaltare och driftpersonal i frågan om materialval. Inom vår organisation sitter alltid 

garanti- och eftermarknadsavdelning med och bidrar med kunskap då nya metoder eller 

material ska användas. Även ett ökat arbetsmiljöfokus har bidragit till färre byggfel och 

bättre materialval då arbetsmiljöfrågan spätt på provning och testmontage av olika 

material. Trots att den primära frågan i det fallet har varit att förhindra arbetsskador 

har ökad provning bidragit till mer kunskap om olika alternativs byggtekniska 

egenskaper. 
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C -  Svårt att säga om felen i slutändan ökat eller minskat. Dock så upplevs risken för att göra 

fel som större nu än tidigare. Som arbetsledare måste man vara allt mer uppmärksam 

på felaktigheter i handlingar och ritningar på ett sätt som det inte var förr. 

Bygghandlingarna haltar generellt och det kan komma ändringar långt efter att ett 

moment redan genomförts. I slutändan löses de flesta problem när de uppstår men det 

ställer högre krav och skapar mer stress för arbetsledare i produktion. Till exempel 

händer det att vi hinner genomföra en gjutning och sen får revideringar på 

armeringsritningen. 

 

 

2. Känner du till några potentiella riskkonstruktioner gällande metoder eller material idag? 

Respondent Svar 

A -  Inget konkret exempel, men det finns vissa typer av utveckling som potentiellt kan leda 

till byggtekniska utmaningar. Exempelvis ett ökande storskaligt trähusbyggande, 

särskilt kunskapen kring de materialrörelser som uppstår då massiva trästommar ska 

ersätta traditionella betongstommar. Sen har användningen av olika typer av 

tätningsmetoder ökat kraftigt i och med ökade krav på lufttäthet och energianvändning. 

Detta har lett till snabb utveckling av olika fogmassor och tejper. Som alltid när det sker 

en snabb utveckling finns det risk att de tidiga versionerna av produkterna inte håller 

samma kvalité som de utvecklade. 

 I allmänhet har vi blivit bättre på att upptäcka och förebygga återkommande byggfel 

likt tidigare kända skandaler. Exempelvis när det gäller användningen av 

magnesiumoxid-skivor så upptäcktes detta i tidigt skede och ledde till att metoden aldrig 

fick fäste och hann spridas i någon större utsträckning.  

 

B -  Då det ständigt kommer nya rön är det väldigt svårt att kunna förutse. Vad vi idag 

betraktar som riskkonstruktioner var ju standard (eller till och med rekommenderade) 

tidigare. 

Till exempel var ju konstruktionen med enstegstätade putsfasader i sig inget problem. 

Den blev problematisk då den inte tålde någon som helst fuktinträngning, vilket man 

alltid kan räkna med i en fasad som utsätts för väder och vind och som dessutom har 

mängder av öppningar och installationer. Med andra ord var det dåligt genomtänkt som 

byggsystem.  

Nya krav som kommer, till exempel att deklarera koldioxid, kan riskera driva 

utvecklingen av byggprodukter i en riktning där största fokuset ligger på låga koldioxid-

nivåer på bekostnad av andra produktmässiga kvalitetsaspekter. Man bör vara försiktigt 

skeptisk till lösningar som utvecklas för snabbt i syfte att göra kommersiell framgång. 

 

C –  Inte något som berör en hel produkt eller metod. Dock så finns det ändringar av 

befintliga material som det råder lite tveksamheter kring. Till exempel så har 

utvecklingen av betong lett till ändrade egenskaper. Man tillsätter diverse 
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slaggprodukter som exempelvis flygaska och andra tillsatser för att få ner 

cementanvändningen och därmed en produkt som släpper ut mindre koldioxid. Dock så 

ändrar detta torktiderna då betongen bli tätare och mindre benägen att släppa fukten. 

Osäkerheter kring torktider leder ofta till sprickbildning. Det känns som att det finns för 

lite forskning kring nya tillsatser i betongen innan de implementeras i praktiken. 

 

 

3. Upplever du om det ökande hållbarhetsfokuset i branschen påverkar risken för fel och skador? 

Respondent Svar 

A -  Alla typer av förändring ger upphov till potentiella risker. I frågan om 

hållbarhetsdebatten är det mer fråga om en teoretisk/upplevd risk än praktisk risk då 

det ofta handlar om barnsjukdomar som kan korrigeras på sikt. Exempelvis sedan 

gifterna i äldre tiders målarfärger plockats bort har det skett en stor utveckling av olika 

primers och härdare som fungerar utmärkt idag. Vissa konstruktions- och materialval 

kan ge upphov till risker om okunskap föreligger. Ett exempelfall är om man väljer att 

ha sedumtak måste man tänka på huruvida taket kommer att skuggas av kringliggande 

bebyggelse då växtligheten i sedumtak kräver solljus för att inte dö.  

Om det skulle ske en ökning av storskaligt trähusbyggande i kombination med 

användning av sedumtak är det viktigt att vara uppmärksam på hur materialrörelser i 

stommen påverkar tätheten. Det borde vara krav på sekundärtätning vid användning av 

sedumtak, vilket det inte är idag. 

 

B -  Ett ökat hållbarhetsfokus har först och främst gjort det lättare att göra sunda 

materialval än tidigare. Förr kunde det till exempel premieras att komma med 

alternativa lösningar om det gick att använda ett billigare material och spara pengar i 

produktion. Idag är det mer accepterat att mer hållbara materialval måste få kosta. Det 

förenklas bland annat av att dessa frågor lyfts på högsta nivå nu för tiden. Ta bara 

befattningen Hållbarhetschef, som knappt har funnits i tio år ens men som är med och 

lyfter hållbarhetsaspekten till samma nivå som det ekonomiska. 

 I det fall då ett ökat hållbarhetsfokus bidrar med snabb byggteknisk utveckling och nya 

arbetsmetoder är detta såklart förenat med en ökad risk för att det kan bli fel. I det läget 

är det viktigt att monteringsanvisningar och kompetensutvecklingen hänger med de nya 

metoderna. En åtgärd med hållbarhetskoppling som har eliminerat många småfel har 

varit kravet på att uppmätt energianvändning ska matcha den beräknade. Detta har i 

många avseenden höjt lägstanivån gällande installationer och byggdetaljer.  

 När det gäller omställningen till ett mer hållbart byggande är det främst 

marknadskrafter som styr riktningen. Lagar och regler som premierar detta är också ett 

viktigt verktyg, men betydligt långsammare. Marknaden sker nu och företag måste 

snabbt ställa om för att möta efterfrågan. De hållbarhetsmärkningar som vuxit fram 

under det senaste årtiondet är ett direkt resultat av vad marknaden efterfrågar. Ett 

högre andrahandsvärde och högt PR-värde har gjort det attraktivt för fastighetsägare 

och ställa certifieringskrav vid byggnation. Detta bidrar till att dra hela byggbranschen 
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mot ett mer hållbart arbetssätt, men riskerar innebära utmaningar i form av en snabb 

omställningsperiod.  

 

C -  Problematiken kring olika tillsatsmedel i betong, som nämns i föregående fråga, är ju 

exempel på en hållbarhetsfråga som riskerar ge upphov till byggfel eller skada. Syftet är 

ju att ta fram en mer miljövänlig betong, men riskerar i praktiken skapa kvalitetsbrister 

i produktion. Leverantörer påstår att egenskaperna ska vara desamma som traditionell 

betong, men det stämmer inte alltid. Bland yrkesarbetarna lyfts ofta diskussionen kring 

nya formoljor och andra medel, där upplevelsen är att det fungerade bättre förr.  

 En av de största riskerna med det ökande hållbarhetsfokuset som i förlängningen 

riskerar bidra till fel och skador är en kraftig ökning av dokumentation och administrativa 

uppgifter för arbetsledare i produktion. Vi hinner knappt vara ute och arbetsleda eller 

bevaka produktionen på plats längre. Det känns som att en stor del av all dokumentation 

ska in bara så att byggledare och projektörer ska ha ryggen fri om det uppstår problem. 

Ibland blir egenkontroller och dokumentationer rena efterhandskonstruktionerna bara 

för att de inte hinns med ute på plats. Sen är ju alla kontroller så tätt sammanlänkade 

med produktionen att det är svårt att överlåta till någon annan än arbetsledaren heller. 

Som det är nu om alla dokumentationskrav ska uppfyllas så är situationen för 

arbetsledare ohållbar. 

 

 

4. Vilka faktorer upplever du riskera ge upphov till byggfel och byggskador? 

Respondent Svar 

A -  Ökad administration ute på byggarbetsplatserna. Fler krav och ändrat fokus gällande 

dokumentation. Genom åren har en stor del av hållbarhetsfokuset byggts på och skiftat 

från att gälla avfall till kemikalier till energianvändning till koldioxid och 

livscykelanalyser. En faktor som kan försvåra ytterligare då fel eller skada har inträffat 

är om det gäller garantiärende i samband med utlandsköp. Kommunikation och 

transport försvårar ofta dessa ärenden, dock går det inte att dra några slutsatser kring 

risken för byggfel eller byggskador i samband med utlandsköp.  

  

B -  Byråkrati och ensidigt uttänkta kravställningar kan ställa till det om problemen inte lyfts 

fram i tidigt skede. Detta kan till exempel röra detaljplanekrav, programkrav, 

beställarkrav mm som när de ska kombinerar ger upphov till en slutprodukt som inte 

fungerar optimalt. Ett exempel på detta är ett fall då en kund ville ha sedumtak med 

solceller på. Valet av sedumtak kan ha föranletts av krav på grönytefaktor eller 

detaljplan och solcellerna kan ha sprungit ur ett krav på en viss andel förnybar energi. 

Åtgärderna var för sig är det inget fel på och de förknippas starkt med ett ökat 

hållbarhetsfokus i byggandet. Men som system skulle de inte ha fungerat vidare bra då 

solcellerna skulle ha skuggat växtligheten på taket som skulle ha vissnat och dött.  
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 Dialog är a och o för att i tidiga skeden kunna förebygga misstag som kan leda till 

byggfel och byggskador. Det är även av största vikt att dialogen sker så tidigt som 

möjligt. Bristfälliga lösningar ska inte behöva uppdagas ute i produktion, då är det ofta 

för sent för att kunna åtgärda på ett bra sätt. Ofullständiga eller bristfälliga 

bygghandlingar vid produktionsstart är en stor risk för ett projekts resultat.  

 

C -  Bristfälliga bygghandlingar och otydlig informationshantering mellan alla olika aktörer. 

Det finns en anledning till att branschen haltar när det gäller digitalisering. Det är 

fortfarande pappersritningar som är det primära underlaget ute i produktion, även fast 

digitaliseringen har pågått i vad som känns som en evighet. Minsta fel i en 3D-modell 

gör att man faller tillbaka på utskrivna pappersritningar. Digitala modeller är fantastiska 

för visualisering och kollisionskontroller, men är svåra att använda som underlag ute i 

produktion. Många olika konstruktörer jobbar i samma modell och gör det svårt att hålla 

någon enskild ansvarig för en miss då informationen kan ligga dold bakom någon annans 

ritningslager. Modellerna blir slarviga då ingen tar helhetsansvaret för innehållet. Allas 

ansvar brukar vara lika med ingens ansvar. Digitaliseringen har enorm potential att 

förenkla arbetet ute i produktion men kommer kräva en rejäl kompetenshöjning bland 

arbetsledare då det är en stor utmaning att skapa digitala verktyg som inte kräver 

förkunskaper. 

 En annan aspekt som inte nödvändigtvis behöver bidra till byggfel, men som bidrar till 

en ökad osäkerhet är alla de arbetsberedningar som ska genomföras i produktion. 

Tanken att identifiera risker och säkerställa tillgång på resurser är i grunden god, men 

genererar enorma mängder pappersarbete och det uppstår ofta osäkerhet kring när en 

arbetsberedning behöver genomföras eller inte. Tiden det tar att sammanställa och 

förbereda ritningsunderlag och resursplanering för att sedan ha ett fysiskt möte där 

yrkesarbetarna ska närvara för genomgång finns bara i teorin. Arbetsberedningar och 

arbetsbeskrivningar ute i produktion borde vara kraftigt förenklade och helst bara bestå 

av pedagogiska bilder. Det händer regelbundet att arbetsberedningarna fylls i i 

efterhand, mest för att beställaren vill ha dokumentation för att ha sin rygg fri. I det läget 

blir det ju bara en värdelös papperstiger som bara tar resurser utan att ge något värde 

tillbaka. 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning 
 

Frågeenkäter distribuerades via två Facebook-Communitys för yrkesaktiva inom byggproduktion. 

Majoriteten av respondenterna bestod av yrkesarbetare. Verktyget Google Forms användes för att 

konstruera enkäten. Totalt 214 ifyllda enkäter samlades in, varav 158 besvarades av yrkesarbetare och 

56 av personer med någon typ av konsult- eller tjänstemannaroll. Olika yrkesroller representerade 

enligt nedan. 

Yrkesarbetare: Plåtslagare/Byggnadsplåtslagare (131), Snickare/Träarbetare (24), Takläggare (3) 

Tjänstemän och konsulter: Arbetsledare (18), Egenföretagare (16), Byggchef/Platschef (8), 

Projektledare/Projektkonsult (8), Besiktningsman (5), Konstruktör (1)  

Enkäten bestod av en kort beskrivning av datainsamlingen följt av tio flervalsfrågor av varierande 

format. Nedan presenteras enkäten i sin helhet, precis som den såg ut för respondenterna vid 

svarstillfället. 
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