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Sammanfattning 

För byggföretag och fastighetsägare är kostnaderna stora efter kundens tillträde. 

Förutom kostnaden för att åtgärda bristerna riskerar bolagen missnöjda kunder då det 

är ett störande moment vid efterarbeten.  

AB Gavlegårdarna som har 14 000 hyreslägenheter, har som vision att driva 

bostadsutvecklingen framåt, som en del av detta vill bolaget effektivisera processen 

och minska antalet brister i de nyproducerade flerbostadshusen. På äldre lägenheter 

får de in i snitt 5 felanmälningar per lägenhet och år, på nyproducerade lägenheter är 

det däremot i snitt 8 felanmälningar per lägenhet och år. 

Syftet med studien är att ta reda på orsaken till denna avvikelse samt identifiera några 

av de vanligaste felanmälningarna och orsakerna som föranlett dessa felanmälningar, 

hos nyproducerade lägenheter.  

För att undersöka detta har denna studie tänkt att besvara följande frågeställning 

• Vilka är de vanligaste felanmälningarna och vilka är de övergripande orsakerna 

som bidrar till felanmälningar i flerbostadshus? 

• Vilka av felanmälningarna är av byggnadsteknisk karaktär och vad är de 

övergripande orsakerna som i sådana fall föranlett felanmälningen? 

 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på de vanligast förekommande felen som 

uppstår, om möjligt ta reda på orsaken och summera dessa. Studien är byggd på 

analyser av kunders felanmälningar från två projekt och en litteraturstudie. 

  

De flesta felanmälningar som upptäcktes berör kategorin Dörr, dessa fel har nästan 

uteslutande varit problem med öppning och stängning. En annan stor del av felen 

berör ventilation och golv, där ventilationen överventilerat huset. Till golv hör hack 

i parkett och knarrande ljud samt avsaknad av trösklar för den stora delen av 

felanmälningar i kategorin. 

  



 

 
 

Abstract 

Reports of errors in newly produced apartment 

buildings 

 

For construction companies and real estate owners the costs after the customers access 

the apartments are high. Besides the costs to fix the defects, the companies is at risk 

of getting dissatisfied customers since the extra work is considered as a disturbance. 

AB Gavlegårdarna which have 14 000 rental apartments has a vision to carry on the 

residential development. As a part of this, the company wants to make their building 

process more efficient and reduce the error reports in the newly built apartments. In 

the older apartments they receive in average 5 error reports per apartment and year. 

In the newly built apartments the average is 8 error reports per apartment and year.  

The purpose of the study is to find out the cause of this anomaly and identify the most 

common errors that occur along with the causes that led to the reports, for new 

apartments. In order to investigate this matter, the purpose of this thesis is to answer 

the following questions: 

• What are the most common error reports and what are the general causes that 

leads to error reports in apartment buildings? 

• Which of the error reports concerns construction technology and what are 

the general causes which led to the error report? 

 

The purpose of the study is to identify the most common errors that occur, and if 

possible identify the causes and summarize these. The report is based on the analysis 

of the customer’s error reports from two projects and a literature study. 

The most of the error reports that were discovered involves the category Door, the 

errors have almost solely been problems with opening and shutting. Another great 

share of the problems involves overventilation, squeak and dents in floor.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsägare och byggföretag tyngs ner av kostnader i form av brister under bygg-

och förvaltningsskedet. AB Gavlegårdarna är ett bostadsbolag som är lokaliserat i 

Gävle. Bolaget har i dagsläget ungefär 14 000 lägenheter och har därmed cirka 70 

procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun. Bolaget drivs i en allmännyttig regi 

och dess vision är att driva bostadsutvecklingen framåt. Som en del av detta vill bolaget 

bland annat effektivisera processen och minska antalet brister i de nyproducerade 

flerbostadshusen. Denna studie är utförd som ett forskningsförslag på begäran av 

Gavlegårdarna. I snitt får Gavlegårdarna på sina äldre hus in 5 felanmälningar per 

lägenhet och år. På de nyproducerade husen är det däremot i snitt 8 felanmälningar 

per lägenhet och år. Målet med denna studie är att ta reda på orsaken till att varför 

har felanmälningar ökat samt lista några av de vanligaste felanmälningarna och 

orsakerna som föranlett till klagomålen hos de nyproducerade byggnaderna. 

Kostnaden av att ha undermålig kvalitet är större än den investering som krävs för att 

kvalitetssäkra (Juran & Gryna, 1988). Myndigheter och kunder kräver allteftersom en 

allt högre kvalitet samtidigt som priset och produktionspriset helst ska sänkas inom 

byggkonstruktion, vilket gör det intressant att forska kring hur en minskning av brister 

kan leda till en ökad byggkvalitet (Johnsson & Meiling, 2009).  

Genom att förstå typen av brister och dessas orsaker, d.v.s. de mest utsatta områdena 

i byggnaden, bristfälligt utförande av ansvariga underentreprenörer och byggelement 

där brister uppkommit i bostadshus kan lämpliga strategier för att minska antal brister 

implementeras. Således för att stödja implementationen av dessa strategier, ämnar 

denna rapport att bidra med värdefull kunskap om områden där byggare tenderar att 

göra fel, misstag eller där det medvetet tas genvägar under byggnation. (Forcada, 

Macarulla, Gangolells, & Casals, 2014) 

 

1.2 Objektbeskrivning 
Almvägen: 

Det har byggts sju tvåvåningshus på Almvägen i Gävle och blev inflyttningsklara i 

början av 2017. Husen innehåller totalt 66 lägenheter, vilket fem av dessa är 

enrumslägenhet, 49 tvårumslägenheter och två fyrarumslägenheter. Nybyggda husen 

är inspirerade av funktionalismen dock med en känsla av nutiden, se bild 1. Husen har 

putsfasad, trädetaljer och även höga fönster för mer ljusinsläpp och är direkt ansluten 

till uteplats (Hanérus, 2015). Alla lägenheter har en egen tvättstuga med både 

tvättmaskin och torktumlare och ger möjligheten att alla tar hand om sin tvätt i sin 

egen lägenhet (Holgersson, 2016). 
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Bild 1: Nybyggda bostadshusen på Almvägen 
Foto: Zia Husseini 
 
Kvarteret iris: 

Två nyproducerade hus som ligger i kvarteret Iris blev inflyttningsklara i februari 

2018. Husen innehåller 68 lägenheter och varje lägenhet har mellan ett och fyra rum 

och kök. Lägenheterna är vitmålade, har golvparkett, badrum med golvvärme och 

egen tvättmaskin. Det finns inglasade balkong mot norr som kan enkelt öppnas. På 

taket av husen har solceller monterats för att hjälpa till med uppvärmningen av 

lägenheterna. Bild 2 visar hur nyproducerade hus i Kvarteret Iris ser ut. 

(Mynewsdesk, 2017) 

  

Bild 2: Nybyggda bostadshus i Kvarteret Iris  
Foto: Zia Husseini 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera de vanligast förekommande bristerna och fel som 

uppstår, kategorisera dessa och om möjligt finna orsaken. Genom att identifiera 

brister tidigt i processen kan utgifter minskas och byggkvalitén ökas i pågående såväl 

som framtida byggprojekt, genom att identifiera vanliga orsaker till felanmälningar i 

nyproducerade flerbostadshus. Förhoppningen är att med en ökad byggkvalité ska 

utgifter i förvaltningsskedet minskas och kundnöjdheten ökas. 

 

●  Vilka är de vanligaste felanmälningarna och vilka är de övergripande orsakerna 

som bidrar till felanmälningar i flerbostadshus? 

 

●  Vilka av felanmälningarna är av byggnadsteknisk karaktär och vad är de 

övergripande orsakerna som i sådana fall föranlett felanmälningen? 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie granskas felanmälningar från de boendena i två av Gavlegårdarnas 

nyproducerade bostadskvarter. Felanmälningar från inflyttning och fram till denna 

rapport påbörjades har samlats in. Eftersom vissa av flerbostadshusen var vid 

rapportens början mindre än ett år gamla var det inte möjligt att analysera under ett 

helt år.   

Fokus kommer att vara på byggnadstekniska fel och brister. Felanmälningarna 

analyserades och delades in i tre olika tabeller för att få en översiktlig syn på var, vad 

samt vilken detalj det är som brister.  
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2. Litteraturstudie 

För att få förståelse för samt hitta fakta kring ämnet har en litteraturstudie utförts. 

Litteratur och vetenskapliga artiklar har använts i litteraturstudien. Då det blir känt 

vilka felanmälningar som är vanligast kan man redan vid projekteringen av 

nästkommande projekt beakta dessa brister och därmed eventuellt fasa ut dessa 

brister; genom att man kvalitetssäkrar redan under projekteringsskedet. 

Gavlegårdarna använder sig utav totalentreprenad vid nyproduktion, för att 

underlätta avtalen mellan parterna används BKK’s standardavtal ABT 06. För att 

tydliggöra ansvarsområdena och ge läsaren en förståelse beskrivs ansvarsformen samt 

standardavtalen. 

Då en av frågeställningarna i rapporten är att undersöka de vanligaste felanmälningar 

som uppkommer i flerbostadshus. I vårat fall är det studien som vi har gjort av 

felanmälningar på två av Gavlegårdarnas objekt. 

 

2.1 Byggprocessen 

Vid ansvarsformen totalentreprenad har totalentreprenören ansvaret för att de 

funktionskrav som beställaren definierat tillgodoses under projekteringen. Ur 

ekonomisk synpunkt finns det större möjligheter att finna lösningar eftersom fokus är 

på funktion, snarare än på utförande. En risk finns ifall beställaren har svårt att 

formulera tillräckligt tydliga funktionskrav och således inte får den kvalitet som 

önskas. Ur ansvarssynpunkt är detta den enklaste ansvarsformen för beställaren då 

avtal endast finns med en part (Aulin, Hansson, Landin, Olander, & Persson, 2015). 

 

2.2 Kvalitetsprocessen och kvalitetssäkring 

Det centrala i dagens syn på kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum. Detta görs 

genom att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och sedan under tillverkning av 

varor och tjänster försöker uppfylla, eller överträffa deras behov och förväntningar. 

En viktig del i kvalitetsutveckling är att basera beslut på fakta som är väl underbyggda. 

Vi måste skaffa, strukturera samt analysera olika typer av information. En process är 

“ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Målet för processen är att tillfredsställa sina kunder och samtidigt 

använda så lite resurser som möjligt. Genom att se exempelvis ett kundklagomål 

genom det statistiska synsättet ser man det inte som något unikt utan istället som en 

del av den information som kan berätta om hur bra processen fungerar och hur den 

kan förbättras. Ur en kostnadssynpunkt är en ständig förbättring väl motiverad. 

Kostnaderna för brister i kvaliteten är idag tämligen stora. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Indirekt uppgår dessa kostnader för brister och fel efter att bostäderna tagits i bruk till 

ca 1,3 miljarder kr per år (Boverket, 2007). 

 

2.3 ABT 06  

ABT 06 står för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader utgivet 2006, och är avsedd 

att användas vid upphandling och avtal av totalentreprenader. Genom att reglera 

garanti- och ansvarstid förenklar avtalet avsevärt ansvaret för entreprenaden och 

minskar risken för framtida problem och konflikter. Garantitiden för material och 

utförande är fem år, denna period kan dock kortas ner till två år ifall beställaren 

föreskrivit en vara. Enligt kapitel 7§3 skall då garantibesiktningen utföras före 

utgångsdatumet av den kortaste garantitiden vilket då blir inom två år från 

entreprenadens godkännande.  

I kapitel 4§7 av ABT 06 framgår det att entreprenören har en ansvarstid under en 

tioårsperiod från entreprenadens godkännande. Det visar sig dock vara svårt för 

beställaren att få entreprenören ansvarig för fel som uppkommer efter garantitidens 

slut.  

Ur kapitel 5§6 framgår det att felet måste ha uppkommit från vårdslöshet samt vara 

ett väsentligt fel av entreprenören. Detta är ofta väldigt svårt för beställaren att bevisa. 

Under garantitiden är det däremot entreprenören som måste bevisa att felet åligger 

beställaren enligt citatet nedan. 

“En garanti i ABT 06:s bemärkelse  innebär en skyldighet för entreprenören att 

avhjälpa de fel som uppträder under garantitiden. Om entreprenören har 

uppfattningen att han inte ansvarar för det påtalade felet, åligger det 

entreprenören att visa, att han utfört entreprenaden kontraktsenligt eller göra 

sannolikt att felet beror på vanvård eller onormalt brukande eller att felet beror 

på av beställaren utförd felaktig projektering eller annat som kan hänföras till 

beställaren” (Byggandets Kontraktskommitté, 2016). 

 Ärenden som inte kan bevisas att felet beror på kunden måste därför åtgärdas under 

garantitiden.  
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2.4 Uppmuntra klagomål under garantitiden och åtgärdsprocessen  

Klagomål är ett missnöje bland kunder som upplevts i form av besvikelse eller haft ett 

orättvist mottagande vid ett sammanträde med företag eller vid användningen av dess 

produkter (Fornell & Westbrook, 1997). Anderson (1973) skriver att besvikelse eller 

upplevelsen av orättvis behandling börjar uppstå när förväntningar och 

genomförandet inte är likställda.  

För företaget är det viktigt att kunden gör en klagomålsanmälan (Hart et al., 1990, s. 

151). En lojal kund bidrar till ekonomiska fördelar för företaget eftersom kostnader 

för att locka en ny kund är betydligt mer än att behålla nuvarande kund (Fornell & 

Wernerfelt, 1987). 

I vanliga fall tros om att inte kunder klagar så är de nöjda men det är inte säkert att så 

är fallet. En minskning av antalet klagomål kan betyda att kommunikationen och 

relationen till kunderna är bristfällig. Klagomålen som kunden gör är p.g.a. deras egna 

intressen med förväntan på att göra sin egen situation bättre. Dessa klagomål kan 

faktiskt ligga till grund för att ett företags kvalitets- och serviceprogram ska kunna 

byggas. Genom att hantera ett klagomål på ett effektivt sätt ger företaget en ny 

möjlighet att göra kunden nöjd, därför behövs det kunskap inom både 

klagomålshantering och konsumentbeteende. Det finns många olika förslag till 

bolagen som kan uppmuntra kunderna till att göra anmälningar om brister. Ett enklare 

kommunikationsspråk kan användas både på hemsidor och i brev för att nå ut tydligt 

eller ta emot anmälningar. Olika typer av kommunikationskanaler bör erbjudas och 

utbudet av kommunikationskanaler anpassas beroende på kund. Vid den direkta 

kontakten med kunden ska anställda lyssna på och visa empati för kunden. Tacka 

kunden för att hen framfört sitt klagomål, tillsammans med kunden komma fram till 

det viktiga i klagomålet och även en tidsram samt lämplig kompensation för lösning 

av klagomålet. Visa även att kunden är viktig genom att kontrollera om att kunden 

verkligen är nöjd. (Löwèn, Meurke, & Thunman, 2004) 

Relationer, snabbhet och återkoppling är dimensioner som anses vara viktiga för att 

uppmuntra kunder till att anmäla brister. Utformningen på relationen mellan kunden 

och verksamheten påverkar till en viss del hur verksamheten hanterar och uppmuntrar 

till dessa anmälningar. Snabbhet handlar om att ett anmält ärende ska hanteras 

skyndsamt, detta visar att kundens åsikter är viktiga. Detta visar även tacksamhet för 

att kunden uppmärksammar brister. Vad det gäller återkoppling så är det viktigt att 

kunderna informeras om vad som händer med deras anmälda ärenden. Oberoende av 

vikten av det anmälda ärendet bör företagen ändå ge en återkoppling för att visa att 

kundernas åsikt är viktiga. (Nyman & Svedjehed, 2013) 
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Fel och brister som ska åtgärdas efter kundens inflyttning känns oftast som ett större 

problem än problemet i sig. Detta då planering, samordning och genomförande av 

åtgärdsprocessen då blir mer krävande för entreprenörerna oavsett fel. 

Förekommande fel och brister i nyproducerade flerbostadshus kan finnas långt efter 

kundens inflyttning i bostaden, vilket kan medföra att det dröjer 4-5 år till dess felet 

är åtgärdat. Detta kan medföra att, felen kan förvärras till åtgärd eller att nya fel 

uppstår vid åtgärd. 

De flesta kunderna är till en början positiva och tillmötesgående. Det är först när 

entreprenören misslyckats att hålla ett avtal som kunderna börjar bli missnöjda och 

irriterade. 

Kostsamma åtgärder kan resultera i långa fördröjningar då en del invecklade 

ansvarsfrågor först måste utredas. Bortsett från vad som ligger till grund för 

fördröjningar av åtgärd känner kunderna sig utlämnade och upplever brist i 

entreprenörens ansvarstagande. (Boverket, 2007) 

 

2.5 Vanliga fel och brister samt orsaken till uppkomsten av dessa 

I både akademin och industrin används olika termer såsom ”brister” och ”fel” för att 

beskriva defekter av prefabricerade element eller objekt som tillsammans utgör en 

byggnadsdel. Enligt Watt (2007) är en defekt “fel eller brist i funktion, prestanda, 

lagstadgad eller brukares krav på en byggnad och kan visa sig i stommen, material, 

tjänster eller andra faciliteter av den berörda byggnaden.”  

Uppkomst och källa är relaterade faktorer som leder till defekter. Medan uppkomst 

är förmodad att vara handlingen som leder till en defekt, anses källan vara personen 

eller aktiviteten som leder till att defekter uppkommer. Exempel på källa är hantverk, 

projektledning, maskiner och material. Tidigare studier har identifierat ändring, fel, 

förlust eller skada som uppkomsten av defekter. (Alencastro, Fuertes, & de Wilde, 

2017) 

Josephson och Hammarlund (1999) menar att bristfällig kunskap, information, 

motivation, stress och risk är strikt relaterade till uppkomsten av fel och brister. 

Studien menar att 50 procent av bristerna uppkommit på grund av brist på motivation 

som visar sig genom glömska och oaktsamhet.   

Dålig ledarskap, kommunikationsbrist och bristfällig tillsyn från förman samt 

projektledare är den största orsaken till brister, vilka ger upphov till 63 procent av 

bristerna (Atkinson, 2002). 
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Pan och Thomas (2015) och Forcada et al. (2014) analyserade den möjliga 

korrelationen mellan antalet brister och byggnadstypen av bostäder. Även fast båda 

studierna ger en positiv korrelation, validerad med hjälp av statistiska analyser skiljer 

sig deras resultat. Pan och Thomas studie visade att det i snitt upptäcktes fler brister i 

villor (10,6) än lägenheter (6,88), men Forcada et al. har i sin studie visat att 

medelvärdet av brister är högre i lägenheter (28,3) än i villor (21). Skillnaden i 

resultaten kan eventuellt förklaras av olika datainsamlingsmetoder. Pan och Thomas 

använde sig utav data insamlad av byggföretaget, medan Forcada et al. analyserade 

felanmälningar från de boende.  

Vanligaste, av kunder inrapporterade fel är huvudsakligen funktionella snarare än 

tekniska. I vanliga fall är det främst fel som upptäcks i efterhand som är relaterade till 

felaktig utförande eller miss vid exempelvis infogning av kakel, fast inredning i 

toaletter och estetiska brister vid ytskikt på golv och väggar såsom ojämnheter, 

fläckar, smuts, små sprickor och märken som orsakats av dålig skydd (Forcada et al., 

2013). 

Fel och brister som uppkommer i nybyggda bostäder baseras i stort sett på 

genomförandeskedet då flera av de bristerna tyder på dålig utförande och dålig kvalité 

på byggnadsmaterial. Några främsta huvudorsaker som ofta uppkommer i nybyggda 

bostäder listas nedan (Boverket, 2007): 

●  Tidspress 

●  Ofullständig projektering 

●  Bristande motivation 

●  Ledarskapsproblem på arbetsplatsen 

●  Avsaknad av personligt ansvar 

 

Analys av fel och brister som uppmärksammats av de första kunderna resulterar att 

kunderna upptäcker fler defekter i lägenheter än villor trots att lägenheterna har 

mindre boarea. Defekter tyder på att det används material med sämre kvalité i 

lägenheter jämfört med villor, otillräckligt motivation hos arbetarna under repetitivt 

arbete, och även tidspressen som arbetarna får för att hinna klart ett arbete. Dessa är 

orsaker som påverkar de totala antal fel som upptäcks av kunder efter deras 

inflyttning. (Forcada et al., 2012) 
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2.6 Påverkan av byggnadstekniska fel på byggnaden 

Kvalitetsbrister har visat sig ha en negativ inverkan på energiprestandan i byggnader 

som resulterar i en högre energianvändning. Enligt Bordass, Cohen, Standeven och 

Leaman (2001) kan energianvändningen under bruksstadiet bli starkt påverkad av 

byggkvalitén, mestadels på grund av brister i klimatskalet. Johnston et al. exempelvis, 

mätte termiska förhållanden av 25 nya bostäder i Storbritannien och kom till slutsatsen 

att U-värdet på konstruktionen var 1,6 gånger större än det som var förutsett under 

projekteringsskedet. Detta på grund av dåligt utfört hantverk vid uppsättning av 

isolering. Bell, Wingfield, Miles-Shenton och Seavers (2010) upptäckte i en 

undersökning av 6 nybyggda bostäder att det generellt sett var 54 procent högre 

energiförluster än beräknat, även fast stora mängder isolering användes för att 

minimera uppvärmningsbehovet. Undersökningen visade även att luftotätheten i 

genomsnitt var 133 procent högre än önskat, vilket bidrar till en betydande 

värmeförlust. Likaså i senaste rapporten från Zero Carbon Hub (2010) där det i 16 

hus visade sig att värmeförlusterna var högre än förväntat i samtliga hus. Båda studier 

menar att undermålig kvalitet under byggskedet är den största orsaken till 

köldbryggor, värmeläckage och luft otäthet i klimatskalet som leder till en oförutsedd 

och hög värmeförlust. De brister som var mest återkommande är undermålig 

uppsättning av isoleringen, hål eller öppningar i luft- och ångspärr samt köldbryggor 

genom överstycket i fönster (Alencastro, Fuertes, & de Wilde, 2017). 

 

Definitionen av fuktproblem är “synlig, mätbar eller kännbar uppkomst orsakad av 

överflödig fukt, inomhusklimat problem eller problem med hållbarhet på 

byggnadsdelar orsakad av vattenläckage”. Emellertid har World Health Organization 

(2009) även identifierat att “fukt kan transporteras i både ång- och flytande form 

genom diffusion, konvektion, kapillärsugning, vindtryck och gravitation 

(vattentryck)”.  Skador i klimatskalet orsakade av fukt visar sig stå för 75-80 procent 

av alla fuktproblem. 

Det finns många sätt för fukt att tränga in i byggnader, såsom regnvatten som läcker 

in genom tak, väggar, golv, fönster och dörrar (Kubba, 2008). 

WHO (2009) har identifierat några vanliga fuktproblem i byggnader; (1) regnvatten 

eller grundvatten inträngning genom klimatskalet, (2) läckage och spill genom rör, 

(3) kapillärsugning genom porösa byggnadsmaterial (betong eller trä), (4) infiltration 

av varm eller fuktig utomhusluft genom sprickor och hål i klimatskalet vid fuktigt och 

varmt väder, (5) exfiltration av varm eller fuktig inomhusluft genom sprickor och hål 

i klimatskalet vid kyligt väder, (6) otillräcklig avfuktning genom uppvärmning, 

ventilering och luftbehandling. En studie av Chew (2005) identifierade att 14 stora 
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brister i väggar och golv är orsakade av vattenläckage genom sprickor, 

rörgenomföringar och skarvar.  

Det finns många orsaker som leder till fuktproblem, såsom miljön (Chew et al, 2004), 

dåligt utförande (Ahzahar et al, 2008), olämplig design (Pheng & Wee, 2001) och 

ventilation (WHO, 2009). Fuktig och varm inomhusluft kan skada fasaden genom 

värmeutvidgning och värmekrympning. Orsaken är vanligtvis dåligt utfört arbete. 

Dåligt utförande är en av huvudfaktorerna som leder till brister i byggnader. En studie 

av Pheng och Wee (2001) på 53 byggnader i Singapore visade att antalet brister var 

mindre när entreprenören var ISO 9000 certifierad jämfört med icke-certifierade 

entreprenörer. Resultaten visade att 9 procent fuktskador och 11 procent av fläckar 

upptäcktes i byggnaderna som byggdes av icke-certifierade entreprenörer. Jämfört 

med byggnaderna som byggdes av ISO 9000 certifierade entreprenörer visade det sig 

att 0 procent fuktskador och 10 procent fläckar upptäcktes. Slutsatsen i studien är att 

antalet brister och fel kan minskas genom att använda sig utav certifierade 

hantverkare.  

Forskare har även belyst hur effekten av design påverkar fuktproblem. Exempelvis 

menar Al-Hammad et al., (1997) att arkitekter bör minimera ojämna former som 

leder till att fukt, damm eller vatten samlas. Dessutom är en viktig designfaktor 

materialvalet, enligt Chew (2005) är valet av material den viktigaste faktorn när det 

handlar om hållbarhet; detta för att kontrollera uppkomsten av fuktskador. Även 

ventilationen är en viktig faktor eftersom den kan göra så att luft och fukt flödar 

genom klimatskalet och påverkar stommen. Funktionen med ventilationen är bland 

annat att styra luftfuktigheten eftersom den begränsar användningen av ventilering av 

utomhusluft, även fast temperaturen kan ändras är luftfuktigheten densamma för att 

undvika mögelpåväxt, fukt eller kondensationsproblem. (Word Health Organization 

[WHO], 2009). Hög luftfuktighet inomhus kan leda till tillväxt av kvalster och 

mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Även kondensation leder till mögelpåväxt när daggpunkten i luften är högre än 

yttemperaturen, när ångan i luften träffar den kallare ytan så kondenserar ångan och 

går från gasform till flytande form (EPA, 2013).  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts i syfte att fördjupa sig i ämnet genom att reda på tidigare 

forskningsresultat i ämnet. Genom att använda HiG’s samsökningstjänst Discovery 

har vetenskapliga artiklar hittats och dess innehåll tagits del av som en del av 

litteraturstudien.  

 

3.2 Fallstudie 

Fallstudiemetoden hjälper till att analysera ett särskilt fenomen mer djupgående och 

ser på problemet från olika synvinklar. Inom metoden diskuteras olika typer av 

problem, historisk bakgrund och definitioner av olika fallstudier. Denna metod 

används i allmänhet när en liten del av informationen är känd. Trots att unika fall är 

intressanta är de inte användbar för att generalisera (Margaret, 2016).  

Fallstudiemetoden är en av de effektiva metoderna för att uppnå syftet med studien, 

eftersom fallstudiemetoden gör det möjligt att det produceras informationsbaserade 

lösningar. 

 

3.3 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är ett samlingsnamn för arbetssätten där forskaren statistiskt 

sammanfattar data efter det att dessa data, både empirisk och mätbara samlats in på 

ett systematiskt sätt.  Eftersom insamlingen av information är mätbar kommer det 

redovisas genom grafer, diagram och statistik. (Nationalencyklopedin, 2018)  

 

3.4 Granskning och kategorisering av felanmälningar 

Rapporterade felanmälningar från hyresgäster som granskas sorterades i kategorier 

och underkategorier enligt Figur 1 och sammanställdes i tabeller för att göra det 

enklare för läsaren att få en snabb och överskådlig syn på resultatet som fås från 

granskningen av felanmälningarna. En mer detaljerad översikt över vad kategorierna 

innehåller finns i bilagorna A.1-2, B.1-2 och C.1-2. Tabell 1 är ett exempel på hur 

felanmälningarna såg ut innan granskning och kategorisering. Första kolumn visar när 
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felanmälningen skapades, andra kolumnen visar interna meddelanden som vilka 

åtgärderhar gjorts och var, tredje kolumnen visar en beskrivning av felanmälan och 

lokalisering av felet från kunden.  

Tabell 1. Exempel på felanmälning från kund. 

Skapad tidpunkt Beskrivning Arbetsorderrad 

2018-01-30 2018-03-09 XX: Flyttade 
givaren till väggen 
mittemot, luftade 
radiatorerna 

Lägenheten, Element, 
önskar att elementena 
kollas då det är ojämn 
värme. även fråga om 
termostat i hall som sitter 
lite tokigt till 

XX är personen som utfört ärendet  

 

Felanmälningarna har delats in i tre tabeller beroende på var (utrymme), vad 

(byggnadsdel) och vilken detalj som berörs. Otydliga felanmälningar kategoriserades 

under samma kategorier, ”ospecificerade”, som de blev anmälda. Detta på grund av 

att det annars skulle bli spekulationer kring vilket utrymme som åsyftas. Detta för att 

undvika felaktiga kategoriseringar och en missvisande tabell. 

 

Metod för kategorisering av Utrymme: 

Avser Detaljerad tabell utrymme Almvägen och Detaljerad tabell utrymme Kvarteret Iris, som 

återfinns i bilagor A.1-2. 

 

Begäran av kompensation för avsaknad av exempelvis inglasning av balkong 

kategoriseras under Balkong.  

Administrativa felanmälningar kategoriseras under Övrigt, t.ex. frågor gällande hyror 

och inflyttning. 

 

Många felanmälningar har varit ospecificerade gällande utrymme, då har 

kategoriseringen gjorts baserat på tillgänglig information. Exempelvis har vissa 

felanmälningar kategoriserats av hyresgäst “Lägenheten” och senare i beskrivningen 

skrivit att det är kallt i sovrummet. Felanmälningarna kategoriseras då baserat på 
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tillgänglig information och inte den kategorisering som gjorts av hyresgäst för att få 

ett mer korrekt resultat. 

 

Många felanmälningar gällande trasiga lås på lägenhetsdörr har anmälts felaktigt under 

“Entré” där det syftas på entrédörren istället för dörren in till lägenheten som varit 

trasigt. Där det anmälts felaktigt men senare i beskrivningen framkommit att det var 

lägenhetsdörren som åsyftas har kategoriseringen förts in under “Hall”. Postbox, 

namnändringar och sådant som berör saker utanför lägenhetsdörren men innanför 

porten har kategoriserats under “Entré”. 

 

Felanmälningar som berört lägenheten som helhet såsom elektricitet, ventilation, 

buller, bredband och brandvarnare samt saker som varit svåra att fastställa plats på 

baserat på informationen i felanmälningarna har kategoriserats under “Lägenhet”.     
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Metod för kategorisering av Byggdel: 

 

Badrum 

Eftersom detta är ett våtrum är det av speciellt intresse och därmed har denna kategori 

valts att separeras helt från övriga kategorier och felanmälningarna berör allt i 

badrummet gällande golv, vägg och inredning förutom toalettstol och golvvärme.  

 

Dörr 

Denna kategori innefattar alla felanmälningar som berör innerdörrar, dörrautomatik, 

ytterdörrar och lägenhetsdörrar. Rapporten syftar på ytterdörr med dörr som leder 

utomhus, d.v.s altandörr, förrådsdörr och entrédörr i port. Med lägenhetsdörr avses 

dörr som leder in till lägenhet från trapphus. 

 

El 

Alla felanmälningar som berör elektricitet har kategoriserats under El. Exempelvis 

belysning, porttelefon, ytterbelysning och bredbandsuttag.  

 

Fast inredning 

Kategorin Fast inredning innefattar alla felanmälningar som berör garderob, hatthylla, 

diskbänk, köksskåp, luckor och lådor i kök. 

 

Ventilation 

Kategorin Ventilation innefattar alla felanmälningar som berör ventilation och 

kolfilterfläkt. 

 

Vitvaror 

Kategorin Vitvaror innefattar alla felanmälningar som berör tvättmaskin, diskmaskin, 

kyl, frys och spis. 
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Värme & Sanitet 

Kategorin Värme & Sanitet innefattar alla felanmälningar som berör avlopp, värme, 

toalettstol och vattenledning. 

 

Namnbyte 

Denna kategori innefattar alla felanmälningar som berör namnbyte på anslagstavla, 

postbox och lägenhetsdörr.  

 

Icke-åtgärdade fel 

Denna kategori innefattar alla felanmälningar som berör tidigare anmälda fel och 

brister som ännu inte åtgärdats. 

 

Begär kompensation 

Denna kategori innefattar alla felanmälningar där hyresgästen har i felanmälan begärt 

kompensation. Att begära om kompensation i sig är ingen felanmälan men det som 

begärs kompensation om är en felanmäla. Detta bokfördes som två felanmälningar, 

exempelvis kallt i lägenhet sattes både under kategorin värme & sanitet och begär 

kompensation. Avsaknad av exempelvis inglasning av balkong och kallt i lägenheten 

är exempel som sattes under denna kategori. 

 

Frågor  

Alla felanmälningar som berör frågor har kategoriserats under Frågor. Exempel på 

frågor är då hyresgäst vill ha kontakt för att sätta upp kattnät på altan eller uppsättning 

av armatur utan att skada taket. 

 

Övrigt 

Kategorin Övrigt innefattar alla diverse felanmälningar som i sig är ingen felanmälning 

men är av sådan grad att det inte kan kategoriseras under någon annan kategori. 

Exempel på felanmälningar som hamnat under övrigt är hyresgäster som vill vara med 

på besiktningen och nycklar som tappats i hisschakt. 
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Resterande 

Denna kategori innehåller de underkategorier där endast ett fåtal felanmälningar 

rapporterades in från varje projekt. En exakt beskrivning av vilka underkategorier 

som ingår förklaras i respektive tabell i Resultat-avsnittet då det skiljde sig mellan 

projekten. 
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Figur 1. Översikt av kategorier med underkategorier för båda projekten.  
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4. Resultat 

Kapitlet innehåller resultatet från alla felanmälningar som under perioden maj 2017 

till april 2018 (Almvägen) samt februari 2018 till april 2018 (Kvarteret Iris) samlades 

in. En grundlig analys samt kategorisering ledde till en tabell där läsaren får en 

överblick över de mest utsatta områdena. En mer detaljerad redovisning av 

felanmälningarna finns i A, B- och C-bilagorna. A-bilagorna visar vilket utrymme som 

felanmälningarna berör. Ur B-bilagorna kan man se en mer detaljerad version av 

Tabell 2 och 3 då B-bilagorna legat till grund för skapandet av nämnda tabeller. C-

bilagorna visar vilken detalj som varit föremål för felanmälningen. Alla felanmälningar 

återfinns i A och B-bilagorna men alla felanmälningar finns inte i C-bilagorna eftersom 

det i många fall ej varit möjligt att fastställa detaljen som varit föremål för 

felanmälningen.  

 

Tabell 4 visar en sammanställning av felanmälningar som är av byggnadstekniska 

karaktär och visar även eventuella orsakerna till förekomsten av bristen. 

 

 

4.1 Felanmälningar Almvägen  

I Tabell 2 sammanställs förekomsten av felanmälningar i respektive kategori. I 

tabellen framgår även kategorier som inte berör byggtekniska frågor, utan övriga 

som i vissa fall inte kan anses vara felanmälningar.  
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Tabell 2 – Felanmälningar Almvägen, 66 lägenheter under perioden maj 2017 – april 2018. 

Nr Kategori Antal fel % 

1 Badrum 15 3,5 

2 Brandvarnare 29 6,8 

3 Dörr 77 18 

4 El 29 6,8 

5 Fast inredning 25 5,8 

6 Fönster 7 1,6 

7 Golv 15 3,5 

8 Intern Vägg 12 2,8 

9 Tak 11 2,6 

10 Ventilation 48 11,2 

11 Vitvaror 19 4,4 

12 Värme & Sanitet 38 8,9 

 Delsumma  325 76 

13 Namnbyte 12 2,8 

14 Parkeringsplats 7 1,6 

15 Icke åtgärdade fel 14 3,3 

16 Begär Kompensation 3 0,7 

17 Frågor   27 6,3 

18 Övrigt 28 6,5 

19 Resterande* 12 2,8 

 Totalt 428 100 

* Avser underkategorierna: Störning, Ohyra, Postbox, Hiss, Städning och Snöröjning. 
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4.1.1 Sammanfattning Almvägen 

I en sammanfattning under respektive kategori redovisas en mer specifik text som 

berör de brister eller klagomål som analyserats. Exempel på brister och klagomål från 

felanmälningarna ges för att ge läsaren mer förståelse kring resultatet som man inte 

kan få ut endast från en tabell med enbart siffror. 

 

4.1.1.1 Badrum 

Kategorin Badrum står för 3,5 procent av den totala andelen felanmälningar. Bilaga 

C.1 visar att de vanligaste felanmälningarna berör tvättställ samt golvbrunn. Fel som 

berör tvättställ har varit läckage från avloppsrör, sprickor/hål i handfat samt fall där 

rörelsekänslig blandare börjat rinna av sig själv. Klagomål som berör golvbrunn 

handlar om att det saknats golvbrunnsil. 

 

4.1.1.2 Brandvarnare  

Denna kategori står för 6,8 procent av den totala andelen felanmälningar. Dessa 

felanmälningar berör nästan enbart brandvarnare som piper konstant. Orsaken till 

denna överrepresentation av fel på brandvarnare kan ha sin grund i att brandvarnarna 

monterats under byggnationen och därmed blivit påverkade av byggdamm. En annan 

orsak kan vara fabrikationsfel. En tredje kan vara kondens, i och med att denna finns 

i våtutrymme där både ånghalt och temperatur varierar i tiden. 

 

4.1.1.3 Dörr 

Kategorin Dörr står för 18 procent av den totala andelen felanmälningar och utgör 

därmed den enskilt största kategorin. Enligt bilaga B.1 står ytterdörr d.v.s dörr som 

leder utomhus (altandörr, förrådsdörr, entrédörr) för majoriteten av klagomålen. 

Största anledningen till klagomålen var på grund av dörrar som var svårstängda, inte 

kunde stängas eller öppnas; orsakerna till dessa har varit oklara och kan bero på många 

faktorer. Exempelvis dörrar som svällt upp av fukt, karmar/gångjärn som är felaktigt 

monterade eller justerade.  
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När det gäller ytterdörrar var krånglande dörrautomatik ett stort problem, 

felanmälningar som har kommit in handlar om oljud från dörrautomatik vid 

dörröppning samt att entrédörrar hållits öppna. Ett annat klagomål som berör 

altandörrar är där otätheter gjort att det upplevs som dragigt i lägenheten samt fel på 

dörrbromsar som gjort att det inte gått att hålla altandörren i låst läge när det varit 

öppet. Svårhanterliga dörrhandtag och ringklockor som inte fungerat har även varit 

ett återkommande fel som lett till klagomål på lägenhetsdörrar. 

 

4.1.1.4 El 

Kategorin El står för 6,8 procent av den totala andelen felanmälningar. De flesta 

klagomål enligt bilaga B.1 och C.1 berör icke fungerande bredbandsuttag följt av 

dåligt monterade eluttag som sitter löst. En annan del berör motorvärmaruttag där 

felanmälningarna var av olika karaktär, från att inte kunna ställa in timern, till att 

hyresgäst fått fel nyckel. En orsak till att eluttag sitter löst kan vara att hantverkaren 

haft ett repetitivt arbete.  

 

4.1.1.5 Fast inredning 

Kategorin Fast inredning står för 5,8 procent av den totala andelen felanmälningar. 

Majoriteten av felanmälningar berör garderober. Stor del av felanmälningarna har haft 

med hyresgäster som vill ha fler hyllplan och sen finns det felanmälningar där hyresgäst 

saknat hyllplan helt och hållet i garderoben. Andra felorsaker var handtag som lossnat 

och lådor som slår i element vid öppning.  

 

När det gäller köksskåp och diskbänk var merparten av felanmälningarna på grund av 

repor samt avsaknad av handtag. Felanmälning som berör hatthylla har varit på grund 

av dålig infästning då hatthyllan lossnat ur fästet på grund av dåligt utförande.  
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4.1.1.6 Fönster 

Kategorin Fönster står för 1,6 procent av felanmälningarna, och har klarat sig relativt 

bra från felanmälning. Felanmälning som dock fanns var otäta fönster och visade sig 

genom drag, frost och kondens mellan rutor, isbeläggning på fönster och vatten på 

insidan av karmen efter kraftigt regn. Dessa fönster är treglasfönster och det sitter tre 

glas och det har därmed två luftspalter där en av luftspalterna är lufttät och fylld med 

gas och den andra är fylld med vanlig luft. 

 

4.1.1.7 Golv 

Kategorin Golv står för 3,5 procent av den totala andelen felanmälningar. Den absolut 

största delen består av hack och märken samt knarrande i parkett och tröskel, följt av 

löst sittande eller avsaknad av list på golv. 

 

4.1.1.8 Intern vägg 

Kategorin Intern vägg står för 2,8 procent av den totala andelen felanmälningar. 

Vanliga anmärkningar är sprickor, hål och märken i vägg. Orsaken till att dessa brister 

uppkommer i väggar är att hantverkare har ett repetitivt arbete och det kan därför bli 

slarv. Gällande sprickor kan eventuellt vara sättningar som orsakat dessa. 

 

4.1.1.9 Tak 

Kategorin Tak står för 2,6 procent av den totala andelen felanmälningar. Fläckar eller 

missfärgningar i tak har varit en av de stora anledningarna som legat till grund för 

klagomålen. Ett annat problem som uppmärksammats var tak vid entrédörr där 

undersidan hade lossnat. Även två felanmälningar som berör mögelförekomst i taket 

i ett förrådsutrymme anmäldes. 

 

4.1.1.10 Ventilation 

Kategorin Ventilation står för 11,2 procent av den totala andelen felanmälningar. 

Enligt Figur 1 är kategorin uppdelad i ventilation samt kolfilterfläktar, där ventilation 

står för den övergripande ventilationen i lägenheten medan den sistnämnda är 
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fokuserat specifikt på felanmälningar gällande spisfläkt. Felanmälningar gällande 

spisfläkt handlar om ärenden där spisfläkten haft icke fungerande vred/timer eller i 

vissa fall otillräcklig sugförmåga.  

De flesta felanmälningarna som berör ventilationen har varit att det blåst väldigt kallt 

från ventilationsdonen och att det upplevts som mycket dragigt d.v.s för mycket 

tilluft. Näst största delen av felanmälningarna har med icke fungerande ventilation att 

göra, d.v.s att luften upplevts helt stilla i lägenheten. Ett annat problem har varit att 

matlukt och cigarettrök från grannar kommit in i lägenheten. 

 

4.1.1.11 Vitvaror 

Kategorin Vitvaror står för 4,4 procent av den totala andelen felanmälningar. Den 

största andelen av felanmälningar berör underkategorin tvättmaskin enligt bilaga B.1. 

Klagomålen är av olika karaktär såsom vibrationer vid centrifugering, oljud, 

vattenläckage, tar ej in sköljmedel, avsaknad av brunnssil, olämplig placering av 

tvättmaskin över brunnssil så att man inte kommer åt för att göra rent i brunnen. 

 

De felanmälningar som berör kyl och frys var nästan uteslutet handtag som krockar 

vid öppning. 

 

4.1.1.12 Värme & Sanitet 

Kategorin Värme & Sanitet är enligt Figur 1 uppdelad i underkategorierna avlopp, 

värme, toalettstol samt vattenledning. Kategorin står för totalt 8,9 procent av den 

totala andelen felanmälningar. Enligt bilaga C.1 beror majoriteten av 

felanmälningarna på icke-fungerande element. Det har varit svårt att fastställa orsaken 

då det i några av felanmälningarna nämnts att termostaten varit felaktigt medan det av 

majoriteten endast anmälts att elementen är kalla och inte fungerar. Orsaken till att 

elementen inte fungerat som dem ska kan ha sin grund i fel på antingen termostaten 

eller behov av luftning eller felaktig injustering av flöden i systemet.  
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4.1.1.13 Namnbyte 

Kategorin står för 2,8 procent och berör alla felanmälningar där hyresgäst önsakt ha 

sitt namn ändrat på lägenhetsdörr, anslagstavla och postbox. En orsak till att 

hyresgästen väljer att felanmäla namnbyte kan vara på grund av kommunikationsbrist. 

 

4.1.1.14 Parkeringsplats 

Kategorin Klagomål på parkeringsplats står för 1,6 procent av den totala andelen 

felanmälningar. Klagomålen handlar om för små parkeringsrutor, vassa kanter och 

buskage som gjort att man inte kommer åt motorvärmaruttag.  

 

4.1.1.15 Icke-åtgärdade fel 

Denna kategori står 3,3 procent av den totala andelen felanmälningar. Kategorin 

innehåller felanmälningar där hyresgäst tidigare felanmält men inte fått felet åtgärdat 

och som anmäler samma fel på nytt. Orsaken till att man felanmäler samma fel flera 

gånger för att det inte åtgärdats kan ha sin grund i flera anledningar. En orsak kan vara 

att det helt enkelt tagit för lång tid att återkoppla eller åka ut till hyresgästen. En annan 

orsak är att otillräcklig information om när arbetet ska påbörjas nått ut till hyresgäst.  

Denna kategori är direkt relevant med att hyresgästen begär kompensation för 

utebliven åtgärd exempelvis då man haft det kallt under en längre period i lägenheten 

p.g.a icke fungerande element.  

 

4.1.1.16 Begär kompensation 

Denna kategori handlar om de felanmälningar som berört hyresgäster som i anmälan 

begärt kompensation för att man bl.a haft det kallt i lägenheten samt varit utan färdig 

altan.  
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4.1.1.17 Frågor 

Denna kategori står för 6,3 procent av den totala andelen felanmälningar. Kategorin 

handlar om de felanmälningar som egentligen inte är några fel utan handlar om 

hyresgäster som viljat ha svar på diverse funderingar kring sitt boende. Funderingar 

som föranlett till felanmälan har exempelvis varit frågor om när bygget av förrådsgolv 

kommer att bli klart, om man får grilla på uteplatsen, borrning av vägg utan att skada 

ledningar, montering av kattnät på altan och mått på garderob för att köpa egna 

hyllplan. En orsak som föranlett till dessa funderingar kan vara brist av information 

och dokumentation, men då det alltid kommer finnas frågor är det bra om man 

implementerar en speciell portal för just frågor.  

 

4.1.1.18 Övrigt 

Kategorin Övrigt innefattar alla felanmälningar som i sin beskrivning var av sådan 

karaktär att det inte var möjligt att placera i annan kategori. Exempel på dessa 

felanmälningar är interna felanmälningar med kortfattad beskrivning eller 

arbetsbeskrivning där det inte gått att fastställa felet. 

 

4.1.1.19 Resterande 

Kategorin Resterande står för 2,8 procent av den totala andelen felanmälningar. Det 

vanligast förekommande ärendet handlade om störningar. Exempel på klagomål som 

berör störningar var strålkastare som lyste in i lägenheten på nattetid under 

byggnationen av området.  
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4.2 Kvarteret Iris 

I Tabell 3 sammanställs förekomsten av felanmälningar i respektive kategori. I 

tabellen framgår även kategorier som inte berör byggtekniska frågor, utan övriga 

som i vissa fall inte kan anses vara felanmälningar.
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Tabell 3 - Felanmälningar Kvarteret Iris, 68 lägenheter under perioden feb 2018 – april 2018. 

Nr Kategori  Antal fel % 

1 Badrum 38 8,8 

2 Balkong (inglasning) 6 (5) 1,4 (1,2) 

3 Dörr 71 16,4 

4 El  44 10,1 

5 Fast inredning 36 8,3 

6 Fönster 14 3,2 

7 Golv 42 9,7 

8 Intern vägg 45 10,4 

9 Tak 7 1,6 

10 Ventilation 8 1,8 

11 Vitvaror 14 3,2 

12 Värme & Sanitet 34 7,8 

 Delsumma 359 82,8 

13 Namnbyte 10 2,3 

14 Städning 8 1,8 

15 Icke åtgärdade fel 9 2,1 

16 Begär kompensation 10 2,3 

17 Frågor 11 2,5 

18 Övrigt 20 4,6 

19 Resterande* 7 1,6 

 Totalt 434 100 

* Avser underkategorierna: Extern vägg, Snöröjning, Postbox och Störning. 
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4.2.1 Sammanfattning Kvarteret Iris 

I en sammanfattning under respektive kategori redovisas en mer specifik text som 

berör de brister eller klagomål som analyserats. Exempel på brister och klagomål från 

felanmälningarna ges för att ge läsaren mer förståelse kring resultatet som man inte 

kan få ut endast från en tabell med enbart siffror. 

 

4.2.1.1 Badrum 

Enligt Tabell 3 hör 8,8 procent av den totala andelen av felanmälningar till kategorin 

Badrum. De flesta klagomålen enligt bilaga C.2 är på blandare och vägg. Felen som 

anmälts gällande blandare har framför allt grundats på trasiga komponenter, läckage 

och någon felkoppling (det blev varmt vatten när det skulle bli kallt och tvärtom). 

Felen gällande vägg i badrum är skada, hack i kakel och avsaknad av kakel som orsakats 

av dåligt täckning och utförande av entreprenören.  

 

4.2.1.2 Balkong (inglasning)  

Denna kategori enligt Tabell 3 står för 1,6 procent av de totala. De vanligaste felen 

med 5 av 6 ärenden har varit inglasning av balkong. Anledningen till dessa 

felanmälningar är framför allt informationsbrist hos hyresgäster. 

 

4.2.1.3 Dörr 

Kategorin dörr är största kategorin med flest klagomål. Enligt Tabell 3 står denna 

kategori för 16,4 procent av de totala felanmälningarna. Enligt bilaga C.2 står 

lägenhetsdörren d.v.s dörren som leder till lägenheten för flest av felanmälningar och 

ytterdörrar d.v.s dörr som leder till utomhus. Största anledningen att det kom så 

många felanmälningar var att tagglåsen inte fungerade som förväntat. Näst största 

anledningen är cylinderlåset som inte gick i lås, detta kunde eventuellt bero på 

bristfällig information till kunderna, för vissa kunder påpekar att de måste hålla upp 

handtaget för att låset ska fungera annars kan det stå och tugga utan att något händer.  
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4.2.1.4 El 

Denna kategori är fjärde största. Enligt Tabell 3 är 10.1 procent av de totala 

felanmälningarna som kommit in från kvarteret Iris. Enligt bilaga B.2 beror de flesta 

felen på el och bredbandsuttagen som i sin tur har orsakats av felmontering av eluttag, 

takuttag, strömbrytare och icke fungerande bredbandsuttag.  

 

4.2.1.5 Fast inredning 

Kategorin Fast inredning enligt Tabell 3 står för 8,3 procent av de totala 

felanmälningarna där flesta av dem handlar om garderober. Där hyresgästen framför 

allt önskat sig att ha fler hyllplan i garderoberna och det har även förekommit att vissa 

saknat hyllplan helt och hållet. I fortsättningsvis har det kommit klagomål på 

snedmonterade hyllplan i garderober, märken, skadat garderob och handtag som 

suttit i olika höjder. Sedan finns det något enstaka felanmälning om att det saknats 

garderob, det har varit hål bakom eller garderob som skulle flyttas. 

Klagomål gällande andra underkategorin är att det har varit märken och andra skador 

på ytor som eventuellt har orsakats av dåligt täckning. När det gäller lådor i kök har 

de varit svårstängda eller svåröppnade vilket förmodligen berodde på lådskena/ 

rullskena som det har varit fel på, antingen fabriksfel eller dålig montering.  

 

4.2.1.6 Fönster  

Enligt Tabell 3 står denna kategori för 3,2 procent av de totala felanmälningarna. 

Enligt Bilaga C.2 är största anledning till flest av de felanmälningarna är glaset som 

det har varit fel på. Antingen har det varit repor eller hamnat mycket målarfärg som 

framkommit på grund av dåligt måleriarbete. En annan anledning är otätheten i 

fönstren som visade sig genom drag, imma på glas, fukt i fönstren och tjocka 

beläggningar av is mellan rutorna som orsakats av dåliga lister.  
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4.2.1.7  Golv 

Denna kategori är näst största och enligt Tabell 3 och står den för 9,7 procent av de 

totala felanmälningarna. I enlighet med bilaga C.2 har den vanligaste felorsaken varit 

hack, märken och knarrande i parketten. Därefter var klagomål om trösklar som 

antingen suttit löst, har märken på eller varit spruckna. Tredje vanligaste varit 

golvlister som hade lossnat eller saknats helt.  

 

4.2.1.8 Intern vägg 

Kategorin Intern vägg är tredje största och enligt Tabell 3 utgör kategorin 10,4 

procent av de totala klagomålen. Enligt bilaga C.2 är målad/ målning största 

underkategorin som i sin tur har varit märken, skador, färger som lossnat och 

sprickor. Fel som berör kakel och kakelfog har varit på grund av sprickor, skador och 

märken på kakel samt avsaknad av kakelfog. Dessa har möjligtvis orsakats av dåligt 

utförande och gällande sprickor kan vara sättningssprickor i husgrund. 

 

4.2.1.9 Tak 

Enligt Tabell 3 står kategorin tak för 1,6 procent av de totala felanmälningarna. Bilaga 

C.2 visar att den största anledningen för felanmälan är yt-utseendet såsom 

missfärgning, märken och fläckar. Andra anledningar är sprickor och saknad av 

plastlock i anknytning till eldragning. 

 

4.2.1.10 Ventilation  

Enligt Tabell 3 hör 1,8 procent av den totala felrapporten till kategorin ventilation. 

Denna kategori innefattar ventilationen i lägenheten och kolfilterfläktar i kök. 

Majoriteten av dessa felanmälningar relateras till ventilation i lägenhet vilket i sin tur 

har varit missljud, drag samt dålig lukt och även skapats mörka rosor, d v s samlat 

smuts runt ventilationsdon (tilluftsdon).  Felanmälningar gällande spisfläkt berör icke 

fungerande spisfläktar och defekta komponenter på själva fläkten. 
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4.2.1.11 Vitvaror 

Enligt Tabell 3 utgör denna kategori 3,2 procent av de totala felanmälningarna. Enligt 

bilaga C.2 har det förekommit mest fel på spisar där som inte fungerat, varit trasiga 

eller saknat instruktionsmanual, detta gäller även diskmaskinerna. 

Beträffande klagomålen på torktumlare har det framför allt varit missljud men även i 

vissa fall icke fungerande torktumlare.  

Felen gällande kyl och frys är felmontering av handtagen som krockar med varandra 

vid öppning. 

 

4.2.1.12 Värme & Sanitet 

Denna huvudkategori utgörs av kategorin Stopp i avlopp, icke fungerande element, 

Termostat element, Golvvärme samt Värmeledning och står för 7,8 procent av de totala 

felanmälningarna. Den enskilt största underkategorin är ärenden om kalla element 

och det varit svårt att bekräfta den bakomliggande orsaken, men i några av dem har 

det nämnts att det har varit termostaten som det har varit fel på. Andra orsaker som 

kan ha lett till att elementen är kalla kan vara luftfickor i element, defekta termostater 

och justering av flöde. 

 

4.2.1.13 Namnbyte 

Kategorin Namnbyte står enligt Tabell 3 för 2,3 procent av de totala 

felanmälningarna. Vanligaste felen var just namnbyten på lägenhetsdörr och 

postboxen som inte skett inom korttid. Det har även stått fel namn på lägenhetsdörr, 

postbox och namn som saknats vid anslagstavlan. Dessa fel kan ha orsakats av 

kommunikationsbrist mellan hyresgäster och uthyrare eller uthyrare och 

fastighetsskötare men det kan också vara slarvigt utfört av fastighetsskötaren.  

 

4.2.1.14 Städning 

Denna kategori står enligt Tabell 3 för 1,8 procent av de totala felanmälningarna. 

Kategorin innefattar bristfällig byggstädning som utförs innan inflyttning. 
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Lägenheterna har varit dåligt städade och det har funnits byggdamm på golvytor och 

skåp. Orsaken till dessa felanmälningar är bristande byggstädning av entreprenören.  

 

4.2.1.15 Icke-åtgärdade fel  

Denna kategori står enligt Tabell 3 för 2,1 procent av de totala. Dessa felanmälningar 

har gjorts på tidigare felanmälningar som hyresgästen inte fått det åtgärdat. Det kan 

finnas andra orsaker till dessa men långa återkopplingstider och information som inte 

nått hyresgäster för åtgärden. 

 

4.2.1.16 Begär kompensation  

Denna kategori innefattar felanmälningar där hyresgästen har av någon anledning 

begärt kompensation, exempelvis om inglasning av balkong som saknats, det har varit 

för kallt i lägenheten och eller för att hyresgästen som varit utan spis. 

 

4.2.1.17 Frågor  

Felanmälningar som i själva verket inte är något fel utan det är olika slags frågor som 

hyresgästen valt att meddela som felanmälning. Exempel på detta kan vara, skiljevägg 

för att dela altan, fråga om när arbetet upptas gällande uppsättning av tak över balkong 

och hyresgäster som undrar om de kan sätta dit egen diskmaskin osv. 

Vanligaste orsaken till dessa är bristen på information till hyresgästerna vilket det 

kommer att finnas hela tiden för all information kommer inte alltid att nå fram. En 

lösning kan vara att införa en webbportal för just denna typ av frågor.   

 

4.2.1.18 Övrigt 

Enligt Tabell 3 utgör kategorin Övrigt 4,6 procent av de totala felanmälningarna. De 

klagomålen som i sin beskrivning haft andra karaktär som gjorde det omöjligt att 

placera under andra kategorin, exempelvis, skräp och cigarettfimpar utanför entrén. 
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4.2.1.19 Resterande 

Kategorin resterande står enligt Tabell 3 för 1,6 procent av de totala 

felanmälningarna. Det vanligaste har varit störning som handlade om cigarettrök från 

grannarna. 

5. Diskussion 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med hänsyn till litteraturstudien. 

Den valda metoden och resultatet diskuteras och eventuellt förekomna felkällor listas. 

 

5.1 Övergripande analys om inrapportering av felanmälningar 

Indelningen av felanmälningar i respektive kategori visade sig vara en större utmaning 

än förväntat. Eftersom felanmälningarna var bristfälligt dokumenterade visade det sig 

svårt att både kategorisera dessa samt hitta orsakerna som föranlett till klagomålen. 

Mycket tid gick åt att manuellt läsa igenom alla felanmälningar då kategoriseringen i 

många felanmälningar var felaktiga, det förekom såväl att felen kategoriserats i andra 

rum samt fel byggnadsdel än det som egentligen var fel på. Detta gjorde att de 

kategorier som felen haft i felanmälningarna inte alltid gick att lita på.  

En betydande stor del av felanmälningarna var egentligen inga fel. Frågor, 

funderingar, icke åtgärdade fel som anmälts på nytt, namnbyte och klagomål dök upp 

lite överallt. Av den totala felanmälningar är ca 88 procent som är egentliga fel. En 

informationsportal där hyresgäster kan hitta information samt ställa frågor kring sitt 

boende och göra det tydligare på vad som är fel och inte i felanmälningsformuläret 

skulle drastiskt dra ner på antalet felanmälningar. Detta skulle också medföra att det 

blir lättare att få in mer rättvisande statistik på antalet fel och kan göra en analys av 

dessa för att kvalitetssäkra byggprocessen.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Litteraturstudien utfördes i syfte att ta reda på vad andra forskare skrivit om ämnet 

felanmälningar, vanliga brister och dess orsaker. Det är viktigt att kunden, eller 

hyresgästen i det här fallet gör en felanmälan. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) ska 

man se ett kundklagomål som en del av den information som kan berätta om hur bra 

processen fungerar och hur den kan förbättras. Ifall man är medveten om vart det 

vanligtvis uppstår fel kan man redan i projekteringen av nästa projekt vara speciellt 

uppmärksam på dessa problematiska områden. Författarnas syfte med valet av 

litteraturstudie innefattande bland annat byggprocessen, ABT 06, uppmaning av 
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klagomål samt åtgärdsprocessen och vanliga orsaker till fel; är på grund av att man i 

projekteringsprocessen mycket effektivare kan förhindra och minska felen som kan 

dyka upp. Genom ABT 06 klargörs ansvaret vid eventuella problem som kan uppstå 

under projektets gång såväl som efter inflyttning. Då det är totalentreprenad har 

entreprenören en skyldighet att åtgärda fel som inte bevisligen åligger beställaren och 

som uppkommer under garantitiden. Det torde därför ligga i beställarens intresse att 

bli uppmärksammad av hyresgästen på fel som åsamkats av entreprenören, detta leder 

till valet av nästa litteraturstudie som handlar om uppmuntran av klagomål. En av 

rapportens frågeställningar är att besvara vilka orsaker som lett till klagomålen, då 

detta svårligen kan besvaras genom enbart felanmälningar från hyresgäster har 

författarna valt att ta reda på vanliga orsaker till brister i bostäder från andra studier.  

Kategoriseringen av felanmälningar var tänk att utföras i 3 steg. Bilaga Utrymme var 

tänkt att analyseras och kategoriseras först, bilaga byggdel senare och sist bilaga detalj. 

Det visade sig senare svårt eftersom felanmälningarna inte var rätt kategoriserade. 

Istället fick felanmälningarna analyseras och kategoriseras i samtliga bilagor direkt. 

Kategoriseringen i bilagorna gav en god överblick och resultatet en förståelse för den 

annars osorterade och blandade högen med felanmälningar.  

Indelningen av kategorierna utfördes så långt som det var möjligt för att lokalisera 

felet in i detalj. Detta ska dock inte ses som statistiskt säkerställt då författarna endast 

haft felanmälningarna från kunden, d.v.s. endast haft hyresgästens perspektiv att utgå 

ifrån.  

Gällande felanmälningar av byggnadstekniska karaktär antagits fyra generella orsaker 

och vissa felanmälningar har placerats under. Detta har gjorts för att orsaken varit 

okänd och har därför antagits att kunde vara fler orsaker, därför har placerats under 

fler orsaker.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

Indelningen av felanmälningar från båda projekten gav information som var intressant 

ur flera aspekter. Kvarteret Iris är nybyggt med inflyttning endast 2 månader innan 

mottagandet av felanmälningarna. Resultaten av analysen visade att det anmäldes i 

snitt 3 felanmälningar per lägenhet/månad. Jämförelsevis hade Almvägen som var 13 

månader gammalt sedan första inflyttning 0,5 felanmälningar per lägenhet/månad. 

Detta resulterar i att det är 6 gånger fler felanmälningar per lägenhet/månad på 

Kvarteret Iris förutsatt att det fortsätter i samma takt. Detta är dock högst osannolikt 

eftersom felen minskar i takt med att de blir upptäckta och åtgärdade. En intressant 

synvinkel som kan studeras vidare är ifall kunden är mer kräsen och förväntar sig högre 
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och bättre standard än i motsvarande nybyggda bostadsrätter, och därmed gör fler 

felanmälningar eftersom det oftast är en stor investering. Eller är det kanske tvärtom 

då kunden faktiskt ska sälja sin bostadsrätt och då inte vill att det ska ha varit många 

brister i densamma? 

Något som gör statistiken från felanmälningar missvisande är att många felanmälningar 

består av frågor, funderingar, icke åtgärdade fel som anmälts på nytt, t.ex. namnbyte 

och allmänna klagomål. En sammanräkning av kategorierna ger i snitt 12 procent från 

varje projekt där felanmälningarna inte utgörs av egentliga fel.  

 

Från resultatet i Almvägen kan man se att felanmälningarna hänger ihop, exempelvis 

är de tre största kategorierna Dörr, Ventilation, Värme & sanitet. Genom 

beskrivningen från kunderna kan man se att då lägenheten överventilerats och/eller 

inte haft uppvärmning har det antagligen resulterat i uppsvällda dörrar, is på insidan 

kring fönster och upplevts som kallt och dragigt. Alla dessa kan relateras till 

fuktproblem i någon form. Fuktrelaterade problem står för en stor del av skadorna. 

Enligt WHO (2009) står fukt för 75-80 procent av skadorna i klimatskalet. Fuktig och 

varm inomhusluft kan bland annat skada fasaden genom fuktutvigning och 

värmekrympning och även ge möjlighet till mögeltillväxt.  

En betydande orsak som leder till brister i byggnader är dåligt utförande. Enligt Pheng 

och Wee (2001) som utförde en studie på 53 byggnader i Singapore att antalet brister 

var mindre då entreprenören var certifierad, som nämnts tidigare. En annan viktig 

faktor som i litteraturstudien belystes är valet av material, detta uppenbarade sig även 

i resultatet då bland annat träskivorna i entrétaket började svälla på ovansidan så att 

plåten under släppte från sina fästen, regnvatten som trängt igenom fönsterkarmen 

och otäta balkongdörrar som det blåser igenom.  Det kan spekuleras kring om det var 

materialvalet eller dåligt utfört arbete, eller eventuellt båda dessa.  

Atkinson (2002) menar att ledarskap, kommunikationsbrist och bristfällig tillsyn från 

förman eller projektledare är den största orsaken till brister. En annan studie, 

Josephson och Hammarlund (1999) menar att brist på motivation, glömska och 

oaktsamhet står för 50 procent av bristerna som uppkommer. Det finns många olika 

orsaker som kan ligga till grund för att brister uppstår. Att i denna rapport, utesluta 

vissa och samtidigt peka på orsaker vilka lett till brister är inte en enkel sak. Detta 

speciellt när det endast finns beskrivningar på vad det är som är fel. Inget projekt är 

den andra lik och alla projekt har olika förutsättningar, ett sätt att gå vidare på är ifall 

det går att visa att de valda materialen har varit av tillräckligt hög kvalité, då kan dessa 

uteslutas ur ekvationen och det går då att endast studera de andra orsakerna till brister. 
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Att kvalitetssäkra är en ständig process och en viktig del i kvalitetsutveckling är att 

basera beslut på fakta som är väl underbyggda (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Som ett led i att finna eventuella orsaker till de byggtekniska felanmälningarna, har en 

matris ritats upp enligt Tabell 4; och detta som ett led att påbörja en 

kvalitetsutvecklingsprocess. Ur litteraturstudien har framkommit att huvudsakliga 

orsaker till byggtekniska brister handlar om felaktiga materialval (M), dålig 

projektering (P) och brister i utförandet (U). Även brukarna (B) kan orsaka brister. 

Eftersom orsaker inte framgår i felanmälningar har bedömning gjorts om vilka orsaker 

är möjliga i anknytning till en observerad brist. Dessa har kategoriserats för Almvägen  

(A) och kvarteret Iris (I). Ur Tabell 4 framgår med större sannolikhet att brister till 

stor del härrör från utförandet. 

Tabell 4 – byggnadstekniska felanmälningar samt eventuella orsaker  

Nr Orsak M P U B A I 

1 Imma i fönster X  X  X X 

2 Dålig isolering i väggar X  X   X 

3 Avsaknad av tätning, utsatt område för fuktskador   X   X 

4 Röklukt som kommer genom ventilationssystem   X X  X 

5 Dålig avrinning av vatten mot golvbrunn    X   X 

6 Hål i kakel   X  X  

7 Mögeltillväxt pga dålig ventilation X  X  X  

8 Otätheter vid balkongdörrar  X  X  X  

9 Uppsvällda träbeklädnad på undersidan av entrétak X  X  X  

10 Inträngning av regnvatten  X  X  X  

11 Avrinning av regnvatten mot väggen  X   X  

12 Grannar hör tvättstapel  X   X  

13 Lukt mellan lägenheter  X   X  

14 Svårstängda balkongdörrar X  X  X  

15 Sprickbildningar i vägg    X  X  

16 Vattensamlingar på balkong   X  X X 

 Antal 7 3 13 1 12 6 

 

M: Dåligt materialval 

P: Dålig projektering 

U: Bristande utförande 

B: Brukare  

A: Almvägen 

I: Kvarteret Iris 
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En del av kvalitetsutvecklingen kan vara att följa upp felanmälningar och analysera 

dessa, genom kvantitativa- (tabeller & diagram) och kvalitativa undersökningar 

(teorier, fakta och tidigare studier). Att åtgärda fel och brister efter kundens 

inflyttning är krävande då det oftast krävs planering och samordning innan 

genomförandet. Det kan även vara en olägenhet för exempelvis hyresgäster som har 

husdjur och ej tillåter hantverkare att gå in med huvudnyckel, som då tvingas ta ledigt 

från jobbet för att vara hemma.  

Fel kan förvärras vid åtgärd så att det uppstår nya fel, kostsamma åtgärder innefattar 

bland annat att invecklade ansvarsfrågor först måste besvaras som leder till långa 

fördröjningar. Detta kan upplevas som att kunden känner sig lämnad och upplever en 

brist i bostadsbolagets ansvarstagande (Boverket, 2007). Hyresgäster som felanmält 

tidigare fel som ej åtgärdats visar sig vara relativt låg och resultatet från Tabell 2 & 3 

visar på 3 respektive 2 procent av den totala andelen felanmälningar. 

 

 

5.4 Felkällor 

• Dokumentet med felanmälningar som författarna fick ta del av hade 

bristfällig/ingen dokumentation om felanmälningarnas åtgärder. Vilket 

gjorde det svårt att ta reda på orsakerna.  

• Hyresgästernas egna beskrivningar i felanmälningarna om vad felet är kan ge 

avvikelser i statistiken. 

• Ett antal felanmälningar har registrerats dubbelt, vid felanmälning samt 

uppföljning. Detta gör att det blir små avvikelser i bilagorna vid jämförelse 

antalet felanmälningar i A-bilagorna och B-bilagorna. 

• Att felanmälningar från endast två projekt analyserades, samt att ena projektet 

endast var 2 månader gammalt kan ge upphov till ett vinklat resultat.  
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6. Slutsatser 

I kapitlet sammanfattas arbetet och frågeställningarna i inledningen återkopplas med 

resultaten. Förslag på nya problemformuleringar och fortsatta studier inom ämnet ges 

i slutet av kapitlet. 

 

6.1 Återkoppling och sammanfattning 

Syftet med studien var att identifiera de vanligast förekommande brister och fel som 

uppstår, kategorisera dessa och om möjligt finna orsaken.  

 

Frågeställningen som författarna arbetat med för att besvara: 

• Vilka är de vanligaste felanmälningarna och vilka är de övergripande orsakerna 

som bidrar till felanmälningar i flerbostadshus? 

Felanmälningarnas karaktär och antal skiljer sig från båda projekten, trots detta var 

det felanmälningar som var återkommande. Enligt tabell 2 & 3 står kategorin Dörr 

för flest felanmälningar från båda projekten. Ytterdörr haft flest felanmälningar. C-

bilagorna visar att det generellt varit flest fel på dörrar som ej gått att stänga/öppna 

som de ska.  

Ventilation respektive Golv är kategorierna som är näst vanligaste. Från 

sammanfattningen i resultatdelen framgår det att kalluft från ventilationsdon, samt 

icke fungerande ventilation och trasiga vred på spisfläkt stått för felanmälningarna i 

kategorin Ventilation. Felanmälningar som berör parkett och tröskel var vanligast 

förekommande i kategorin Golv.  

De övergripande orsakerna som bidrar till felanmälningar fås från litteraturstudien 

och är flertydig. En betydande orsak som leder till brister i byggnader är dåligt 

utförande. Tidigare forskning menar att bristfälligt ledarskap, kommunikationsbrist 

och bristfällig tillsyn från förman eller projektledare är den största orsaken till brister. 

Brist på motivation, glömska och oaktsamhet är också orsaker och står för hälften av 

bristerna som uppkommer.  
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• Vilka av felanmälningarna är av byggnadsteknisk karaktär och vad är de 

övergripande orsakerna som i sådana fall föranlett felanmälningen? 

Felanmälningarna som är byggnadstekniska är av olika karaktär men kan ändå kopplas 

till litteraturen om vilka orsaker som kan ha orsakat dessa brister. Det återfinns såväl 

brister som orsakats dåligt utfört arbete som dåligt materialval. Flera utav bristerna 

som är av byggteknisk karaktär tyder på att de orskats av dåligt utförande. Andra 

vanliga orsaken är materialvalet som lett till hälften så många fel.  

Ifall en dokumentation om felanmälningarna åtgärdats hade funnits hade det varit 

möjligt att dra mer specificerade slutsatser till orsakerna som bidrar till 

felanmälningar. Detta hade såväl gynnat rapporten men även legat som grund inför 

framtida kvalitetsutveckling.  

 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Intressanta problemformuleringar samt förslag på fortsatta studier som författarna 

anser vara relevanta listas nedan 

• Göra en studie med fokus på jämförelsen bostadsrätter och hyresrätter, denna 

studie skulle vara intressant och avslöja hur felanmälningarna skiljer sig när det 

gäller ekonomisk investering och antalet felanmälningar. 

 

• Då det var många fel på dörrar och fönster, skulle det vara intressant att 

undersöka sambandet mellan årstid för byggets olika skeden och 

felanmälningar.  

 

• Fortsatta studier kan undersöka orsakerna till felanmälningarna mer 

djupgående men det bör finnas tillräckligt med underlag för detta för att då 

kunna på ett bättre sätt dra slutsatser om vilka orsakerna är samt att man 

analyserar inkomna felanmälningar från minst under ett helt år tillbaka. 

 

• Jämföra felanmälningar av olika byggnadstyper såsom nybyggande av 

bostadsrätter, nya radhusområden och kanske även nybyggda villor.  
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Bilagor 

 

A.1 Detaljerad tabell utrymme Almvägen 

    
Utrymme  Antal fel 

Allrum 8 

Altan  11 

Badrum  54 

Balkong  19 

Entré 45 

Förråd  11 

Garage  1 

Gård  1 

Hall  25 

Hiss  2 

Kök  47 

Lokal  1 

Lägenhet 90 

Miljörum  1 

Parkeringsplats  12 

Sovrum  31 

Toalett 4 

Trapphus  4 

Tvättstuga  3 

Uthyrningsrum 2 

Vardagsrum 22 

Övrigt  37 

Totalt 431 
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A.2 Detaljerad tabell utrymme Kvarteret Iris 

Utrymme  Antal fel 

Allrum 12 

Altan  2 

Badrum  48 

Balkong  20 

Barnvagnsrum  1 

Entré 36 

Förråd  3 

Garage  1 

Hall  33 

Klädkammare  2 

Kokvrå  1 

Kök  62 

Lokal  1 

Lägenhet 69 

Matrum  8 

Miljörum  2 

Parkeringsplats  1 

Sovrum  36 

Toalett 6 

Trapphus  2 

Tvättstuga  1 

Vardagsrum 23 

Övrigt  17 

Totalt 387 
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B.1 Detaljerad tabell byggdel Almvägen 

Byggdel  Antal fel 

Avlopp 7 

Badrum 15 

Belysning 3 

Brandvarnare  29 

Bredbandsuttag  7 

Diskbänk 3 

Diskmaskin  1 

Dörrautomatik  13 

El  18 

Frys 2 

Fönster  7 

Garderob 10 

Golv 15 

Hatthylla  3 

Hiss  2 

Innerdörr  12 

Intern vägg 12 

Kylskåp 3 

Köksskåp 5 

Luckor 3 

Lådor i kök 1 

Lägenhetsdörr 11 

Ohyra 2 

Porttelefon  1 

Postbox  2 

Snöröjning 1 

Spis  3 

Spisfläkt 14 

Städning 1 

Störning 3 

Tak  11 

Toalettstol  5 

Tvättmaskin  10 

Vattenledning  5 

Ventilation 34 

Värme  21 

Ytterbelysning 1 

Ytterdörr 41 

Namnbyte  12 

Klagomål på parkeringsplats 7 

Icke åtgärdade fel 14 

Begär kompensation 3 

Frågor 27 

Övrigt 28 

Totalt 428 
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B.2 Detaljerad tabell byggdel Kvarteret Iris  

Byggdel  Antal fel 

Avlopp  2 

Badrum 38 

Balkong (inglasning) 6 (5) 

Belysning 4 

Bredbandsuttag  14 

Diskbänk 5 

Diskmaskin  2 

Dörrautomatik  5 

El  23 

Extern vägg 1 

Frys 1 

Fönster  14 

Garderob 17 

Golv 42 

Innerdörr  6 

Intern vägg 45 

Kolfilterfläkt  1 

Kylskåp 2 

Köksskåp 3 

Luckor 6 

Lådor i kök 5 

Lägenhetsdörr 38 

Porttelefon  3 

Postbox  2 

Snöröjning 2 

Spis  6 

Spisfläkt 3 

Störning 2 

Tak  7 

Toalettstol  3 

Torktumlare  3 

Vattenledning  1 

Ventilation 4 

Värme 28 

Ytterdörr 22 

Namnbyte 10 

Städning 8 

Icke åtgärdade fel 9 

Begära kompensation 10 

Frågor 11 

Övrigt 20 

Totalt 434 
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C.1 Detaljerad tabell detalj Almvägen 

 Detalj Antal fel 

Badrum   

 Blandare 2 

 Golvbrunn 2 

 Handdukstork 1 

 Hållare/handtag 1 

 Tvättställ 5 

 Vägg 1 

Belysning   

 Lampa  2 

 Takkrok lampa 1 

Dörr   

 Cylinder  2 

 Dörrblad  1 

 Dörrbroms 7 

 Dörrhandtag 6 

 Dörrkikare 1 

 Foder 1 

 Gångjärn 2 

 Går ej att stänga/öppna 26 

 Karm  4 

 Ospecificerade 5 

 Ringklocka  5 

 Tagg 3 

 Tätningslist 2 

El   

 Ingen el i lägenheten 4 

 Motorvärmaruttag  6 

 Strömbrytare  1 

 Takuttag  1 

 Uttag  6 

Fönster   

 Bräda  1 

 Glas  1 

 Karm  1 

 Ospecificerade 3 

 Vädringsbeslag  1 

Golv   

 List  4 

 Parkett  11 

Tak   

 Entrétak lossnat 4 

 Målning 4 

 Mögel 2 



 

   
 

51 
 

 Spricka 1 

Vägg   

 Målad/Målning 8 

 Tapet  2 

 Väv 1 

Värme & Sanitet   

 Golvvärme 3 

 Icke fungerande element 16 

 Stopp i avlopp 7 

 Termostat element 2 
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C.2 Detaljerad tabell detalj Kvarteret Iris 

 Detalj Antal fel  

Badrum   

 Avrinning mot 
golvbrunn 

3 

 Badrumsskåp 2 

 Blandare 8 

 Duschstång  3 

 Golv 2 

 Golvbrunn 3 

 Handdukstork 4 

 Hållare/Handtag   1 

 Tvättställ 4 

 Vägg 8 

Belysning   
 Strömbrytare  1 

 Takkrok lampa 3 

Dörr    
 Cylinder  15 

 Dörrbroms  1 

 Foder 1 

 Går ej att stänga/öppna 5 

 Karm  6 

 Ospecificerade 1 

 Ringklocka  6 

 Tagg 28 

 Urslag 5 

El   
 Armatur  1 

 Strömbrytare  7 

 Takuttag  7 

 Uttag  7 

 Ospecificerade 1 

Fönster   
 Glas  6 

 Karm  1 

 List 3 

 Vred  1 

 Ospecificerade 3 

Golv   
 Klinker/Stenplattor  1 

 List  9 

 Parkett  17 

 Tröskel 14 

 Ospecificerade 2 
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Tak    

 Målning 3 

 Plastlock  2 

 Spricka 2 

Vägg   

 Isolering 1 

 Kakel 5 

 Kakelfog 1 

 Målad/Målning 34 

 Väv 1 

Värme & Sanitet   

 Golvvärme 4 

 Icke fungerande element 13 

 Stopp i avlopp 2 

 Termostat element 8 

 Värmeledning 2 

 

 


