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1. Sammanfattning 
Vid besiktning av plåttaksentreprenader påtalas brister och fel, många av besiktningsanmärkningarna är 
återkommande. En entreprenör borde bara behöva få en anmärkning en gång för att sedan lära sig av misstaget. I 
denna studie har det framkommit att lösningen på problemet inte ligger i att säga ”sluta slarva”, det är mer 
komplicerat än så. De stora bristerna finns idag i ledarskap, kommunikation, återföring av erfarenheter och att 
entreprenörerna tar ett för litet ansvar. 

För att antalet besiktningsanmärkningar ska minska måste alla takentreprenörer arbeta med ett tydligare ledarskap där 
ledaren är respekterad och uppskattad. Ledaren måste på ett effektivt sätt kunna förmedla ut den senaste 
informationen till alla ute i produktion. Det hela leds då ofelbart in på kommunikation. För att antalet anmärkningar 
ska minska måste också all information enkelt flyta genom hela kedjan. Det ska vara enkelt för personalen ute på 
arbetsplatsen att få tag i den senaste informationen. Det gör även att det är viktigt att det från början finns en 
ordentlig dokumentation om hur taket ska byggas, inga oklarheter ska finnas kvar när bygget startar.  

För att undvika att ett fel återuppkommer gång på gång måste alla takentreprenörer arbeta med återföring av 
erfarenheter i verksamheten. När ett fel eller en brist uppstår bör det återkopplas i organisationen och kunskapen om 
hur det egentligen ska vara måste föras ut till alla medarbetare. Om det i projekten arbetas med kontinuerliga 
kontroller kommer eventuella fel och brister att upptäckas i ett tidigare skede, vilket kan motverka att större skador 
uppkommer, något som dock kräver att entreprenörerna åtgärdar bristerna på en gång. Generellt ligger utmaningen 
för takbranschen i att skapa ett bra arbetsklimat med ett bra ledarskap och en god kommunikation.  

2. Abstract 
The mistakes and failures on the roof are noticed during inspection of the construction, many of the commentaries 
are recurring. A contractor should only need to get a commentary once and then learn from the mistake. It has in 
this study been brought to light that the solution is not to tell the contractors to “stop slattern”, it is more 
complicated than that. Today, the biggest problems are found in leadership, communication, feedback of experience 
and that the entrepreneurs take too little responsibility. 

To minimize the amount of commentaries all contractors need to work with a clearer leadership where the leader is 
both respected and appreciated. The leader must in an effective way be able to convey all the information to all 
employees. It is also needed that the information flows smoothly through the whole project. It should be easy for the 
people working out in the field to reach the latest information. Therefore it’s also important that the entire 
documentary is good enough when the project begins; there should be no possibilities for misunderstanding.  

It is also needed that all the entrepreneurs work with feedback of experience in the company. If a mistake or failure 
is noticed this needs to be fed back in the organization and the knowledge of how the work should be done correctly 
must be distributed to all the employees. If inspections are done continuous during the construction all failures and 
mistakes will be noticed earlier and greater damage is prevented. However this requires that the contractors correct 
the mistakes directly. The challenge with minimizing the amount of building damage is to create a good work 
environment with a good leadership and a good communication.  
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3. Inledning 
Denna fördjupningsartikel har skrivits inom ramen för kandidatexamensarbete AF101X på civilingenjörsprogrammet 
i Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Vi som författare till denna artikel vill även tacka alla 
entreprenörer och besiktningsmän som tagit sig tid till att göra detta arbete möjligt. 

3.1 Bakgrund 
Ett felkonstruerat tak kan ge obehagliga följdeffekter och oväntade kostnader. Det är ingen nyhet att byggfel kostar 
pengar, en kostnad som kan undvikas om allting görs rätt.  I princip kan ett plåttak ha evigt liv, om man underhåller 
det rätt (Stockholm stad, Stadsmuseet, 2014). För att ett plåttak ska hålla den önskade livslängden är det av stor vikt 
att allt görs rätt från början.  

De tvister som uppstår orsakas ofta av att takentreprenören och kunden inte är överens om vilka fel som finns och 
vem som är ansvarig för att åtgärda felen. Vid en granskning som gjorts av Villaägarnas Riksförbund så framkommer 
att det ofta brister i informationen till kunden gällande husets egenskaper (Wågström, 2009). En grov uppskattning är 
att hälften av alla de fel som uppstår uppkommer redan i projekteringsstadiet genom att arbetsledarna planerar fel 
eller samordnar dåligt samt att byggnadsarbetarna slarvar, missuppfattar ritningar eller helt enkelt inte vet hur 
materialen ska sättas fast (Josephson & Hammarlund, 1999). Detta visar på vikten av att ha en god kommunikation i 
projektet samt besiktning genomförs där projektet granskas av oberoende part.  

Den mänskliga faktorn kommer alltid att spela in och därför är det viktigt att ha en fungerande helhetsprocess för 
takentreprenader. I processen ingår såväl byggherre som takentreprenör och besiktningsman där alla spelar en viktig 
roll för att taket ska få den önskade funktionen och livslängden. Det är inte rimligt att antalet 
besiktningsanmärkningar som påvisar byggfel ökar när tekniken utvecklas och därför kommer denna studie att 
behandla vanliga byggfel på plåttak samt anledningarna till att de uppkommer. 

3.2 Problemformulering 
För att skapa hållbart byggande måste antalet byggfel minskas, något som är lättare sagt än gjort. Syftet med denna 
fördjupningsartikel är att ta reda på vilka de vanligaste felen är för ett plåttak är samt att dra slutsatser kring hur dessa 
kan undvikas. Beror detta på bristande kommunikation eller är det bara slarv?  

3.3 Metodbeskrivning 
För att kunna besvara frågeställningen hämtas information från intervjuer med fyra entreprenörer, 
informationssökning i rapporter, artiklar samt en genomgång och sammanställning av 45 besiktningsprotokoll från 
besiktningar av plåttak. Dessa protokoll kommer från ett besiktningsföretag med inriktning mot yttertak och fasader. 
De entreprenörer som intervjuats är alla verksamma inom takläggningsbranschen, personerna som besvarade 
frågorna har varierande ställning inom företagen, allt från plåtslagare till kvalitetsansvarig och VD. I denna studie 
hålls alla entreprenörer och besiktningsmän som ställt upp och besvarat frågorna anonyma. I litteraturstudien tas 
orsaker till byggfel upp ur ett större perspektiv, dessa orsaker gäller hela byggbranschen men är även applicerbara på 
takentreprenader. 

4. Resultat 

4.1 Besiktningsprotokoll 
De återkommande felen som beskrivs i besiktningsprotokollen sammanställs i kategorier som övergripande beskriver 
vilken typ av fel det är. I Tabell 1 nedan följer en sammanställning av besiktningsanmärkningarna. För de exakta 
anmärkningarna hänvisas till Bilaga A. 
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Besiktningsanmärkning Antal anmärkningar 

Brister/fel vid anslutningar och infästningar 44 

Brister/fel gällande falsar 41   

Brister/fel gällande takavvattning 32 

Brister/fel gällande rengöring av takytan 30 

Brister/fel gällande säkerhet 25 

Brister/fel gällande ommålning 23 

Brister/fel gällande dokumentation 14 

Övriga skador 11 

Tabell 1; Sammanställning av besiktningsanmärkningar 

Kategorierna har sammanställts på följande sätt; 
• Brister/fel vid anslutning och infästning inkluderar brister, fel och inte utförda arbeten gällande huvar 

genomföringar, ståndskivor, stos, diverse rör, bakstycken, takfönster och anslutningar mellan vägg/tak 
• Brister gällande falsar avser främst ståndfalsar, men även nockfalsar och anslutningsfalsar som ej är 

kompletta, skadade, inte omfalsade eller tillslutna 
• Brister gällande ommålning handlar främst om missfärgning/avfärgning samt ej utförd förbättringsmålning. 
• Brister gällande rengöring behandlar främst rengöring av falsolja från tak, övrig rengöring av plåtytor, 

främst byggsopor och dylikt som ej är borttaget 
• Brister gällande takavvattning behandlar bakfall i hängrännor/ståndrännor, bristfällande städning/rengöring 

i hängrännor etc., ej korrekt utförda vinkelrännor, stuprör och hängrännor, skadade stuprör, kvarstående 
vatten, avsaknad av silar, ej trådade vattkupor 

• Brister gällande säkerheten behandlar ej kompletta eller utförda snörasskydd, avsaknad eller felmonterad 
brygga och takstege och andra taksäkerhetsanordningar 

• Brister gällande dokumentation gällande taksäkerhet, egenkontroll, materialdokumentation, garantisedlar 
etc. som ej är överlämnade 

• Övriga skador omfattar repskador på plåt samt diverse hål och skador i tätskikt, takkrön och på 
plåttäckning 

 

4.2 Entreprenörsynpunkter 
De entreprenörer som tillfrågats är alla verksamma inom takläggningsbranschen. Personerna som tillfrågats har 
varierande roller inom företaget, rollerna varierar från plåtslagare till kvalitetsansvarig och VD. Ett antal 
entreprenörer har tillfrågats där dessa fyra svar valts ut. 

Vid kontakt med entreprenörer har de vanligaste felen presenterats och följande frågor ställts; 

 
• Vad tror ni är anledningen till att de presenterade byggfelen på tak uppstår? 
• Vilka upplever ni är de vanligaste felen som anmärks under besiktning? 
• Vad tror ni är orsakerna till anmärkningarna? 
• Vad kan göras för att minska antalet anmärkningar? 
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4.2.1 Sammanfattning av intervjuer med entreprenörer 

Vid intervjuerna har flera entreprenörer lyft fram liknande aspekter som orsaker till att fel och brister i 
plåttaksentreprenaderna uppstår, även liknande förslag på åtgärder presenterats. Nedan följer en sammanfattning av 
intervjusvaren, för fullständiga intervjusvar hänvisas till Bilaga B. 

Vid intervjuerna har det framkommit att egenkontrollerna måste användas på ett korrekt sätt om antalet byggfel ska 
kunna minska. Idag är egenkontrollerna något som ofta ses som ett nödvändigt ont ute på arbetsplatserna. Ofta 
anser personalen ute i produktion att egenkontrollerna inte är något som tillhör deras arbete. För att kunna få bukt 
med problemet har det under intervjuerna föreslagits att egenkontrollerna måste bli enklare att tillgå och utföra. 

Entreprenörerna berättar att det är viktigt med en ordentlig beskrivning av det objekt som takentreprenaden ska 
utföras på. Om det inte finns en bra arbetsbeskrivning innan projektet startar ökar risken för att byggfel uppstår. Vid 
byggstart anser entreprenörerna att det inte får finnas några oklarheter kring vad som ska utföras och hur det ska 
utföras, alla parter måste vara överens. Även en god arbetsberedning från entreprenörernas sida innan projektstart 
bidrar till att antalet byggfel minskar. Arbetsbeskrivningarna tycker entreprenörerna med fördel bör tas fram i samråd 
med personalen ute i produktion. En god projektering är en av nycklarna till ett minskat antal byggfel. 
Entreprenörerna framhåller även vikten av erfarenhetsåterföring från tidigare projekt. En bra erfarenhetsåterföring 
leder till att kunskaper från tidigare projekt tas till vara på ett bra sätt och all personal kan lära av tidigare misstag, 
vilket gör att entreprenörerna undviker att upprepa samma misstag i flera projekt. 

Vidare berättar entreprenörerna att en bättre struktur vid projektsluten skulle bidra till att brister gällande städning 
och dylikt undviks. I branschen har personalen generellt inte en tillräcklig utbildning, något som gör att personalen 
ibland kan tilldelas för svåra uppgifter. För att få bukt med byggfelen så måste det i tid fångas upp vilken kunskap 
som personalen saknar så att detta kunskapsglapp kan fyllas. Vissa byggfel uppkommer troligen på grund av slarv 
och hemmablindhet. En viktig aspekt som även framkommit under intervjuerna är tidspressen som idag finns ute på 
arbetsplatserna, denna tidspress leder till stress som i sin tur mynnar ut i att byggfel uppstår. 

Ytterligare en synpunkt som entreprenörerna framhåller är att kunden måste ha bättre kontroll över projektet. Det är 
inte alltid kunden kan berätta vad denne vill ha utfört, i vissa fall framkommer inte allt vad kunden vill ha förrän 
slutbesiktning sker. Kunden måste även tänka efter när de väljer vilken entreprenör som ska utföra arbetet samt att 
de själva måste ha den kunskap som krävs för att driva projektet eller ta in extern hjälp som besitter kunskapen. 

En av de faktorer som nämnts mest frekvent vid intervjuerna är kommunikation. En av de viktigaste bitarna är enligt 
entreprenörerna att informationen flyter bra genom hela kedjan för att projektet ska bli lyckat. All information måste 
på ett bra sätt förmedlas ut till personalen ute i produktion. Informationen ute på arbetsplatsen måste även vara 
lättillgänglig. Vidare berättar entreprenörerna att det bör finnas en tydlig återkoppling i verksamheten, något som 
kräver ett tydligt ledarskap. Det förekommer även en bristande yrkesstolthet i branschen idag. För att få bukt med 
byggfelen tror entreprenörerna att det är viktigt att få till en bra företagskultur där all personal känner sig viktiga och 
att det är roligt att gå till arbetet.  

 

4.3 Litteraturstudie 
Ungefär hälften av alla fel som uppstår uppkommer redan i projekteringsstadiet (Josephson & Hammarlund, 1999). 
En av de vanligaste tvisterna som uppstår orsakas framförallt av att entreprenören och byggherren inte är överens 
om vilka fel som finns och vem som står som ansvarig för att åtgärda dessa fel. I en granskning från Villaägarnas 
Riksförbund framgår det att informationen om byggnaden som byggherren ges ofta är bristfällig. Detta gör att 
byggherren litar blint på entreprenören som utför arbetet (Wågström, 2009). I entreprenader är det byggherren som 
har det fulla ansvaret för att de krav som samhället ställer följs. Byggherren ska även se till att kontroll och provning 
sker i den utsträckning som krävs (Boverket, 2010). I en rapport från 2009 som Statskontoret publicerat med 
uppdrag från regeringen, ansåg Statskontoret att för att motverka byggfel måste byggherren ta ett större ansvar för 
dessa. Detta kräver dock en samordnad planering med alla entreprenörer som är inblandade samt en uppföljning 
med en fungerande kontroll från byggherrens sida (Statskontoret, 2009). 

Ett stort problem gällande takläggning är bristen på utbildning i alla nivåer. Det är viktigt att se till att personalen 
som anlitats för att utföra arbetet har korrekt utbildning. Om byggherren själv är bättre utbildad kommer hela 
processen att bli bättre varvid färre fel skulle uppstå (Madsen, 2004). Uppkomsten av byggfel beror av organisationen 
och arbetsprocessen hos entreprenören men också av bristande samarbete och kommunikation mellan byggherre 
och entreprenör. Detta tyder på att ledarskap och kommunikation måste utvecklas så att planering, samordning och 
kvalitetssäkring blir betydande. Att byggherren inte ser bygget ur ett livscykelperspektiv kan, på lång sikt, leda till 
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stora kostnader (Statskontoret, 2009). Det bör även finnas ett incitament för beställaren och entreprenören att ha en 
återkoppling för att lära av varandra och motverka framtida byggfel  (Statskontoret, 2009).  

För att undvika feltolkningar i produktionen är det viktigt att detaljerade ritningar över kritiska snitt finns tillgängliga. 
Att förklara riskmomenten samt vad man bör tänka på i text är att föredra. Idag finns inga direktiv om hur 
detaljerade ritningarna ska vara eller om det ska upprättas produktionsordningsplaner. Det görs därför sällan 
detaljerade anvisningar, ritningar på kritiska snitt eller någon produktionsordningsplan över riskfyllda konstruktioner. 
I produktionen finns en ökad risk för att anslutningarna inte utförs på ett korrekt sätt, då det ges möjlighet till egna 
tolkningar som inte alltid ger det önskade resultatet (Holm & Brinkenklint, 2002). För att förhindra att byggfel 
uppstår måste man redan i designskedet titta på konstruktionen av taket och valet av material, så att det återspeglar 
takets funktion. Monteringen av taket måste ske på ett korrekt sätt, det vill säga följa ritningar och tillverkarens 
rekommendationer (Warseck, 2003). Specifikationer ska aldrig skrivas på ett sådant sätt att de bygger på eller tillåter 
tillverkare eller entreprenörer att själva avgöra hur acceptabelt ett visst förhållande är eller hur man ska använda 
produkten (Cook, 2005). 

Generellt är 60 % av felkostnaden orsakad av feltyper som återkommer från projekt till projekt (Bengtson, 2004). Ett 
stort problem på byggarbetsplatsen är den brist som finns i kontinuitet. Varje bygge ses som ett helt nytt projekt där 
sammansättningen av personal kan variera och nyckelpersoner kommer in i projekt för sent och/eller slutar för 
tidigt, vissa personer som behövs i projektet är ibland inte med alls (Knauseder, et al., 2003). En projektgrupp sätts 
ihop för ett specifikt projekt, när projektet är slut splittras gruppen direkt. Under projekteringsskedet är det ett 
intensivt arbete och mycket information ska nå alla parter i projektgruppen, i detta skede blir tiden det mest kritiska. 
Det har visat sig att personer som finns med i projektgrupperna blir mindre försiktiga med hur de förmedlar 
informationen. Denna information gick inte längre genom de tänkta kommunikationsverktygen utan via informella 
kommunikationsvägar. Då alla inblandade arbetar med olika delar i projektet och har olika intressen i projektet 
påverkar det informationsströmningen och samarbetet i projektet negativt (Wikforss & Löfgren, 2007). En stor 
anledning till att projekt lyckas är tack vare att informationen flyter bra genom hela kedjan (Knauseder, et al., 2003) 

I en rapport från Statskontoret framgår att vid projekteringen förs ingen dialog mellan konstruktörer och personerna 
ute i produktion. När en ritning når produktionen och det upptäcks att det inte går att bygga enligt handlingarna 
löses problemet ute på plats. Detta kan i sin tur medföra att den nya lösningen inte fyller den funktion som 
konstruktören eftersträvat (Statskontoret, 2009). 

En viktig del för att höja kvaliteten är att ta tillvara på tidigare erfarenheter. Som erfarenhetsåterföringen ser ut idag 
finns ingen organiserad återföring från dem som reparerar skadorna tillbaka till konstruktörerna. Av den anledningen 
kan samma fel uppkomma flera gånger, vilket i sin tur resulterar i att kvaliteten försämras (Holm & Brinkenklint, 
2002).  

Enligt besiktningsmannen Lars Erik Höök beror många byggfel på tak av entreprenörernas egenkontroller som till 
viss del ersätter besiktningsmännens arbete. Han anser att egenkontrollerna är bristfälliga, och att det tillsammans 
med stress är de största orsakerna till byggfel (Nordberg, 2008). Statskontoret har kommit fram till, efter samtal med 
olika företrädare från byggbranschen, att egenkontrollerna skulle fungera bättre om det fanns en projektledning som 
arbetade efter ett längre perspektiv. Projektledningen tar då tillvara på och samordnar olika kunskaper och 
erfarenheter, vilka återförs i liknande projekt. Det vill säga, finner fungerande arbetsmetoder som kan återanvändas i 
olika projekt och som leder till en effektivare och mer kvalitativ process. Statskontoret pekar dock på att byggherren 
samtidigt måste ha kompetens för att planera och samordna hela byggnationen, och ta sitt egenansvar genom att 
exempelvis ta in externa konsulter för att öka kunskapen och upprätthålla kompetensen genom hela arbetet. En 
tydlig precisering av vilka funktioner och ansvar byggherren och entreprenören har skulle även underlätta 
kommunikationen och leda till en effektiv och kvalitativ byggprocess (Statskontoret, 2009). 

Anderson och Nolerås pekar på att om alla inblandade visste hur och varför de gör arbetet skulle antalet 
anmärkningar minska avsevärt. Genom att låta personalen ute på arbetsplatserna ta del av vilka fel som är vanligast 
och hur man ska undvika att de uppstår, kan antalet anmärkningar att minska (Andersson & Nolerås, 2010). Den 
stora skillnaden i projekt som har minst antal byggfel och de som har största antal byggfel ligger i ledarskapet. I de 
projekten som lyckats finns ett större förtroende för platschefen som i dessa fall också har ett större stöd från 
ledningen (Josephson & Hammarlund, 1999).  

I en undersökning gjord av Per-Erik Josephson, byggnadsekonom på Chalmers Tekniska Högskola, visas att hälften 
av alla fel beror på glömska och slarv (Josephson & Hammarlund, 1999). Arbetsinsatsen tenderar till att vara ett av 
de största problemen eller den vanligaste anledningen till att problem vid någon punkt uppkommer under takets 
livslängd (Madsen, 2004).  
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För att antalet anmärkningar ska minska måste byggföretagen sluta slarva. Många gånger vet takentreprenörerna om 
att det finns en kommande anmärkning men åtgärdar det inte direkt. Om entreprenören har en anmärkning bör de 
åtgärda den direkt istället för att skjuta det på framtiden. Mer fördelaktigt är att samma personer som är med på 
byggplatsen vid besiktning även är de som åtgärdar felen. När ett företag har fått ett besiktningsprotokoll med 
anmärkningar bör det inte krävas ett flertal efterbesiktningar då de vet vad som är fel och vad som måste åtgärdas 
(Andersson & Nolerås, 2010). Tidspressen som råder i produktionen kan medföra att olika yrkesgrupper tvingas 
verka i en felaktig ordning. Om yrkesarbetarna får den tid som krävs för att göra ett fackmannamässigt jobb skulle 
antalet byggfel minska (Holm & Brinkenklint, 2002). För att besiktningsanmärkningarna ska minska i framtiden 
måste entreprenörerna planera bättre och avsätta mer tid för projekten. De måste även följa sin tidsplan för att 
minska den stress som uppstår i slutet av byggnationstiden (Andersson & Nolerås, 2010).  

Enligt Warseck bör taket inspekteras två gånger per år, där också hängrännor rensas och skräp avlägsnas. Alla små 
brister och problem ska beaktas så att det inte leder till större bekymmer. Dock poängteras vikten av att förhindra 
möjligheterna till att beträda ett tak, då det är endast behöriga personer som ska vistas på taken (Warseck, 2003). Alla 
som rör sig på ett tak kan orsaka en skada på det (Wågström, 2009). Enligt Björn Holgersson är det största 
problemet bristande underhåll av takavvattning. Genom att bara titta på taket från marken kan man upptäcka fel 
orsakade av takavvattningen (Holgersson, 2002).  

År 1986 införde Danmark en obligatorisk tioårig byggaranti för vissa typer av byggnader, vilket ledde till en generell 
minskning av antalet byggfel. Före införandet av den förlängda byggarantitiden var andelen allvarliga byggfel bland 
de anmälda felen närmare 30 %. 2005 hade andelen sjunkit till 4 %. År 2008 infördes den förlängda byggarantin för 
alla typer av ny- och ombyggnation i Danmark med krav på kontroller efter ett år och fem år. En granskningsrapport 
från Ehvervs- och Byggestyrelsen visar på att de byggherrar som gav tioårig garanti hade 8 % allvarliga byggfel bland 
de anmälda felen, medan de byggherrar som lyckats kringgå bestämmelserna hade 19 % anmälda allvarliga byggfel. I 
Sverige finns idag en obligatorisk byggaranti på fem år, men många anser att denna tid borde fördubblas, precis som i 
Danmark (Dahlquist, 2011).  

Ett tidigare förslag från Byggkommissionen var att Boverket skulle upprätta en bygghaverikommission för utredning 
av orsakerna till byggfel samt brister i kommunikationen. Detta i syfte till att skapa ett underlag för 
erfarenhetsåterföring och andra insatser. Uppdraget lades dock ned då Sveriges Byggindustrier ansåg att byggfel 
främst var en fråga om ansvar mellan parterna i entreprenaden (Statskontoret, 2009). 

Byggindustrin i sin helhet måste förändras för att skapa ett mer engagerat ledarskap, större kundfokus, skapa en 
bättre kvalitetsdokumentation och få alla medarbetare engagerade i hela byggprocessen. Ambitiösa mål och ett bra 
sätt att bedöma resultat skulle ge betydande förbättringar. Tydlighet och transparens i branschen och till kund är 
något som eftersträvas, förändringar i kultur och struktur krävs också för att få till dessa förbättringar. Att använda 
sig av standardkomponenter och processer samt att ständigt sträva efter förbättringar av kvalitet och effektivitet 
skulle bidra till en bättre byggindustri (Department of Trade and Industry, 1998). 

De krav som ställs på besiktningsmannen är att denne ska godkänna entreprenaden om inga fel finns. Om det, i 
begränsad omfattning, finns fel som är av mindre betydelse får dessa inte ligga som grund till att en entreprenad 
underkänns vid slutbesiktning, samma sak gäller för fel som beror på injustering (Byggandets Kontraktskommitté, 
2007/2004).  

5. Analys och slutsats 
Under studien har det framkommit att den största anledningen till att byggfel i takentreprenader uppstår beror av 
brister i ledarskap och kommunikation. Ser man till ledarskapet är det viktigt att arbetet samordnas på ett bra sätt där 
alla inblandade är delaktiga och införstådda med vad det är som ska göras i projektet och hur det ska utföras. För att 
skapa ett lyckat projekt krävs ett stort förtroende för platschefen från både ledning och personal, detta kräver att 
platschefer backas upp av ledningen och får stöd i sitt ledarskap. Som ledare är det viktigt att hela tiden delge sina 
medarbetare vad det är som ska utföras och hur det ska genomföras. Det är även viktigt att ledaren är tydlig med vad 
som ingår i projektet. För att kunna skapa ett lyckat projekt där inga byggfel uppstår måste kunskaper och 
erfarenheter tas till vara och utnyttjas i senare projekt. Det hela bygger på att ett längre perspektiv skapas och att inte 
varje nytt projekt ses som ”ett blankt papper”. Betydande förbättringar kan skapas om ambitiösa mål sätts upp och 
ett bra system för utvärdering av resultat byggs upp. Utvärdering av resultat är även starkt sammankopplat med en 
god projektavslutning. 

Antalet anmärkningar kan minskas om ansvarsfördelningen i takentreprenaderna är mer tydlig. Att undersöka var 
problemen uppstår som leder till dessa anmärkningar kan bidra till minskade problem. Ligger problemen redan i 
projekteringsskedet, i att AMA inte följs, orsakas de av att byggherren har bristande kunskaper eller att takarbetarna 
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har för låg utbildningen eller slarvar? Ansvarsfördelningen av exempelvis utförande av kontroller samt vem som står 
skyldig om problem uppstår en tid efter slutbesiktning, måste klargöras innan projektstart. Alla bör ta ett större 
ansvar och kommunicera med alla inblandade parter, så att ingenting missas eller blir ogjort på grund av 
meningsskiljaktigheter om hos vem ansvaret ligger.  

En ledare måste få de anställda att arbeta i ett lag och få dem att känna att det är roligt att utföra arbetet. Om 
personalen som arbetar i takentreprenaden känner att arbetet är utvecklande kommer de också att göra ett bättre 
arbete. Varje anställd behöver få känna att det som de gör är viktigt. En aspekt i det hela är att yrkesstoltheten delvis 
har försvunnit, detta behöver byggas upp igen. Alla anställda ska kunna känna stolthet över det arbete de utfört. 
Generellt måste ledarna skapa en ändrad attityd till felen, det skulle göra att felen åtgärdas tidigare eller inte 
uppkommer alls. Det är inte säkert att det är på det personliga planet som anledningen till felet finns utan det är 
högst troligt att felet uppstår på grund av något som sker runt omkring. 

En brist som idag finns i organisationerna är att det inte fångas upp i tid vilka områden som kräver mer instruktioner 
och vidare utbildning. För att undvika byggfel måste det tidigare i projektet klargöras vad personalen kan och ge dem 
den kunskap som saknas. Det är inte alltid att det krävs en formell vidareutbildning inom området, det kan räcka 
med en kortare instruktion eller en genomgång av hur arbetet ska utföras av en mer erfaren kollega. Dock bör större 
kunskapsgap fyllas genom vidareutbildning av personal. Det är viktigt att poängtera att kunskapsnivån generellt sett 
är för låg, speciellt bland byggherrarna. Därför är det viktigt att kunskapsnivån höjs i takbranschen.  

Ur ett kommunikativt perspektiv är det viktigt att informationen flyter bra genom hela kedjan. En av de vanligaste 
orsakerna till att byggfel uppstår är kommunikationsbrist mellan byggherre och entreprenör , mellan konstruktör och 
personer i produktionen samt mellan olika entreprenörer. Om brister finns i ritningar löses dessa problem ute i 
produktion istället för att kontakta den ansvariga konstruktören. Dessa beslut kan generera i byggfel och att 
konstruktionslösningen inte fungerar som den ska. För att underlätta kommunikationen måste det bli mer specifikt 
vad entreprenören och byggherren enskilt ansvarar för. Idag är parterna sällan överens om vilken ansvarsfördelning 
som finns. Det är mycket viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig innan byggstart. Om varje part vet vad de ansvarar 
för kommer antalet fel som uppstår av missförstånd att minska.  

Förutom muntlig kommunikation är ritningar och arbetsbeskrivningar mycket viktiga kommunikationsverktyg. Då 
det idag inte finns någon standard för hur detaljerade ritningar bör vara blir det ett stort problem, då det även brister 
i andra kommunikationskanaler. En tydlig mall för detaljeringsnivån över framförallt delar av konstruktionen som 
anses som mycket känsliga, exempelvis anslutningar, är att föredra. Att BIM utvecklas som ett 
kommunikationsverktyg tyder på att utvecklingen går åt rätt håll. Med dagens teknik skulle tydliga ritningar och 
arbetsbeskrivningar kunna nå ut hela vägen genom kedjan.  

Kommunikationen i takentreprenaderna ska inte bara ske internt, det handlar även om kommunikation med alla 
inblandade parter. Genom att på ett bra sätt använda sig av egenkontroller och kontinuerliga rapporter upprätthålls 
en god kommunikation med beställare eller annan berörd part. Många fel och misstag kan undvikas om alla vet vad 
som pågår på bygget och varför man gör det.  

Det är viktigt att all information kommer ut på arbetsplatsen på ett enkelt och bra sätt. Det är lätt att teoretiskt 
beskriva en bra modell för hur man ska göra, men det är mycket svårare att applicera det i verkligheten. För att lösa 
detta måste enkla och lättillgängliga verktyg användas. Det behövs upprättas ett system som snabbt och tydligt 
förmedlar ut informationen till arbetsplatserna. Gemensamma genomgångar, arbetsberedningar, både innan byggstart 
och ute i produktion är viktigt för att alla ska vara på samma spår och hålla sig till plan samt för att frågor som dyker 
upp under tiden snabbt ska kunna besvaras. Man kan aldrig gå igenom hur projektet ska genomföras för många 
gånger. Det är också viktigt att sätta upp delmål att arbeta mot för att projektet ska bli tydligare. 

Som tidigare nämnts uppstår hälften av alla fel redan i projekteringsstadiet. Om dessa problem åtgärdas redan innan 
projektet startar skulle både pengar och tid kunna sparas. Genom att planera bättre och avsätta mer tid för planering 
och projektering skulle andelen fel minska och där med även kostnaden. Det är viktigt att inte vara för ivrig med att 
sätta igång och utföra arbetet, utan inse att med god projektering kan arbetet flyta på enklare med många goda följder 
med det. Stress och tidsbrist leder mer än ofta till fel, glömska, slarv, vilket inte är det eftersökta.  

Vidare kan egenkontrollerna utvecklas så att de fyller en större funktion. Dock kräver det att alla arbetar med 
egenkontrollerna kontinuerligt och på rätt sätt. Om egenkontrollerna inte görs på tänkt sätt, det vill säga kontinuerligt 
under entreprenaden, utan lämnas till entreprenadens slut faller hela idéen. Det är därför viktigt att alla entreprenörer 
arbetar för att använda egenkontrollerna på ett korrekt sätt. För att lyckas med detta så måste inställningen till 
egenkontrollerna ändras, det är viktigt att personalen ute i produktion anser att detta är en viktig del i deras arbete. 
En korrekt användning av egenkontrollerna skapas genom att dessa blir mer lättillgängliga ute på arbetsplatserna. 
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Ytterligare en aspekt är vikten av erfarenhetsåterföring inom företaget, när ett fel har gjorts ska det felet aldrig 
behöva uppstå igen. Genom att ta till vara erfarenheter från tidigare projekt undviker man att göra samma misstag 
upprepade gånger. Vill man ta detta ett steg längre är en tanke att företag kan utbyta erfarenheter med varandra 
genom ett gemensamt kommunikationsverktyg, vilket leder till att alla lär av varandras misstag och antalet byggfel 
kan minskas ytterligare. 

För att antalet byggfel på plåttak ska kunna minska måste entreprenörerna vara beredda på att ta ett större ansvar för 
taket. Det räcker inte med att taket håller fram till sista besiktningen, tanken är att taket ska hålla i många år efter det 
också. Om alla entreprenörer tar ett större ansvar kommer det medföra ett ytterligare krav på att det arbete som 
utförs ska göras väl, varpå entreprenören inser att alla fel som uppstår måste åtgärdas omgående. Att tillsätta en 
bygghaverikommission för att få bukt med kommunikationsproblemen är att starta en för stor apparat. Dessa 
problem går lättare att lösa på en lokal nivå mellan entreprenör och beställare. Däremot skulle en längre byggaranti 
precisera vilket ansvar som finns och konkretisera vad som krävs av entreprenörerna. 

Ett problem som kan finnas vid takbesiktningarna är hur noggrann besiktningsmannen är vid just det tillfället, den 
mänskliga faktorn kommer alltid att spela in. Flera av de byggfel som uppstår på ett tak syns möjligen inte under 
själva besiktningen, utan framkommer först en tid senare. Att besiktningsmannen missar ett fel kan ha stora 
konsekvenser för fastighetsägaren, om problem uppstår efter garantitidens slut. Viktigt att poängtera är att det kan 
finnas fel som är direkt omöjliga för en besiktningsman att upptäcka, dessa fel märks bara när de orsakar skador på 
fastigheten eller andra problem för fastighetsägaren. De fel som upptäcks vid besiktning ska åtgärdas av 
takentreprenören till dess att besiktningsmannen godkänt entreprenaden. Detta påverkar enbart entreprenörfirman 
ekonomiskt. Dock ligger de stora ekonomiska kostnaderna hos fastighetsägaren om problemet uppkommer först 
efter garantitidens slut.  

Vid sammanställningen av besiktningsanmärkningar kan det konstateras att många anmärkningar handlar om att 
arbetet inte är färdiggjort. Detta kan bero på tidsbrist eller att entreprenören i fråga tänker att om besiktningsmannen 
anmärker på det är det enkelt att ordna, medan om det inte anmärks sparas både tid och pengar. En fråga man kan 
ställa sig är även vad många anmärkningar innebär. Är det antalet anmärkningar som är problemet eller är det att 
anmärkningarna återkommer projekt efter projekt? Vilka anmärkningar är egentligen intressanta ur ett 
kostnadsperspektiv? Problemet tycks bottna i att antalet anmärkningar inte verkar minska och att samma 
anmärkningar återkommer, men om antalet allvarliga fel minskar eller inte är en fråga som kvarstår. En ytterligare 
aspekt att ha i åtanke är att det inte alltid är typen av fel som avgör om en besiktning blir godkänd eller inte utan 
mängden av fel. Enligt Allmänna Bestämmelserna ABT 06 och AB 04 får inte entreprenaden underkännas om enbart 
ett fåtal mindre fel på entreprenaden finns, inte heller felaktigheter i injustering ger rätten att underkänna 
entreprenader. 

Under arbetets gång har det framkommit att vissa av takentreprenörerna tillsammans med försäkringsbolag har 
uppmärksammat problemen i takbranschen och är intresserade av att utveckla ett standardiserat system för hur 
arbeten på tak ska utföras. De anser att det behövs en kvalitetsstämpel och ett utarbetat kvalificerat system med 
branschregler som ska följas för att öka kvaliteten i arbetet. Att utveckla ett sådant system skulle driva utvecklingen 
framåt, det skulle bli tydligare vilket medför att antalet byggfel minskas. Ett kvalificerat system skulle på så sätt gynna 
alla inblandade.  

Sammanfattningsvis ligger lösningen till ett minskat antal byggfel på plåttak i att man skapar ett tydligare ledarskap, 
större ansvarstagande från entreprenörernas sida, återföring av erfarenheter och bättre kommunikation. 

 

 

6. Förslag på framtida arbeten 
• Gå djupare in på hur problem med kommunikation ska kunna motverkas 
• Ta fram en generell arbetsmodell som gör att kommunikationen ökar och slarvet i projekten minskar vilket 

med för färre antal fel samt se över Allmänna Bestämmelser 
• Utreda hur erfarenheter från projekt ska kunna samlas på ett systematiskt sätt för att undvika att fel görs 

om och om igen, det vill säga systematisera uppföljningsarbetet 
• Utreda hur egenkontrollerna kan utvecklas för att de ska användas på korrekt sätt samt för att underlätta 

användningen av dessa ute i produktion 
• Utreda hur yrkesstoltheten kan upprätthållas i branschen 



10 
AF101X, 2014, Anna Nilsson och Louise Bergman  
 

7. Litteraturförteckning 
Andersson, H. & Nolerås, P., 2010. Utvärdering av olika byggprojekts brister utifrån garantibesiktningsprocessen, Jönköping: 
Högskolan i Jönköping. 

Bengtson, U., 2004. Vanliga byggfel kostar mest. Byggindustrin.  

Boverket, 2010. Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, Karlskrona: Boverket. 

Cook, R. L., 2005. Standing Seam Metal Roofing: The Next Big Disaster in the Roofing Industry?. [Online]  
Available at: http://www.rci-online.org/interface/2005-04-cook.pdf 
[Använd 11 04 2014]. 

Dahlquist, H., 2011. Tioårig garanti minskade byggfelen. [Online]  
Available at: http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3206303.ece 
[Använd 31 03 2014]. 

Department of Trade and Industry, 1998. Rethinking Construction, London: Department of Trade and Industry. 

Holgersson, B., 2002. Tak, ser vi på det "von oben" eller inte alls?. Bygg och Teknik, pp. 17-18. 

Holm, M. & Brinkenklint, L., 2002. Moderna Takterrasser - Modern terrace roof constructions, Stockholm: Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

Josephson, P.-E. & Hammarlund, Y., 1999. The causes and costs of defects in construction , A study of seven building projects. 
Göteborg: Chalmers, Department of Management of Construction and Facilities. 

Knauseder, I., Josephson, P.-E. & Styhre, A., 2003. Lärande i byggprojekt - det bortglömda framgångsreceptet?, Göteborg: 
Byggkommissionen. 

Madsen, J., 2004. The top 10 most common roof problems. [Online]  
Available at: http://www.buildings.com/article-details/articleid/1735/title/the-top-10-most-common-roof-
problems.aspx 
[Använd 31 03 2014]. 

Nordberg, S., 2008. Stress orsakar byggfel. [Online]  
Available at: http://www.byggvarlden.se/stress-orsakar-byggfel-62703/nyhet.html 
[Använd 31 03 2014]. 

Statskontoret, 2009. Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande "Skärpning gubbar!", Stockholm: 
Statskontoret. 

Stockholm stad, Stadsmuseet, 2014. Plåt. [Online]  
Available at: http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Tak-och-vind/Underhall-och-renovering/ 
[Använd 28 03 2014]. 

Warseck, K., 2003. Roof Failure: Effect And Cause. [Online]  
Available at: http://www.facilitiesnet.com/roofing/article/Roof-Failure-Effect-and-cause--1575%23# 
[Använd 31 03 2014]. 

Wikforss, Ö. & Löfgren, A., 2007. Rethinking communication in construction, Stockholm: u.n. 

Wågström, J., 2009. Byggfel blir allt vanligare. [Online]  
Available at: http://www.dn.se/nyheter/sverige/byggfel-blir-allt-vanligare/ 
[Använd 31 03 2014]. 

 

 
  



11 
AF101X, 2014, Anna Nilsson och Louise Bergman  
 

8. Bilaga A – Besiktningsanmärkningar 
I Tabell 2 nedan presenteras en fullständig sammanställning av besiktningsanmärkningar. 

 

Anmärkning Antal 

Smyglist ej utförd 1 

Huv ej monterad 4 

Huv felmonterad 2 

Ståndfals skadad 7 

Ståndfals är inte komplett omfalsade/inte komplett tillklämda/inte komplett islagna 16 

Genomföringar huv är inte tätade och plåtanslutning skadas 2 

Genomföring bör kompletteras 2 

Ståndskiva är inte korrekt monterad 8 

Avfärgning/missfärgning 6 

Stos ej färdigställd/felmonterad 7 

Fals ej komplett omfalsad/tillslutna 12 

Bättringsmålning ej utförd/färgsläpp/skada i färg 17 

Rengöring tak från falsolja är inte utförd 6 

Bakfall/inte riktade hängränna/ståndränna 3 

Städning hängränna ej utförd 3 

Snörasskydd saknas/ej komplett 8 

Vinkelränna ej korrekt utförd 2 

Rengöring plåtytor ej utförd 23 

Nockfals ej omfalsad 1 

Rostspill 1 

Stuprör skadad 1 

Stuprör felmonterad 7 

Kvarstående vatten 3 

Avluftningsrör ej korrekt monterat 5 

Brygga saknas/felmonterad 8 

Takstege inte monterad/felmonterad 6 

Taksäkerhetsanordning ej monterad/felaktig 2 

Repskada plåt 5 

Anslutningsfals felaktigt utförd 2 

Felaktig falsning för takets lutning 2 

Språng fel utförd 1 

Rör på skorsten ej komplett infäst 2 

Dokumentation för taksäkerhet, egenkontroll, materialdokumentation, garantisedlar etc. 
inte överlämnat 

14 
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Ventilationsrör felmonterat 1 

Vattkupa är inte trådad 3 

Hängskiva ur fals 1 

Hängränna/fotränna felmonterad/ej monterad 4 

Hål i takkrön 2 

Bakstycke felmonterat 4 

Sidobeslag fel utförda 1 

Certifikat taksäkerhet inte giltigt 1 

Låglutande takyta i anslutning mot vägg felmonterat 1 

Montering av takfönster är inte utförda 2 

Silar inte monterade 3 

Beklädnad ventilation inte färdigställd 1 

Kringtäckning utförd med fel tätskikt 1 

Stopp i takbrunn 1 

Takbrunn inte rengjorda från asfalt 1 

Arbete ej utfört enligt ritning 1 

Skada i plåttäckning 3 

Plåttäckning ej komplett 2 

Takavvattning fungerar ej 1 

Täcklister ej monterade 1 

Skada tätskikt 1 

Fasadbeklädnad glipar mot yttertak 3 

Tabell 2; Besiktningsanmärkningar 
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9. Bilaga B - Intervjuer 
Nedan finns alla intervjusvar presenterade i sin helhet. 

9.1 Entreprenör 1 
För att förebygga dessa brister och fel bör det finnas en beskrivning av objektet. Entreprenör 1 menar att det bör 
finnas en kontrollant under tiden som arbetet pågår och att man som kund ska välja ett företag som har en 
kvalitetspolicy som utför arbetet. Det är också viktigt att entreprenörerna använder sig av egenkontroll. Entreprenör 
1 säger att fel på takavvattning inte skulle uppstå om allt monteras rätt från början. Om ett seriöst företag anlitas fås 
all dokumentation. Brister i målning beror enligt Entreprenör 1 på att underarbetet inte är korrekt utfört. 
Entreprenör 1 berättar vidare att om kunden har kontroll över vad som har beställts så minskar antalet fel samt att 
beställare bör tänka efter innan ett bolag som utför arbetet för en bråkdel av priset mot av andra bolag begär väljs. 

9.2 Entreprenör 2 
Anledningen till att dessa byggfel på tak uppkommer är troligen en kombination av olika orsaker. Entreprenör 2 
berättar att denne upptäckt att en noggrann arbetsberedning innan projektstart minskar antalet fel väsentligt. Om 
man som ledare sätter sig in i vad som skall göras i det aktuella projektet, delger samtliga personer som skall utföra 
arbetet den information som finns i arbetsbeskrivningen vid en gemensam genomgång brukar det dyka upp 
frågetecken som kan rätas ut på förhand istället för att det blir ett fel. Egenkontrollplanen med dess kontrollpunkter 
är viktig och ett väldigt bra hjälpmedel att minska antalet slarvfel. Den kan med fördel utarbetas tillsammans med 
personerna i produktion i samband med arbetsberedningsmötet. 

Fel kan också bero på okunskap, slarv och bristande yrkesstolthet. Entreprenör 2 säger att ledare kan påverka genom 
att ”plantera” en kultur i företaget som säger att det ska vara roligt att gå till jobbet, roligt att utvecklas och roligt att 
prestera på en hög nivå. 

Entreprenör 2 framhåller att de anser att de vanligaste anmärkningarna som uppkommer i samband med besiktning 
är fel och brister gällande rengöring eller ej utförd bättringsmålning. Entreprenör 2 har svårt att förstå varför 
anmärkningarna kan uppkomma, anledningen kan vara att man inte är tillräckligt tydlig som ledare om vad som ingår 
i arbetsuppgiften, taket är inte att betrakta som färdigt bara för att sista falsen är tillslagen. Entreprenör 2 tror att det 
viktigaste för att kunna minska antalet anmärkningar vid besiktning är att få en bra företagskultur. 

9.3 Entreprenör 3 
Entreprenör 3 berättar att exempel på orsak till brister vid falsning är att man använt falslok och inte 
uppmärksammat att falsen inte sluts tätt. Vad gäller brister i taksäkerhet så berättar Entreprenör 3 att orsaken är att 
AMA inte följs, vilket beror på okunskap. När fel och brister i dokumentation anmärks så säger Entreprenör 3 att 
pappersarbetet nedprioriteras och inte ses som en del av det man ska leverera samt att man inte arbetar tillräckligt 
projektspecifikt. Entreprenör 3 säger att anledningen till att fel generellt uppstår oftast beror på okunskap eller slarv. 
Grunden till det är en organisatorisk fråga. Organisationen brister vad det gäller att fånga upp vad som kräver mer 
instruktioner och mer kunskap eller se det som inte utförs som det ska.  

För att minska på antalet anmärkningar så tror Entreprenör 3 att man behöver en mer noggrann projektering där det 
specificeras vad som ska göras. I projekteringen bör man också ta fram en detaljerad arbetsbeskrivning, vilken 
behandlar material, KMA, montage, kontroll och samordning mer mera. Entreprenör 3 berättar vidare att man i 
projekteringen bör behandla vilka risker som finns. Detta kan göras genom att använda erfarenheter och följa upp 
riskanalyser i projektering. Ett sätt att arbeta med ett minska antalet fel som uppstår är att byta erfarenheter med 
varandra, man kan lära från andra företags misstag. För att kunna få ut kvalitetsarbetet på arbetsplatserna så är det 
viktigt med tät och kontinuerlig feedback. Återkoppling i organisationen är något som Entreprenör 3 poängterar är 
viktigt för att en förändring ska ske. För att kunna minska antalet anmärkningar så säger Entreprenör 3 att man 
måste få till en ändrad attityd till felen. När ett fel upptäcks så är det viktigt att detta lyfts fram, att man pratar med 
varandra för att hitta en lösning.  

En ökad prefabricering säger Entreprenör 3 skulle minska antalet anmärkningar. Ytterligare en aspekt som 
Entreprenör 3 lyfter fram är att det finns för många små aktörer i branschen som inte orkar driva på utvecklingen. 

Entreprenör 3 berättar att kvaliteten bottnar i kommunikation. Denne menar att allt är möjligt att genomföra, bara 
man kommunicerar det rätt och får med alla på samma spår. Det som är viktigt med kommunikationen är att alla ska 
veta vad som ska göras. Entreprenör 3 berättar att det är viktigt att få ut all information på arbetsplatsen. Vidare 
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berättar Entreprenör 3 att det också är viktigt med uppföljning, där det beskrivs vilka som arbetat med projektet, vad 
man gjort, vad som har gått fel, vad som ska göras den kommande veckan och att man med bilder visar hur projektet 
utvecklas. 

Entreprenör 3 berättar vidare att det är ett stort problem att entreprenörer alltför ofta är dåligt förberedda inför 
projekt. Alla projekt bör också avslutas med en utvärdering av projektet där hela projektgruppen inklusive ekonomi 
ingår. Det som har varit bra och det som har varit dåligt måste tas med som en erfarenhet till nästa projekt för att 
kunna göra det ännu bättre. Entreprenör 3 säger också att man behöver ha en bättre struktur vid projektsluten, man 
bör titta efter en gång extra så att det är ordentligt städat etc. 

Entreprenör 3 berättar också att stress kan finnas i flera led. Generellt sett genererer stress fel. Stress uppkommer om 
projektet strular, om man har för kort tid att utföra arbetet samt om man inte har färdiga handlingar och tydliga 
dokument att arbeta efter.  

Om egenkontrollerna används på rätt sätt har man redan vunnit mycket, det gör att risken för att fel uppstår minskar. 
Kontrollplanen som finns behöver också följas för att minimera antalet fel och anmärkningar. Entreprenör 3 berättar 
att man kan arbeta med modeller/tester som är praktiska exempel på vad som ska göras. Om dessa tester görs kan 
man tidigt hitta en del praktiska problem som kan uppstå och på så sätt undvika dessa.  

9.4 Entreprenör 4 
Entreprenör 4 berättar ett en av anledningarna till att fel och brister inte åtgärdas innan besiktning och då blir till en 
anmärkning beror på att det inte alltid genomförs egenkontroller innan besiktning. Vidare berättar Entreprenör 4 att 
så fort något inte är ett krav utan en rekommendation från Boverkets Byggregler kommer ekonomi med i bilden. 
Entreprenörer tycker då ofta att det är onödigt att montera eller utföra detta medan en besiktningsman menar på att 
det är ett lagkrav. Entreprenör 4 berättar att det ofta är oklart vilken typ av dokumentation som beställaren faktiskt 
vill ha innan och under bygget. Vad som efterfrågas framkommer inte alltid förrän slutbesiktning genomförs. Som 
exempel framhåller Entreprenör 4 att egenkontroll är en sådan sak som ofta förväntas ska finnas med men inte alltid 
gör det då beställaren varit otydlig med att detta ska finnas med vid startmötet. En ytterligare aspekt som 
Entreprenör 4 tar upp är att det ofta vid ommålning av gamla tak inte finns någon beskrivning från en konsult hur 
det ska utföras. Det är också svårt att veta vilken typ av färg som använts tidigare vilket kan göra att vissa fel eller 
brister som finns på taket från början är svåra att upptäcka. Entreprenör 4 berättar också att pressade priser leder till 
att det fuskas med mängden färg som målas på taket.  

Ytterligare en aspekt som Entreprenör 4 tar upp är att en av orsakerna till att byggfelen uppstår är slarv av 
personerna ute i produktion. Entreprenör 4 berättar också att tidspressen leder till stress och slarv vilket gör att 
byggfel uppstår. Det är också lätt att personerna ute i produktion blir hemmablinda vilket gör att de inte ser de 
brister som finns. Vidare berättar Entreprenör 4 att bristen på utbildad personal gör att personalen får uppgifter som 
de inte alltid har kompetens nog till att klara av.  

För att kunna minska antalet anmärkningar tror Entreprenör 4 att det måste ges mer tid till alla projekt så att 
personalen ute i produktion ges en chans till att genomföra arbetet på ett bra sätt. Entreprenör 4 berättar också att 
det är viktigt att alla projekt förbesiktigats, vid denna besiktning måste entreprenörens personal i arbetsledande 
position finnas med. Detta för att alla ska veta vad som behöver göras. En ytterligare åtgärd säger Entreprenör 4 är 
att underlätta egenkontrollerna genom att utveckla ett program som gör att dessa enkelt kan genomföras från till 
exempel en ”smartphone” eller läsplatta.  
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