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This thesis has been conducted in collaboration with JM AB, Region
Öst, based at their office in Uppsala. Below follows a summary of
the study.
Problem
For the major contractors in Sweden, the costs after the costumers
access are high. According to Boverket the costs can be as high as
1.3 billion SEK annually. In addition of the costs of the work
itself, the companies risks dissatisfied customers when the extra
work often is considered as a disturbance.
To investigate this matter, the purpose of this thesis is to answer
the following questions:
- What are the most common errors reported during the warranty
period?
- Can the errors be addressed at an earlier stage?
- Is poor purchasing a contributing factor to the high costs during
the warranty period?
- Can a different ventilation system reduce the amount of errors?
Method
The purpose of the study is to identify the most common errors that
occur during the warranty period, to summarize these and give
concrete suggestions of measures to reduce the errors. The report is
based on interviews, statistics of the errors from JM Region Öst
during year 2015 and the analysis of the customers feedback during
the warranty period of eight projects. In addition, the authors have
chosen to compare two different ventilations systems to see if the
change of system can reduce the number of error reports concerning
ventilation.
Conclusions
The study shows an even distribution of errors from the different
categories. The reports from JM Region Öst during year 2015 and the
average from the selected projects have similar distribution. Of the
total number of error reports from JM Region Öst during year 2015,
20.1 percent belonged to the category Plumbing. The same category
had, in the authors compilation of the eight projects, 20.2 percent
of the reports. From this result it can be concluded that the
percentage of problems reported from each category is about the
same, no matter the size of the project.
In the interviews, the most common errors and what causes these,
were discussed. Because of the many errors to the category Plumbing,
this was the main subject. During the interviews it was discovered
that different actors blames the problems on each other. However,
dirt in the pipe system in combination with a low water pressure was
considered to be the biggest cause of problems to the category.
The study also shows that a complicated list of responsibilities
generates costs for the after-sales department. The reason is that
the process of appointing a responsible actor becomes hard. The
consequence of this is that staff from the after-sales department is
forced to make visits to the projects only to be able to redirect
the matter to the responsible subcontractor.
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Ämnesgranskare: Håkan Kullvén
Examinator: Caroline Öhman Mägi
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SAMMANFATTNING
Examensarbetet har genomförts i samarbete med JM AB, Region Öst med
placering på deras kontor i Uppsala. Nedan följer en sammanfattning över
arbetet.
Problemformulering
För de stora byggentreprenörerna i Sverige är kostnaderna efter kundens
tillträde stora. Boverket menar att de totala kostnaderna för samhället
kan vara så stora som 1,3 miljarder kronor årligen. Utöver kostnaden för
arbetet riskerar bolagen missnöjda kunder då efterarbeten kan anses som
ett störande moment.
För att undersöka detta ämnar arbetet att besvara följande frågor:
● Vilka är de vanligaste felen som rapporteras under garantitiden?
● Kan felen tas upp i ett tidigare skede?
● Gör materialval i inköpsskedet att kostnader under garantitiden
uppstår?
● Kan ett annat ventilationssystem göra att antalet felanmälningar
minskar?
Metod
Syftet med examensarbetet är att fastställa de vanligast förekommande
felen som uppstår under garantitiden, summera dessa samt ge konkreta
förslag på åtgärder för att minska felanmälningarna. Rapporten är byggd
på intervjuer, statistik över regionens felrapporter från år 2015 samt
analyser av kunders felanmälningar under garantitiden från åtta projekt
i samma region. Dessutom har författarna valt att jämföra två olika
ventilationssystem för att se om byte av system kan minska antalet
felanmälningar som behandlar ventilation.
Slutsats
Resultatet
visade
ett
tydligt
mönster
på
felrapporterna.
Sammanställningen från hela Region Öst under år 2015 och genomsnittet
av de valda projekten har liknande fördelning. Av det totala antalet
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felanmälningarna från Region Öst under år 2015 hörde exempelvis 20,2
procent av dessa till kategorin Rör. Samma kategori hade, i författarnas
sammanställning av de åtta projekten, 20,1 procent av felanmälningarna.
Av detta resultat kan slutsatsen dras att andelen problem som
rapporteras till varje kategori är ungefär detsamma oberoende av
projektens storlek.
Vid intervjuerna diskuterades de vanligaste felrapporterna och orsaken
till dess uppkomst. Då sammanställningen av felanmälningarna visade
att kategorin Rör var omfattande, lades fokus där. Under intervjuerna
uppdagades att olika aktörer skyllde problemen på varandra. Smuts i
rörsystemet i kombination med ett lågt vattentryck framställdes dock
som den största orsaken till problem inom denna kategori.
Studien visar också att en komplicerad gränsdragningslista kan leda till
förhöjda kostnader för eftermarknadsavdelningen. Anledningen till
detta är att arbetet med att utse en ansvarig aktör försvåras.
Konsekvensen blir att personal från eftermarknad ofta får åka ut på
platsbesök endast för att kunna vidarebefordra ett ärende till ansvarig
underentreprenör.
Nyckelord
Byggbranschen, eftermarknad, garantitid, ABT 06, felanmälan, NKI
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1. INLEDNING
Kapitlet ger en övergripande bild över vad rapporten behandlar, dess syfte och
mål.

1.1 Bakgrund
Kostnaderna som uppkommer under garantitiden är höga hos dagens
stora byggentreprenörer. Den sammanlagda kostnaden för samhället på
grund av hantering av fel och brister efter godkänd slutbesiktning
beräknas till 1,3 miljarder per år enligt Boverket (2007). Om dessa fel och
brister kunde identifieras och klaras upp under ett tidigare skede skulle
den totala kostnaden vara betydligt lägre. Figur 1, hämtat från Ericsson
m.fl. (2002), beskriver detta samband och påvisar den kostnadsmässiga
konsekvensen av att åtgärda fel i byggprocessens slutskede.

Figur 1-Tid-kostnad diagram

1.2 Problemformulering
Problemet som arbetet belyser är bristerna i dagens bostadsproduktion
som ger upphov till stora kostnader i förvaltningsskedet. Fel som måste
åtgärdas efter kundens tillträde blir i många fall en stor kostnad för
entreprenörerna samt medför obehag för kunden som inte får den
slutprodukt som utlovats (Boverket, 2007). Ämnet är aktuellt och
kostnaden för ineffektivitet och slarv är höga. Enligt en artikel från
tidningen Ny Teknik publicerad 2007-07-19 har byggbranschen stora
behov av kostnadseffektivisering.
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“30 procent av produktionskostnaden i alla byggprojekt är byggfel och andra
slöserier. Det innebär ett slöseri i Sverige på 50 miljarder kronor årligen,
konstaterar Byggkommiten i en rapport till regeringen” (Ny Teknik, 2007).
Examensarbetet fokuserar på felanmälningar från kunder innan och efter
garantibesiktningen. I tidigare undersökningar har anmärkningar i
besiktningsprotokoll från garantibesiktningen oftast varit utgångspunkt.
Dessa undersökningar förbiser dock en stor del av eftermarknads arbete
eftersom många ärenden åtgärdas innan och efter den nämnda
besiktningen.

1.3 Syfte och målsättning
Syftet med examensarbetet var att fastställa de vanligast förekommande
felen som uppstår under garantitiden, sammanställa dessa samt ge
förslag på åtgärder för att minimera felanmälningarna.
För att uppfylla detta hade arbetet för avseende att besvara följande
frågor:
● Vilka är de vanligaste felen som rapporteras till eftermarknad?
● Kan felen tas upp i ett tidigare skede?
● Gör materialval i inköpsskedet att kostnader för eftermarknad uppstår?
● Kan ett annat ventilationssystem göra att antal felanmälningar
minskar?
Målet med examensarbetet var att ge byggbranschen konkreta förslag på
hur eftermarknadsärendena och därmed kostnaderna kan reduceras.

1.4 Information om JM AB
JM AB är ett av Sveriges största byggbolag med fokus på nyproduktion
av bostadsrätter (JM, 2016). Företaget grundades 1945 av bröderna Einar
och John Matsson. I Sverige ligger fokus framförallt på expansiva
storstadsområden så som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Omsättningen är cirka 14 miljarder kronor och de har 2300 anställda.
Examensarbetet fokuserar på JM Region Öst vilket innefattar städerna
Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. JM bygger oftast i egen regi
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vilket innebär att de gör markförvärv, projekterar, producerar och säljer
bostäderna. Seniorgården AB är ett dotterbolag till JM AB med uppgift
att producera bostäder till kunder över 55 år (Seniorgården, 2016).
Bolaget grundades 1990 och har hitintills producerat 5500 seniorbostäder
och 1800 vårdbostäder.

1.5 Avgränsningar
I denna rapport granskas kundernas felanmälningar från några av JM:s
projekt i Region Öst. Inledningsvis utfördes en översiktlig kontroll över
antalet felanmälningar från hela regionen under år 2015. En djupare
kartläggning gjordes sedan över ett antal projekt under hela
garantitiden. Besiktningsprotokoll behandlas inte i rapporten utan
endast felanmälningar från kunder.
Kunders felanmälningar från åtta projekt analyserades och delades in i
fem kategorier för att se hur företaget behandlar felanmälningar.
Indelningen utfördes med utgångspunkt från tiden och kostnaden som
eftermarknadsavdelningen spenderade på ärendet. Om exempelvis ett
ärende behandlas administrativt betyder det att det endast genererar en
administrativ kostnad för företaget. Vad underentreprenörer gör för
åtgärder behandlas inte i rapporten med undantag för ärenden som
infaller inom garantin från JM.
Intervjuer med en chef för eftermarknad, två installationssamordnare, en
platschef, en arbetsledare samt en hantverkare från JM har gjorts för att
få förståelse om varför felen har uppstått och få förslag på hur de kan
undvikas. Dessutom intervjuas en projektledare samt en montör från en
rörentreprenör för att få ett bredare perspektiv på studien.
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2. LITTERATURSTUDIE
Kapitlet innehåller en litteraturstudie som genomfördes utifrån tidigare
examensarbeten, rapporter och branschlitteratur som behandlar ämnet. Genom
att åskådliggöra uppdelningen av byggprocessen och dess aktörer skapar
författarna en förståelse för kommunikationsproblematiken som kan uppstå.
Byggbranschen har tagit fram standardavtal för att underlätta avtalen mellan
de nämnda aktörerna vilket författarna förklarar i detta kapitel. Då en av
frågeställningarna i rapporten är att undersöka om olika ventilationssystem kan
minska antalet felanmälningar beskrivs de två vanligaste systemen. Författarna
beskriver också Nöjd Kund Index eftersom de, av egna erfarenheter, känner till
att de stora byggentreprenörerna värdesätter resultaten i dessa mätningar.

2.1 Byggprocessen
En byggnads livscykel kan beskrivas med olika skeden vilka redovisas i
Figur 2. Beroende på projektets storlek kan dessa skeden variera mycket
i fråga om tid.

Figur 2 - Byggprocessen fritt efter Nordstrand (2008)
Till en början uppstår ett behov av en byggnad. Om byggherren väljer att
inte själv uppföra byggnaden utan anlitar ett externt byggföretag
kommer byggherren ses som beställaren gentemot entreprenören
(Nordstrand, 2008). Beroende på vilken entreprenadform som
beställaren köper upp entreprenören på, kommer antingen
entreprenören eller beställaren arbeta fram en programhandling med
utgångspunkt från beställarens behov. Denna programhandling ligger
sedan till grund för husets utformning i projekteringsstadiet.
I projekteringsstadiet arbetar konsulter, tillsammans med byggherren
och entreprenören, för att skapa bygghandlingar. Dessa konsulter kan
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exempelvis vara arkitekter, konstruktörer och diverse tekniska
konsulter. Under denna process köper, beroende på entreprenadform, entreprenören eller beställaren in underentreprenörer som skall
utföra de uppgifter som huvudentreprenören ej är kapabel till.
Nordstrand (2008) menar att det är vanligt att underentreprenörer, i en
totalentreprenad, upphandlas som individuella totalentreprenader,
alltså att underentreprenören både projekterar anläggningen och har ett
funktionsansvar för den. När bygghandlingarna är klara och alla
underentreprenörer är upphandlade startar produktionsskedet. Detta
skede sträcker sig från den första schaktningen av marken till
beställarens tillträde av bostaden, vilket sker efter en godkänd
slutbesiktning.
Då slutbesiktningen är godkänd har eftermarknadsavdelningen, vid en
totalentreprenad, ansvar för garantifel som uppkommer under de första
fem åren. De ansvarar även för de besiktningspunkter som uppkommer
på garantibesiktningen som, i JM:s fall, sker två år efter att beställaren
fått tillgång till byggnaden. Om föreningen senare påkallar en
femårsbesiktning ansvarar eftermarknadsavdelningen även för
besiktningsanmärkningar som då uppkommer.

2.2 Byggprocessens aktörer
Bostadsrättsföreningarna spelar en central roll i JM:s bostadsproduktion
genom att agera beställare och byggherre i projekten (JM, 2016).
Byggherren är den som ansvarar för att alla arbeten utförs enligt de krav
som ställs, även om momentet i sig självt inte kräver lov eller anmälan
(Boverket, 2016). Den första föreningen i varje projekt startas i företagets
egen regi. I samband med att upplåtelseavtalet skrivs blir sedan
kunderna medlemmar i bostadsrättsföreningen (Borätt-köparskolan,
2016). Föreningen ansvarar senare för förvaltningen.
Enligt Nordstrand (2008) är byggentreprenören den som, vid en totalentreprenad, ansvarar för projektering och utförande. Denna aktör är
den enda som har avtal direkt med beställaren. De flesta andra aktörer
har istället avtal med huvudentreprenören som tar in nödvändig
expertis.
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Under projektets program- och projekteringsskede är det vanligt att
konsulter anlitas för att ansvara för en del av entreprenaden som kräver
djupare kunskap. Exempel på konsulter som ofta anlitas är arkitekter,
konstruktörer och brandingenjörer.
Underentreprenörer anlitas av huvudentreprenören för att i
produktionsskedet utföra en del av entreprenaden. Exempel på
underentreprenörer som ofta förekommer på byggarbetsplatser är eloch VVS-entreprenörer. Anledningen till att underentreprenörer anlitas
är att kompetensen för att utföra arbetet saknas hos huvudentreprenören
(Nordstrand, 2008). Avtalsrelationerna mellan olika aktörer i
entreprenadformen totalentreprenad redovisas i Figur 3.

Figur 3- Avtalsrelationer i en totalentreprenad fritt efter Nordstrand (2008)

2.3 Företagets ansvar - ABT 06
JM bygger till största del bostäder under entreprenadformen totalentreprenad.
“En totalentreprenad är en entreprenad eller del av entreprenad där
entreprenören i förhållande till beställaren svarar för både projektering och
utförande“ (Byggindustri 2016-04-27).
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Upphandlingar och inköp till projekt som styrts med denna
entreprenadform baseras oftast på ABT 06, vilket står för Allmänna
Bestämmelser för Totalentreprenader utgivet 2006. ABT 06 är ett
standardavtal som beställare och entreprenörer tagit fram tillsammans
och
ges
ut
av
Byggandets
kontraktskommitté
(Byggandets
Kontraktskommitté, 2016). I avtalet ingår bland annat bestämmelser om
garanti- och ansvarstid. Enligt kapitel 4§7 i ABT 06 har entreprenören
ansvarstid under en tioårsperiod från entreprenadens godkännande. Att
få entreprenören ansvarig för ett ärende efter garantitidens slut kan dock
vara svårt. Enligt kapitel 5§6 i ABT 06 krävs nämligen att felet skall vara
“väsentligt” och ha sin grund i “vårdslöshet” av entreprenören. Att detta
skulle vara fallet är oftast mycket svårt för beställaren att bevisa.
Ärenden som uppdagas under garantitiden är däremot av annan
karaktär.
“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).
Enligt citatet ovan är det entreprenören som måste bevisa sin oskuld i ett
ärende under garantitiden. Om denne inte kan bevisa sin oskuld blir
företaget tvunget att åtgärda felet. Detta innebär i praktiken att
eftermarknadsavdelningen måste åtgärda ett ärende om de inte kan
bevisa att felet eller skadan beror på handhavandefel från kunden.
Enligt kapitel 4§7 i ABT 06 är garantitiden för material och utförande fem
år för entreprenören (Byggandets Kontraktskommitté, 2006). Det är
under denna tidsperiod eftermarknad är inblandad i ett projekt. Samma
paragraf nämner även att om beställaren föreskrivit en särskild vara blir
garantitiden enbart två år. I JM:s fall görs ett avsteg från ABT 06 då
bostadsrättsföreningen, som är beställare, får en tvåårig garanti för vita
varor och vs-armaturer. Kapitel 7§3 påvisar att garantibesiktningen skall
verkställas före utgången av den kortaste garantitiden, vilket då blir
inom två år från entreprenadens godkännande.
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2.4 Orsaker till fel och brister
Orsaken till att eftermarknadsärenden uppstår skiljer sig mellan olika
projekt, några huvudorsaker som ofta återkommer listas nedan
(Boverket, 2007):
● Tidspress
● Ofullständig projektering
● Bristande motivation
● Ledarskapsproblem på arbetsplatsen
● Personligt ansvar saknas
Flera av orsakerna ovan hänger ihop och det ena påverkar det andra.
Tidspress kan exempelvis medföra andra felorsaker som ofullständig
projektering, bristande motivation och ledarskapsproblem. Även om
projektet håller tidplanen kan bristande motivation hos de anställda vara
ett stort problem. Konsekvensen kan då bli bristande kvalitet och leda till
ineffektivitet. Carlsson och Josephson (2001) tar upp en annan aspekt
som kan leda till fel, nämligen bristande kommunikation. De menar att
diskussionen mellan entreprenörer, kunder och projektörer bör handla
om hur framtida problem skall lösas och inte söka efter syndabockar.
Ytterliggare ett problem är de “garantifel” som kunden själv genererar.
Svårigheten med dessa ärenden är att ord står mot ord i många fall
(Boverket, 2007).
Från byggarbetsplatsens synvinkel är de flesta besiktningsanmärkningar konsekvenser av tidsbrist och uteblivna eller försenade
leveranser. När det projekterade underlaget är bristfälligt måste också
tid och energi läggas på att lösa problem på plats. Arbetsledningen anser
därför att projektörernas handlingar borde granskas noggrannare innan
de stämplas om till bygghandlingar, speciellt ritningar som behandlar
detaljer (Boverket, 2007).
Att fel och brister ska åtgärdas efter kundens tillträde är ofta ett större
problem än ärendet i sig själv. Arbetet med att planera, samordna och
utföra åtgärder blir då mer krävande för entreprenörerna.
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Åtgärdsprocessen har stora brister och det förekommer ofta fel i
entreprenaden långt efter det att kunden flyttat in i bostaden. Till en
början är trots detta kunderna ofta positiva och tillmötesgående. Det är
först när entreprenören misslyckats att hålla en överenskommelse som
irritation och missnöje uppstår. Ärenden som kräver kostsamma
åtgärder riskerar också att fördröjas då en komplicerad ansvarsfråga
först måste klaras upp. Oberoende av vad som orsakar förseningen
känner sig kunderna ofta svikna och upplever att entreprenören brister i
ansvarstagande (Boverket, 2007).

2.5 Nöjd Kund Index
Att ha ett bra rykte är något som värdesätts av byggbolagen. För att mäta
detta registreras från varje projekt ett Nöjd Kund Index (NKI). NKI är en
enkätbaserad metod som används för att mäta kundernas upplevda
kvalité (Statistiska centralbyrån 2016-04-04). Inom den svenska
byggbranschen mäts NKI-värdet av företaget Prognoscentret vilka, år
2015, analyserade svar från 9000 bostadsköpare (Byggindustri 2016-0404). Att företag intresserar sig för kundernas åsikt vid kundbemötande
kan härledas till en undersökning som Coca-Cola Company gjorde 1981
(Juran och Gryna, 1988). Undersökningen gick ut på att analysera
kundernas beteende efter att ha varit i kontakt med ett företags
kundcenter angående ett klagomål. Denna undersökning visade att
kunder vars erfarenhet av företagets kundbemötande var negativ
berättade om detta, i genomsnitt, för tio personer. Medan kunder vars
erfarenhet av företagets kundbemötande var positivt istället berättade
om det för fyra personer.
Två år efter att kunden flyttat in i sin bostad görs ytterligare en NKImätning vilket, allt som oftast, ger ett sämre resultat. Författarna har i
intervjuerna ställt frågor till informanterna om dessa två NKI-mätningar,
detta då antalet felanmälningar torde påverka resultatet på den andra
undersökningen.

2.6 Jämförelse ventilationssystem
JM har nästan uteslutande valt att ventilera sina bostäder med ett
frånluftssystem, även kallat FX-system. Av de åtta projekt som
författarna granskade använde samtliga detta system. För att få en
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uppfattning om hur valet av ventilationssystem påverkar antalet
felanmälningar gjordes en enklare jämförelse mellan två projekt med
FTX-system och de övriga projekten i studien. Resultatet redovisas i
kapitel 4.4.
FX-systemet är ett enklare system som bygger på att luften ventileras ut
från bostaden och att uteluften tas in genom ventiler i klimatskalet. När
ett frånluftssystem används finns endast frånluftsdon i bostaden.
Eftersom ett undertryck uppstår i bostaden när inneluften ventileras ut,
kommer uteluften automatiskt att ventileras in i bostaden genom ventiler
i klimatskalet (Warfvinge och Dahlblom, 2010). För att spara energi
återanvänds en del av värmen som finns i inneluften till att värma
radiatorvattnet och tappvarmvattnet (JM, 2016). Den stora skillnaden
mot ett FTX-system är att tilluften inte kan värmas upp innan den når
lägenheten. För- och nackdelar med FX-systemet enligt Warfvinge och
Dahlblom (2010) listas nedan:
+

Måttligt utrymmesbehov

+

Möjlighet till återvinning av värmen i frånluften

+

Ventilationsflödet kan kontrolleras

+

Fläkten skapar ett stabiliserande undertryck

-

Funktionen är känslig för ändringar frånluftsdonens
strypning

-

Utifrån kommande ljud genom uteluftsventiler kan störa

-

Fläkten drar el

-

Fläkten kräver viss tillsyn

FTX-systemet är ett ventilationssystem som bygger på att luft både
tillförs och sugs ut via kanaler i systemet. Tilluftsdon placeras i de rum
som kräver syrerik luft, exempelvis sovrum. Frånluftsdon placeras där
luften är fuktig och förorenad, exempelvis i badrum och kök. Även detta
system tar tillvara på en del av värmen från luften som ventileras ut ur
bostaden. Detta görs genom en roterande- eller en plattvärmeväxlare.
Den kalla tilluften passerar då flänsar av metall som tidigare vämts upp
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av frånluften. För och nackdelar med FTX-systemet enligt Warfvinge och
Dahlblom (2010) listas nedan:
+

Värme i frånluften återvinns

+

Stora möjligheter att styra luftväxlingen

+

Uteluften kan filtreras

+

Möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft

-

Fläktar som kräver el

-

Risk för buller från fläkt och rumsdon

-

Utrymmeskrävande, kanaler och fläktrum tar plats

-

Ökat underhållsbehov
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3. METOD
Denna rapport innehåller intervjuer samt analyser och sammanställningar av
rapporterade felanmälningar från kunder. I avsnittet förklaras den metod som
användes vid arbetets utförande. Arbetet har utförts av två studenter på Uppsala
Universitet. Båda författarna har sedan tidigare erfarenhet av branschen i form
av en varsin ettårig anställning som arbetsledare hos två stora
byggentreprenörer.

3.1 Information om felanmälningar och dess
kategorisering
En felanmälan rapporteras till företaget av en kund som anser att det
finns fel i bostaden. Ärendet kommer in till eftermarknadsavdelningen i
form av ett mail eller ett samtal. Felanmälningen från kunden
kategoriseras sedan efter vilken disciplin ärendet tillhör. Om ärendet
tillhör en entreprenad som köpts in av JM vidarebefordras anmälan till
ansvarig underentreprenör. Om istället JM har ansvaret, som vid
exempelvis stomkomplettering, åtgärdas ärendet av eftermarknadsavdelningen. Beroende på ärendets karaktär tar JM kontakt med kunden
och kommer överens om en passande åtgärd.
Nedan förklaras felanmälningarnas kategorier kortfattat samt några
vanligt förekommande ärenden som innefattas av den aktuella
kategorin. En mer detaljerad beskrivning av vad kategorierna innehåller
redovisas i A-Bilagorna.

3.1.1 El
Alla felanmälningar som kan härledas till elektronik sammanställs i
kategorin El. Detta kan exempelvis vara en armatur som inte lyser eller
kodlås, bredband och porttelefoner vars funktion inte uppfyller kraven.

3.1.2 Golv
Kategorin Golv innefattar parkettgolv, plastmattor och källargolv.
Däremot behandlar kategorin inte golvbeläggningar i form av klinker.
Vanliga anmärkningar är skador på parkett, golv som knarrar, glipor i
parkett eller bubblor i plastmattor.
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3.1.3 Resterande
Kategorin Resterande är den bredaste av alla kategorier och innefattar
ärenden från fasad, fastighetsskötsel, mark, målning, plattsättning, plåt,
stomme, städ och övrigt. Orsaken till att författarna valt att sammanfatta
dessa underkategorier i en är att endast ett fåtal ärenden rapporterades
till dessa kategorier från varje projekt.

3.1.4 Rör
Kategorin Rör innefattar vatten- och avloppsrör samt radiatorer. Fel som
vanligtvis rapporteras till kategorin behandlar lukt från avlopp,
vattenläckage, dålig avrinning eller radiatorer som inte värmer.

3.1.5 Stomkomplettering
Stomkomplettering är den fasta inredning som inte hör till stommen i en
byggnad. I kategorin ingår bland annat problem med huvudentrén,
trasiga snickerier samt justering av dörrar och fönster.

3.1.6 Ventilation
Anmälningar som behandlar inomhusluft sammanfattas i kategorin
Ventilation. Vanliga felanmälningar som rapporteras till kategorin
behandlar höga eller störande ljud från ventilationsdon, lukt av matos,
trasiga spisfläktar samt drag från tilluftsventiler.

3.2 Region Öst
För att inledningsvis få en översiktlig uppfattning av vad som oftast
rapporteras till eftermarknad, samlade författarna in information om
felanmälningar från hela Region Öst under år 2015. Informationen, som
hämtades från JM:s databas, sammanställdes och varje kategoris andel
av det totala antalet felanmälningar beräknades. I företagets databas
fanns samtliga felanmälningar dokumenterade. Exempel på hur
dokumentationen kunde se ut redovisas i Figur 4. Resultatet av
sammanställningen JM Region Öst presenteras i Bilaga C.3.
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Datum Fastighet Kategori

201501-23

El- Allmänna
utrymmen
Brf Sparven /Entré/Kodlås

Felbeskrivning

Åtgärd

Portkoden fungerar
inte. Tacksam för
snabb åtgärd.
Lagades i måndags
men är åter trasig.
(Mail)/ AD

25/1 Mailar Brf
och låsfirma //HK
26/1 Klar enligt
låsfirma//HK

Problem med
duschavlopp.
Vattnet rinner undan
för sakta. (Mail)/ AD

3/8 Kontaktar
kund och bokar tid
för besök//HK
4/8 Klart.
Rengjorde
golvbrunn och
informerade kund
//HK
Avslutat

201501-29

Brf Sparven Rör- Avlopp

201501-24

Kvavt i sovrummet.
Om dörren till
sovrummet är
stängd över natten
blir det kvavt i
rummet. Tacksam
Ventilationför kontroll. (mail)/
Brf Sparven Lägenhet/Flöde AD

Status

Avslutat

19/3 Ringer kund
och informerar om
öppningsbara
tilluftsventiler.//HK

Avslutat

Figur 4- Exempel på dokumentation av tre felanmälningar

3.3 Detaljerad granskning av åtta projekt
Då författarna önskade en djupare förståelse för de ärenden som
eftermarknad behandlar analyserades cirka 4500 felrapporter från åtta
olika projekt. Felanmälningarna delades in i fem åtgärdskategorier
beroende på vilken handling som vidtagits av eftermarknad. De aktuella
åtgärdskategorierna förklaras i kapitel 2.4.
Utöver de åtta projekten har även två projekt analyserats vars
ventilationssystem, till skillnad från de övriga, var ett från- och
tilluftsventilationssystem med värmeväxlare (FTX). Skillnaden mellan
ett FTX-system och ett frånluftsventilationssystem med värmeväxlare
(FX) är att den inkommande luften tas in genom ventiler i klimatskalet i
ett FX-system. Inneluften i ett FTX-system tas istället först in i ett
fläktrum där den både kan värmas och kylas innan den når lägenheten
(Warfing och Dahlbom, 2014). De olika systemens funktion förklaras
vidare i kapitel 3.6.
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Författarna har valt att använda fingerade namn på de olika projekten.
Information om de olika projekten redovisas i Tabell 1.
Tabell 1- Beskrivning av projekten som granskats i undersökningen
Nummer

Benämning i
rapporten

Typ av projekt

Antal
lägenheter

Typ av
ventilationssystem

1

Talgoxen

Seniorboende

32

FX

2

Bofinken

Flerbostadshus

36

FX

3

Ugglan

Flerbostadshus

34

FX

4

Blåmesen

Seniorboende

56

FX

5

Domherren

Flerbostadshus

61

FX

6

Kråkan

Flerbostadshus

51

FX

7

Duvan

Flerbostadshus

27

FX

8

Sparven

Flerbostadshus

49

FX

9

Svanen

Flerbostadshus

64

FTX

10

Koltrasten

Flerbostadshus

78

FTX

3.4 Författarnas indelning av ärenden
För att kunna tolka resultatet av sammanställningen delades
felrapporterna in i fem åtgärdskategorier. Syftet med detta var att se hur
företaget tidigare hade agerat efter att ett ärende rapporterats.
Författarna ville se hur ofta JM:s egna hantverkare åkte ut på platsbesök
och hur ofta underentreprenörer fick ta över ärendet. Ärendens
omfattning, i form av den tidsåtgång att åtgärda, är intressant i flera
avseenden. En anledning är att resultatet då visar hur vanligt det är med
större åtgärder. Indelningen möjliggör också vidare ekonomiska studier
eftersom den belyser om det är några få stora ärenden eller många små
som ligger till grund för de höga kostnaderna. De valda
åtgärdskategorierna förklaras vidare nedan.
I åtgärdskategorin Mail kategoriseras de ärenden som enbart behandlas
administrativt av eftermarknad. Största andelen av dessa ärenden är av
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sådan karaktär att de vidarebefordras till ansvarig underentreprenör.
Det kan också vara ett ärende som uppklaras efter ett telefonsamtal med
kunden.
Arbete JM cirka en timme, innefattar de ärenden som generar en
administrativ kostnad samt en kostnad för en hantverkare med ett
fordon under en timmes tid. Vanliga ärenden som tillhör denna
åtgärdskategori är en enklare justering av en dörr.
Arbete JM mer än en timme, beskriver de ärenden som genererar en
kostnad för ovanstående, men där arbetet tar mer än en timme att utföra.
Exempel på dessa felanmälningar är ärenden som krävde att personal
från JM var på plats under flera tillfällen.
Arbete underentreprenör cirka en timme, beskriver de ärenden som utförs
av underentreprenör men som finansieras av JM. Dessa ärenden kan
exempelvis behandla en lagning av en mindre skada i parkettgolv som
orsakats av JM.
Den femte och sista åtgärdskategorin är Arbete underentreprenör mer än en
timme. Även här finansieras arbetet av JM. Ärenden av denna karaktär är
mer omfattande och kan exempelvis behandla läckage i plan under
marken.
Utöver ovanstående kategorisering har författarna noterat varje åtgärd
som krävde att JM införskaffade nytt material. Detta utfördes för att
senare kunna se om inköp av nya material genererade stora kostnader.
Exempel på tre felrapporter samt författarnas indelning av dessa
redovisas i Figur 5.
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Felbeskrivning

Åtgärd

JM ca JM
Status Mail 1 h
>1h

Portkoden fungerar
inte. Tacksam för
snabb åtgärd.
Lagades i måndags
men är åter trasig.
(Mail)/ AD

25/1 Mailar
Brf och
låsfirma /HK
26/1 Klar
enligt
låsfirma/HK

KLART

Problem med
duschavlopp. Vattnet
rinner undan för sakta.
(Mail)/ AD

3/8 Kontaktar
kund och
bokar tid för
besök//HK
4/8 Klart.
Rengjorde
golvbrunn
och
informerade
kund //HK

KLART

Kvavt i sovrummet.
Om dörren till
sovrummet är stängd
över natten blir det
kvavt i rummet.
Tacksam för kontroll.
(mail)/ AD

Nytt
mtrl.

UE ca
1h

1

1

19/3 Ringer
kund och
informerar om
öppningsbara
tilluftsventiler.
//HK
KLART

1

Figur 5- Exempel på felanmälningar och författarnas indelning i
åtgärdskategorier

3.5 Intervjuer
Genom att använda intervjuer för att samla data kan forskare, enligt
Lantz (2007), få informantens personliga uppfattningar på ett sätt som
annan datainsamling kan missa. För att uppmuntra dessa personliga
funderingar och åsikter används ett kvalitativt halvstrukturerad upplägg
på intervjuerna.

3.5.1 Intervjuernas struktur
Alvesson (2011) menar på att det finns tre olika nivåer på strukturen i en
intervju. Dessa är strukturerad, halvstrukturerad och ostrukturerad. De tre
nivåerna beskriver frågornas detaljeringsgrad samt forskarens syn på
förbestämda frågor. Den ostrukturerade metoden innebär att forskaren
ger informanten stora friheter till oväntade vändningar under intervjuns
gång. Motsatsen till den ostrukturerade metoden är den strukturerade
metoden där frågorna är förutbestämda och där forskaren har en tydlig
idé med intervjuns process. Alvesson (2011) menar att en
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enkätundersökning är en typisk strukturerad metod för att inhämta data.
Författarna har valt att använda ett halvstrukturerat upplägg på
intervjuerna då informanten skall ha en möjlighet att utöka
samtalsämnet till en infallsvinkel författarna inte beaktat. Intervjuerna
har ej spelats in, detta då informanten kan känna sig otrygg av
inspelningen (Alvesson 2011).

3.5.2 Kvalitativa och kvantitativa analyser
Kvalitativ och kvantitativ är två olika metoder att genomföra analyser av
intervjuer. Enligt Lantz (2007) ger den ostrukturerade och den öppna
intervjun forskaren en möjlighet att göra en analys av kvaliteter. I den
kvalitativa metoden ges möjlighet till en känslomässig förståelse av
informantens uppgifter. Om det är ett mindre antal personer som
intervjuas passar den kvalitativa analysen bra. Lantz (2007) menar dock
att det går att ifrågasätta giltigheten i den kvalitativa analysen då den
bygger på ett mindre antal intervjuer. Hon påstår vidare att forskare som
använder en kvalitativ analys måste diskutera sina resultat från en mer
öppen synvinkel än vad informanterna ger, detta då informanternas
åsikter förmodligen inte är representativa för hela populationen.
Motsatsen till den kvalitativa metoden är den kvantitativa metoden
vilket enligt Lantz (2007) ger forskaren kunskap om “hur mycket”. Om
urvalet av personer är stort passar den kvantitativa metoden bra.
Frågorna i en sådan undersökning skall vara tydliga och lätta att förstå.
Då intervjuerna i detta arbete är av halvstrukturerad form är analyserna
byggda på den kvalitativa metoden.

3.5.3 Val av informanter
För att författarna skulle få en ökad förståelse för JM:s sätt att hantera
dess eftermarknadsärenden valdes åtta personer med olika befattningar
och roller i byggprocessen. Dessa intervjuer utfördes på respektive
informants arbetsplats för att enklast uppnå en avslappnad atmosfär. Val
av informanter grundade sig på den statistik som granskningen av
felrapporterna genererade. Då informanterna ämnas vara anonyma
används fingerade namn på dessa.
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4. RESULTAT
Kapitlet innehåller en sammanställning av intervjuer och felanmälningar som
granskades under arbetet. De projekt som hade störst andel felanmälningar till
varje kategori samt vilka fel som var vanligast förekommande för det projektet
presenteras.

4.1 Felanmälningar region öst
Inledningsvis gjordes en översiktlig granskning över antalet
felanmälningar som rapporterades under året 2015 i hela Region Öst.
Genom denna undersökning framkom vilka felanmälningar som var
vanligast och vilka kategorier de tillhörde. I Tabell 2 presenteras de
kategorier som hade flest felanmälningar samt hur många dessa var.
Tabell 2- Felanmälningar i Region Öst under 2015
Kategori

Antal
felanmälningar

Andel av totala
felanmälningar

El

373

15,0 %

Golv

83

3,3 %

Rör

504

20,2 %

Stomkomplettering 884

35,5 %

Ventilation

103

4,2 %

Resterande

544

21,8 %

Summa

2491

100 %

4.2 Felrapportering av specifika objekt
För att få en förståelse av felens karaktär valde författarna att undersöka
samtliga felrapporteringar som anmälts från åtta projekt i Region Öst.
Nedan sammanfattas de vanligast förekommande anmärkningarna från
varje kategori.

4.2.1 Sammanfattning El
Kategorin El utmärker sig med största andelen administrativa ärenden
för eftermarknad. Enligt Tabell 2 var 15,0 procent av de totala
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felanmälningarna från Region Öst under år 2015 ärenden under denna
kategori.
Undersökningen visar också en förhållandevis stor spridning på antal
ärenden från projekt till projekt. Talgoxen hade flest felanmälningar till
kategorin med 24,4 procent av de totala. Detta kan jämföras med Sparven
som enbart hade 6,4 procent. Bilaga A.1 visar att den vanligaste
felorsaken med 25 ärenden av de totalt 89, var relaterade till defekta
timrar. Majoriteten av dessa vidarebefordrades dock direkt till elentreprenören.
Av de 24,4 procent felanmälningar som tillhörde kategorin El från
Talgoxen, var 19,5 procentenheter administrativa ärenden. Av de
resterande anmälningarna var 4,1 procentenheter ärenden som krävde
ett kortare platsbesök.

4.2.2 Sammanfattning Golv
Golv är den kategori med minst antal ärenden som författarna valt att
undersöka separerat, vilket redovisas i Bilaga C.2. I enlighet med Tabell
2 var 3,3 procent av alla ärenden från Region Öst under år 2015 tillhörde
kategorin.
Projekt Bofinken hade flest rapporterade ärenden med 7,1 procent. Den
vanligaste anmärkningen i det nämnda projektet var märken i
parkettgolv vilket genererade sju ärenden för eftermarknad. Därefter var
klagomål om glipor i parkett och märken på övergångslister vanligt
förekommande med fem ärenden vardera. Av Bofinkens 7,1 procent var
3,8 procentenheter administrativa ärenden. De kvarstående ärendena
krävde att JM eller underentreprenör åkte ut på platsbesök.

4.2.3 Sammanfattning Resterande
Av samtliga felanmälningarna från Region Öst under år 2015 hörde 21,8
procent till kategorin Resterande. Av de projekt som granskades av
författarna var det Bofinken som utmärkte sig med en lägsta andel på
14,5 procent. Projekt Kråkan hade den största andelen ärenden till denna
kategori med 23,0 procent. Det vanligaste förekommande ärendet
handlade om namnändringar på lägenhetsdörrar och postfack med 17
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ärenden. Nästkommande var i storleksordning problem med fog i
badrum med 12 ärenden. Se Bilaga A.3 för information om övriga
ärenden.
Av de 23,0 procenten från projekt Kråkan bestod 16,2 procentenheter av
administrativa ärenden och 5,3 procentenheter av ärenden som krävde
ett kortare platsbesök.

4.2.4 Sammanfattning Rör
Sammanställningen från Region Öst under år 2015 visar att
felanmälningar som hör till kategorin Rör står för 20,2 procent av de
totala anmälningarna. I B-Bilagorna kan utläsas att Talgoxen utmärker
sig med en lägsta andel felanmälningar till kategorin med 11,5 procent.
Största andelen hade Sparven med 25,9 procent (183 ärenden). Vad dessa
ärenden behandlar och hur många av varje underkategori som
rapporterats finns tabellerat i Bilaga A.4. Den enskilt största
underkategorin i projekt Sparven var ärenden om kalla radiatorer, vilket
var 66 stycken. Andra stora poster var problem med
tappvattensarmaturer samt lukt från avlopp med 22 respektive 10
ärenden. Av de ärenden som rapporterats behandlades majoriteten rent
administrativt vilket projekt Sparven är ett tydligt exempel på. I det
nämnda projektet är 16,4 procentenheter administrativa, av de 25,9
procent som innefattade kategorin Rör. Dessa är ärenden som JM oftast
har vidarebefordrat till rörentreprenören.

4.2.5 Sammanfattning Stomkomplettering
Stomkomplettering är den kategori med flest åtgärder för eftermarknad.
Sammanställningen av felanmälningar från Region Öst under år 2015
visar att 35,5 procent av eftermarknads ärenden hörde till denna
kategori.
Av de projekt som granskades hade Duvan och Sparven den högsta
andelen åtgärder till kategorin. Stomkompletteringen på dessa projekt
omfattade en andel av 42,6 respektive 44,4 procent av de totala
åtgärderna för eftermarknad. Sammanställningen över Sparvens
Stomkomplettering redovisas i Bilaga A.5. Där redovisas att de vanligaste
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anmälningarna behandlade tamburdörrar med 36 ärenden och därefter
garageportar med 17 stycken.
B-Bilagorna visar att andelen åtgärder under Stomkomplettering som
behandlades administrativ, jämfört mot åtgärder som även krävde
platsbesök, skiljer sig från projekt till projekt. För Talgoxen, som är ett
seniorboende, var 27,7 procent av de totala åtgärderna ett kortare
platsbesök, medan andel administrativa ärenden bara var 5,5 procent.
Detta kan jämföras med Bofinken där 16,4 procent var rent
administrativa ärenden medan korta platsbesök upptog 15,5 procent av
de totala åtgärderna. En stor andel av de rapporterade ärendena från de
åtta projekten var justering av dörrar. Projekt Domherren utmärker sig
med 35 ärenden som handlade om justering av innerdörrar medan hela
Region Öst, under 2015, totalt hade 25 ärenden om dörrjustering.

4.2.6 Sammanfattning Ventilation
Sammanställningen av anmärkningar från Region Öst under år 2015
visar att 4,1 procent av alla felrapporter hör till kategorin Ventilation. I BBilagorna kan utläsas att Bofinken, som är ett projekt med FX-system,
utmärker sig med flest antal åtgärder i kategorin med 9,8 procent. Bilaga
A.6 visar att åtgärder relaterade till missljud i kök, dålig lukt och drag
var vanligast. Samtliga felanmälningar i underkategorin lukt handlade
om lukt av matos medan ljud i kök orsakades av köksfläktar. De
felanmälningar som behandlade drag handlade framförallt om missnöje
med tilluften bakom radiatorerna.
I projekt Svanen, som använder ett FTX-system, var 3,6 procent av alla
ärenden tillhörandes kategorin Ventilation. Majoriteten av dessa
anmälningar handlade om oljud samt att systemet inte fungerade alls.
Bilaga D.1 visar att Koltrasten, vilket likt Svanen är ett projekt med FTXventilation, hade 7,5 procent av alla ärenden till kategorin.

4.3 Inköp av material
Under studien har statistik sammanställts över de ärenden som krävde
att JM införskaffade nytt material. Sammanställningen visar att denna
post är mycket liten och inte heller ger upphov till några stora kostnader
för JM. Anledningen till detta är att underentreprenörer ofta är ansvariga
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för fel som kräver att nytt material köps in. Av denna anledning är det
då också underentreprenörerna som bekostar nya inköp. Från JM:s sida
handlade inköpen oftast om nya dörrhandtag eller parkettgolv. Dock
innefattar denna studie ej eventuella inköp som är kopplade till
garantibesiktningen då den ej beaktats.

4.4 Intervjuer
Författarna valde att basera intervjuerna på statistiken från
felrapporterna. Trots att Stomkomplettering var den största kategorin
valde författarna att basera intervjuerna på kategorin Rör, detta eftersom
denna entreprenad borde behandlas av underentreprenörer och inte av
personal från JM i den utsträckning som resultatet visade. Att kategorin
Ventilation också diskuterades under intervjuerna kan härledas till
författarnas frågeställning om ventilationssystem. Informanternas roller
och fingerade namn lists i Tabell 3.
Tabell 3- Informanternas benämning i rapporten
Position

Benämns i rapporten som:

Chef för eftermarknad

Carl

Arbetsledare eftermarknad

Anton

Hantverkare eftermarknad

Henrik

Installationssamordnare 1

Isabelle

Installationssamordnare 2

Ida

Platschef

Per

Rörmontör

Ronny

Projektledare för rör

Patric

4.4.1 Intervjuer om Ventilation
Rapporterna till kategorin Ventilation bestod till stor del av klagomål på
matos samt på kallras från tilluften bakom radiatorerna. Isabelle (201604-11) anser att ett byte till ett FTX-system skulle minska dessa klagomål
då tilluften kan värmas innan den ventileras in i bostaden.
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Per (2016-04-18) poängterar att problem relaterade till lukt av matos
troligtvis kommer att minska i framtiden. Anledningen till detta är att de
gamla ventilationshuvarna på taket nu bytts ut till en ny variant som
bättre separerar kanalerna. Den nya produkten ska förhindra att
förorenad luft, som ventileras ut från en köksfläkt, sugs ner i grannens
kanal.
Isabelle (2016-04-11) anser vidare att problematiken kring kategorierna
Rör och Ventilation mycket sällan beror på fel i projekteringen, utan att
montaget avviker från det projekterade underlaget.

4.4.2 Intervjuer om Rör
Carl (2016-04-11) menar att antal felrapporter som behandlade
problematiken med kalla radiatorer skulle minska om rörentreprenören
skulle minimera smutsen i rörsystemet. Denna tes var något som Isabelle
(2016-04-11) styrkte och påpekade att JM arbetar aktivt med att få
rörentreprenören att spola rent systemet innan det används. Att smuts i
rörsystemet skulle vara orsaken till kalla radiatorer avfärdar Patric (201604-27) som menar att det inte varit ett problem på många år.
Anledningen till att problemet med smuts är obefintligt beror, enligt
honom, på att dagens byggen värms med en separat växlare under
byggtiden. Tidigare har samma komponenter använts i byggskedet som
när byggnaden tas i bruk. Detta ledde till att smuts som fanns i det
provisoriska systemet kunde transporteras ut i byggnadens rörsystem.
Denna problematik finns alltså inte kvar i dagsläget när separata system
används. Ytterligare en förbättrande åtgärd som vidtagits är att rörmontörerna slutat svetsa ihop sina rör, vilket också tillförde smuts.
Ronny (2016-04-18) menar att det enskilt största problemet relaterat till
kategorin Rör är att det från projekteringen är angivet ett för lågt flöde
genom radiatorerna. Det låga flödet innebär att vattnet, oftast på
våningsplan högt upp i bygganden, inte har nog högt tryck för att
passera genom radiatorerna. Flödet bestäms med ett munstycke som
sitter i radiatorns termostat. En sjugradig skala graderar flödet där sju är
högst och ett är lägst.
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Ronny (2016-04-18) anser vidare att lösningen till de allra flesta felrapporterna om kalla radiatorer är enkla att åtgärda. Genom att vrida
upp flödet på den sjugradiga skalan fås ett högre vattentryck i systemet
och radiatorerna kan därmed få genomströmning. Problemet med detta
är att en sådan åtgärd får konsekvenser för andra radiatorer i samma
system. För att inte påverka övriga radiatorer måste alltså samtliga
vridas upp lika mycket. Ida (2016-04-27) tror dock att det är fel lösning
på problemet då ett sådan ingripande skulle ge ett icke önskvärt utfall
för byggnadens energianvändning. Dock håller Ida (2016-04-27) med
Ronny till viss utsträckning, men menar att problemet kan vara en
kombination av ett lågt flöde tillsammans med smuts i systemet. När
flödet i rörsystemet är så lågt behövs det nämligen inte mycket smuts för
att systemet skall sättas igen.
Anton (2016-04-21) anser att inbladningen av flera olika entreprenörer
kan vara orsaken till de kalla radiatorerna. Detta då det allt som oftast är
olika entreprenörer som monterar och justerar in systemet. Anledningen
till att JM väljer att använda sig av två olika entreprenörer är i grunden
en kvalitets- och kostnadsfråga. Det har tidigare uppfattats som att bättre
kvalitet uppnås när olika entreprenörer genomför kontroller av
entreprenaden. Det JM vill förebygga är alltså bristfälliga egenkontroller.
Ida (2016-04-27) håller med Anton och tycker att inköpsavdelningen
borde köpa hela rörentreprenaden som en totalentreprenad, alltså att ett
företag säkerställer att systemet fungerar. Genom en noggrannare
besiktning skulle en hög kvalité fortfarande kunna säkerställas enligt Ida
(2016-04-27). Dessutom menar hon att eftermarknadsavdelningen skulle
spara tid och pengar om de kunde vidarebefordra ärenden direkt till rätt
underentreprenör. Ett inköp där samma företag har montage, injustering
och ansvar för funktionen är något som Patric (2016-04-27) ser som något
positivt. Han håller även med Ida om att en noggrannare besiktning
skulle förhindra eventuella kvalitetsbrister.
Att varken kategorin Rör eller Ventilation enbart genererar en
administrativ kostnad, i form av ett mail till berörd underentreprenör,
tror Henrik (2016-04-11) till stor del beror på dålig information till
kunder. Exempel på detta är hur JM:s eftermarknad ofta åker ut till
kunder som klagar på lukt i badrum, vilket allt som oftast, beror på
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handhavandefel. Vanligt är att kunden då har misslyckas med att sätta
tillbaka vattenlåset korrekt efter rengöring. Henrik (2016-04-11) tar även
upp ett annat vanligt exempel, som skulle kunna undvikas med rätt
information till kunderna, nämligen hur inomhus-temperaturen skall
mätas. Hans erfarenhet är att kunderna ofta placerar en termometer på
fönsterbrädan där temperaturen upplevs som lägst. Mätningen skall i
själva verket ske en meter ifrån väggen för att få ett korrekt resultat.
Patric (2016-04-27) menar att han sett ett mönster när på året
felrapporterna om kalla radiatorer brukar bli vanliga. Detta sker
nämligen när utomhustemperaturen är omkring noll grader vilket gör
att radiatorerna inte egentligen behöver värma för att komma upp i
förutbestämd rumstemperatur. Han menar att problemet skulle lösas om
injusteringen i undercentralen skulle ändras så att radiatorerna startade
vid en högre temperatur.
Patric (2016-04-27) tar upp ett problem som han anser uppkommer i
projekteringsfasen. Nämligen att de blir för “generella” i sitt arbete. För
att spara tid kopieras både ritningsmaterial och beräkningar till stor del
i projekten. I en del fall medför detta problem då förutsättningarna kan
skilja mellan olika delar i byggnaden. Ett exempel på en sådan situation
är när flera trapphus förekommer med samma planlösning men där
antalet våningsplan varierar.

4.4.3 Övriga resultat från intervjuer
Författarna har tidigare konstaterat att seniorboendet Talgoxen har den
minsta andelen ärenden som hanteras administrativt vilket, enligt Carl
(2016-04-11), inte är en tillfällighet. Han menar att JM ser det som en
kostnad som är värd att ta för att öka kundernas belåtenhet. Detta är ett
sätt att öka projektets resultat i de kommande NKI-mätningarna
eftersom kunderna i ett seniorboende värdesätter platsbesöken mer än
kunder i andra boendeformer. Carl (2016-04-11) är den enda av
informanterna som nämner den andra av de två NKI-undersökningarna
och kopplar det resultatet till antal felanmälningar. Dock poängterar han
att eftermarknadsavdelningen inte kan belastas för resultaten i dessa
mätningar då felen måste åtgärdas i ett tidigare skede. Även om kunden
har en bra upplevelse av eftermarknadsavdelningen kan alltså resultatet
bli dåligt om antalet felanmälningar är stort.
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Anledningen till att kategorin El inte enbart genererar en administrativ
kostnad mot el-entreprenören tror Henrik (2016-04-11) beror på en
otydlig gränsdragningslista. Gränsdragningslistan berättar vem som
ansvarar för vad i projektet. Problemet med listan, vid exempelvis
huvudentrén, är att den delar in byggdelen i allt för många delar. Det
kan exempelvis vara ett företag som har hand om låskistan, ett annat
företag har hand om dörrautomatiken och ett tredje som ansvarar för
mjukvaran i kodlåset. Detta medför svårigheter med att i förväg
förutsäga vem som är ansvarig att åtgärda en felanmälan som berör
huvudentrén.
Att justering av dörrar är en stor del av stomkompletteringen behöver
nödvändigtvis inte vara en konsekvens av billiga inköp. Problemet kan
istället härledas till vilken årstid dörrarna monteras. Henrik (2016-04-11)
menar att montage som sker under det torra vinterhalvåret ofta behöver
justeras då material sväller när luften senare blir fuktigare. Antal sprickor
i väggar och takvinklar kan också vara årstidsberoende enligt Carl (201604-11). Detta då han har erfarenhet av att gasolvärmen, som används
under vintermånaderna, torkar ur byggmaterialet vilket sedan sväller då
det återfuktas på sommaren.
Alla informanter tillhörandes JM anser att bättre information till kunder
skulle minska antal felanmälningar. Per (2016-04-18) ger som förslag att
JM borde ta fram en inflyttningspärm med information om vad
arbetsledarna bör säga till kunderna vid tillträde. Detta för att frågor om
exempelvis tilluftsventiler och vattenlås skulle besvaras i ett tidigare
skede. Han tar även upp en lösning som används i Stockholm, där
personal träffar kunderna någon dag innan inflyttningsdagen för att
informera och visa kunderna sådant som annars blir frågor för
eftermarknad att besvara.

4.4 Jämförelse mellan FTX- och FX-system
För att undersöka om val av ventilationssystem påverkar
felanmälningarna har två projekt med FTX-system undersökts.
Sammanställningen i Bilaga C.2 och Bilaga D.1 visar att skillnaden i
antalet felanmälningar inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika
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systemen. Skillnaden var istället att felanmälningarna behandlade andra
saker. Exempelvis drag från tilluften, som tidigare var ett vanligt ärende,
hade nu bytts ut mot klagomål om vinande ljud från tilluftsdon. Ett annat
vanligt förekommande fel var att systemets funktion var bristfällig under
den första tiden.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån litteraturstudien.
Författarna diskuterar kring den valda metoden och resultatet. Dessutom listar
författarna felkällor som kan förekomma i studien.

5.1 Metoddiskussion
Författarnas indelning av åtgärdskategorier har inte kunnat användas i
den utsträckning som önskats. Syftet var från början att kunna härleda
kostnader till de olika kategorierna. Det visade sig senare svårt att
uppskatta kostnader då åtgärderna för felrapporteringarna var
bristfälligt dokumenterade. Trots detta gav indelningen en god överblick
och förståelse för hur eftermarknad behandlar sina ärenden.
Granskningen av skillnaden i felrapporternas innehåll mellan bostäder
med FTX-system och FX-system kunde bara göras på ett fåtal projekt då
JM allt som oftast använder FX-system. Att antalet projekt med FTXsystem var så få gör att resultatet inte kan ses som statistiskt säkerställt.
Indelningen av kategorierna Stomkomplettering, Rör, El, Ventilation, Golv
och Resterande hade kunnat utvecklas. Detta då Resterande bestod av flera
underkategorier vilket bland annat innefattande Fasad, Fastighetsskötsel,
Mark och Målning. Då dessa kategorier var relativt små och
uppskattningsvis inte genererande några stora kostnader för
eftermarknad, valde författarna att sammanfoga dessa till kategorin
Resterande.
Syftet med valet av intervjuer som datainsamling var att författarna
önskade en personlig kontakt med de berörda parterna. Fördelen var att
kunna utveckla samtalet åt en specifik riktning om informanterna gav en
vinkel på ett problem som tidigare ej beaktas. Då intervjuer genomfördes
med några få individer med olika roller i byggprocessen önskade
författarna att få en förståelse för var i processen som felen uppstod. Det
visade sig dock att de olika parterna ofta skyllde på varandra och
menade att de felrapporter författarna tog upp ofta berodde på någon
annan. Denna problematik är något som Lantz (2007) menar är
karakteristiskt för den kvalitativa analysen, då antalet informanter är få
till antal, vilket gör det svårt att validera deras uppgifter.
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5.2 Resultatdiskussion
Indelningen av ärenden gav information som var intressant i flera
avseenden. Utifrån resultatet kunde vidare slutsatser dras kring vilken
kategori som genererade mest arbete för eftermarknad. Resultatet visar
också vilken kategori som oftast krävde att personal från
eftermarknadsavdelningen var tvungen att åka ut på plats, och vilken
som oftast kunde åtgärdas administrativt.
Indelningen är också intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. En kategori
som har ett stort antal ärenden behöver nämligen inte nödvändigtvis
genererar en stor kostnad. Det är i stället hur ärendet åtgärdas från JM:s
sida som är intressant. Ett bra exempel på detta utifrån studien är
kategorin El som överlag hade ett stort antal ärenden från varje projekt.
En stor andel av dessa ärenden behandlades dock administrativt och
krävde ingen större åtgärd av eftermarknad. Genom att ärenden
behandlas administrativt uppkommer inga stora kostnader. Av denna
anledning är det aktuellt att undersöka vilka kategorier som ofta krävde
att personal från JM gjorde platsbesök.
Något som ibland gör statistiken från eftermarknad missvisande är att
tjänsten hantverkshjälp finns medräknat. Vanligtvis är de endast ett fåtal
kunder per projekt som utnyttjar tjänsten med undantag för projekt som
är seniorboenden. Av samtliga felanmälningar på projekt Talgoxen,
vilket är ett seniorboende, var 11,8 procent ärenden som krävde att
personal från JM behövde vara på plats mer än en timme. Majoriteten av
dessa ärenden var i själva verket hantverkshjälp. Carl tar upp i intervjun
att kostnaden för platsbesök hos äldre är värd att ta eftersom hans
intrycka är att det uppskattas mycket av de boende.
Bristen på kommunikation mellan olika aktörer i byggprocessen var
påtaglig under intervjuerna vilket framförallt framhävdes under
intervjuerna som behandlade kalla radiatorer. En dålig kommunikation
kan, enligt Carlsson och Josephson (2001), vara en anledning till fel under
byggprocessen. Bilaga C.3 och Bilaga C.2 visar att kategorin Rör
innefattar cirka 20 procent av alla felanmälningar. En stor del av dessa 20
procent handlar om att kunderna upplever att radiatorerna är kalla. JM:s
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eftermarknadsavdelning och installationssamordnare ansåg framförallt
att problemet berodde på smuts i systemet vilket skulle kunna åtgärdas
med hjälp av spolning av rörsystemet efter montage. Rörentreprenören
menade däremot att smuts i radiatorsystemet har varit obefintlig sedan
yrkeskåren slutade svetsa sina rör. De menar istället att en projektering
som förespråkade ett större flöde skulle vara en lösning på problemet.
Alla informanter var eniga om att många underentreprenörer som
ansvarar för olika delar av rörentreprenaden försvårar arbetet för
eftermarknad. Orsaken är att de enskilda underentreprenörerna får
möjlighet att skylla problemen på varandra. Gränsdragningslistan
orsakade ofta att JM:s hantverkare och arbetsledare först var tvungna att
åka till kunden för att identifiera problemet innan de kunde
vidarebefordra det till berörd underentreprenör. Boverket (2007) tar
också upp problemet med tidsåtgången och kostnaden på grund av
oklarheter kring ansvarsfrågan. De menar att denna fördröjning av
åtgärd kan skapa irritation och missnöje hos kunderna. Dessutom påstår
de att problematiken med att åtgärda ett fel, efter kundens tillträde,
snarare handlar om svårigheter för entreprenören då tid och resurser
måste läggas på att planera och samordna ärendet snarare än att åtgärda
felet.
Informanterna på eftermarknad och från produktion ansåg att bättre
information till kunder skulle reducera antalet felanmälningar.
Informanterna från JM:s eftermarknadsavdelning ansåg att information
om tilluftens drag bakom radiatorer och information om rörsystemet
skulle minska antalet felanmälningar till eftermarknad. Platschefen Per
gav som förslag att JM borde ta fram en manual så att arbetsledaren, som
är med på kundernas inflyttningsdag, inte missar att informera om
väsentliga ting. Samma person föreslog också att, någon dag innan
kundens tillträde, spendera några timmar med kunden i dennes nya
lägenhet för att ge samma typ av information som tidigare nämnts.
Denna lösning torde vara bättre då Per menar att kunden har svårt att ta
in information samma dag som inflyttning sker.
När informanterna från JM fick frågan om bättre kvalitet på varor skulle
minska antalet felanmälningar trodde de att skillnaden skulle vara
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minimal. Detta då deras erfarenheter i frågan snarare handlar om vilken
årstid varan monteras. Dessutom har JM sedan tidigare arbetat med att
få fram bättre kvalité på till exempel balkongdörrarnas gångjärn.
Alla informanter kände till att NKI-resultatet är viktigt för JM och arbetar
aktivt med att det skall bli så högt som möjligt. Dock är det bara Carl tar
upp problematiken med det relativt låga resultatet i undersökningen
som sker två år efter kundens tillträde. Han menar på att ett ökat fokus
på att minska antal felanmälningar per automatik skulle öka resultatet i
denna mätning.
När byte av ventilationssystem togs upp antog informanterna att ett byte
till FTX-system skulle minska antal felanmälningar i kategorin
Ventilation. Bilaga D.1 och Bilaga C.2 visar att andelen felrapporter som
behandlar ventilation är ungefär lika stor på projekt med FTX-system
som projekt som använder FX-ventilation. Felrapporterna skiljer sig
dock åt då projekt med FTX-system har mycket missljud i
ventilationssystemet medan felrapporterna i projekt med FX-system allt
som oftast handlar om kallras från tilluften och lukt av matos. Dessa
problem är något som Warfvinge och Dahlblom (2010) anser vara
karakteristiskt för de två olika ventilationssystemen.

5.3 Felkällor
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Databasen författarna fick ta del av hade bristfällig
dokumentation om felanmälningarnas åtgärder. Detta gjorde att
arbetet med indelning av ärenden försvårades. I enstaka fall fick
författarna anta en rimlig åtgärd utifrån felanmälningen då
ärendet avslutats utan att åtgärd dokumenterats.



Författarnas egna antaganden om tidsåtgång vid åtgärden av
ärenden kan ge avvikelser i statistiken.



På ett antal ärenden har både personal från JM och underentreprenörer åkt ut och tittat. Detta gör att det blir dubbel
registrering av tidsåtgång på dessa anmälningar. Dubbelregistreringen visar sig i form av små avvikelser i bilagorna vid
jämförelse antalet ärenden i A-Bilagorna och dess andel i B-

Kap. 5 Analys och diskussion

Bilagorna. Antalet åtgärder behöver alltså inte vara samma sak
som antalet ärenden.


Att relativt få informanter intervjuats under studien kan ge
upphov till ett vinklat resultat.



Att endast två projekt med FTX-ventilation har beaktats gör att
resultatet inte blir statistiskt säkerställt.
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6. SLUTSATS
Kapitlet återkopplar till frågeställningarna i inledningen och tolkar arbetets
resultat.

6.1 Återkoppling till rapportens frågeställningar och mål
Syftet med examensarbetet var att fastställa de vanligast förekommande
felen som uppstår under garantitiden, sammanställa dessa samt ge
förslag på åtgärder för att minimera felanmälningarna.
Författarna har arbetat med att besvara följande frågeställningar:


Vilka är de vanligaste felen som rapporteras till eftermarknad?

Felrapporternas karaktär skiljer sig från projekt till projekt vilket gör det
svårt att specificera ett fel som är återkommande genom alla projekt. För
år 2015 var “namnändring” den vanligaste felanmälningen vilket visar
att svaret på denna frågeställning inte behöver vara intressant ur ett
kostnadseffektiviseringsperspektiv. Kategorin Stomkomplettering är
uteslutande den kategori med största antalet felanmälningar, dock är
den främsta orsaken att den innefattar mycket. B-Bilagorna visar att
ärenden till kategorin Stomkomplettering oftast behandlas administrativt
men också att kortare platsbesök är vanliga. De korta platsbesöken kan
till stor del härledas till justering av dörrar och fönster. Både kategorierna
Rör och Resterande omfattade vanligtvis cirka 20 procent av alla
felanmälningar. Ärenden till kategorin Rör handlade oftast om kalla
radiatorer medan Resterande till stor del handlade om namnändringar
och hantverkshjälp.


Kan felen tas upp i ett tidigare skede?

Alla informanter från JM har nämnt att tydligare instruktioner om vilken
slags information kunder skall delges vid tillträde skulle underlätta för
eftermarknadsavdelningen. Dessutom har det, under intervjuerna,
framkommit att färre entreprenörer på byggarbetsplatserna föredras. Att
istället för att köpa många olika underentreprenörer som skall ansvara
för varsin del av en entreprenad, bör en och samma underentreprenör ha
ett funktionsansvar. Denna upphandlingsform av underentreprenörer är
något som Nordstrand (2008) menar är den vanligaste vid
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totalentreprenader, vilket då bör kunna appliceras på exempelvis
rörentreprenaden. Denna typ av upphandling av tjänster skulle
underlätta för eftermarknadsavdelningen då de omedelbart skulle veta
vem som är ansvarig för felet som kunden rapporterar in. Många
informanter menar också att en tydligare kommunikation mellan
projekteringsledningen, produktionsledningen, underentreprenörer och
eftermarknadsavdelningen skulle underlätta arbetet med att finna
orsakerna till de fel som uppstår.


Gör materialval i inköpsskedet att kostnader för eftermarknad
uppstår?

Att ett byte av en specifik leverantör eller materialval skulle minska
antalet felanmälningar anser författarna och informanterna vara föga
troligt. Studien visar att antalet gånger JM köper in nytt material är få.
Dessutom menar Henrik att när dörrar och fönster måste justeras, vilket
är en stor del av eftermarknadsavdelningens arbete, så beror det snarare
på årstiden för montaget och inte bristande kvalitet på materialet.


Kan ett annat ventilationssystem göra att antal felanmälningar
minskar?

Den allmänna uppfattningen bland informanterna var att antal
felanmälningar som behandlar ventilation skulle minska vid byte av
ventilationssystem. Bilaga D.1 visar dock att andelen felanmälningar
som berör ventilation inte skiljer sig jämfört med Bilaga C.3. Däremot
skiljer sig kundernas beskrivningar av felen. För projekt med FTX-system
handlar felrapporterna oftast om tekniska fel medan felrapporter med
FX-system framförallt handlar om lukt av matos och kallras från
tilluftsventiler.
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7. REKOMMENDATION
I kapitlet listas de rekommendationer som författarna föreslår att byggbranschen
vidtar för att uppnå arbetets målsättning.

7.1 Rekommendationer till branschen
Målet med examensarbetet var att ge byggbranschen konkreta förslag på
hur eftermarknadsärendena och därmed kostnaderna kan reduceras. En
kostnadsreducering skulle inte bara gynna de stora byggentreprenörerna utan också samhället i stort. Detta då Boverket (2007)
beräknar att kostnaden för samhället uppnår 1,3 miljarder kronor per år
för att åtgärda fel efter kundens tillträde. För att minska antalet ärenden
för eftermarknad och då även förbättra kundernas upplevelse ges nedan
ett antal konkreta rekommendationer:
● Ge kunderna bättre information i ett tidigare skede. Denna
information kan vara i form av en centralt framtagen manual som
beskriver vad arbetsledaren, som är med på inflyttningsdagen,
ska säga till kunder. Detta för att minska felanmälningar
angående lukt från avlopp samt alla frågor som berör
ventilationen.
● Ett alternativ till den tidigare nämnda inflyttningspärmen är att
tillsätta personal med huvuduppgift att, i kundens nya lägenhet,
ge några timmars information till kunden någon dag innan
inflyttningsdagen. Anledningen till att detta behövs är för att det
kan vara svårt för kunden att ta in all information kort innan
flyttbilen anländer.
● Då de flesta felrapporter i kategorin El behandlar byggnadens
entréparti i form av porttelefon, kodlås samt dörrautomatik så bör
inköpen av dessa byggdelar ses över. Ett alternativ är att köpa
partiet som en samlad entreprenad så att dessa ärenden direkt kan
vidarebefordras till ansvarig underentreprenör.
● Då kalla radiatorer är en stor del av felanmälningar till kategorin
Rör rekommenderar författarna att, vid ett testprojekt, använda
samma entreprenör för montage av rörsystemet som för justering
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och funktion. För att undvika bristande egenkontroller föreslås då
också en grundligare besiktning av rörentreprenaden.
● Författarna anser att det är positivt att byggbranschen lägger ett
stort fokus på att få ett högt NKI-värde. Dock anser författarna att
NKI-undersökningen som sker efter två år bör prioriteras högre
än vad den gör idag. Att kunna annonsera “nöjdast kunder efter
två år” borde minst lika viktig som en undersökning som görs kort
efter kundens tillträde.
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER
8.1 Förslag på fortsatta studier med arbetet som
utgångspunkt
Punkter nedan sammanfattar det som författarna anser vara det mest
relevanta för fortsatta studier.
● Göra en studie med fokus på ekonomi som avslöjar vilka av de
olika kategorierna som är de mest kostsamma under garantitiden.
Denna studie skulle då avslöja om någon av de kategorier som har
ett lägre antal felanmälningar genererar stora kostnader.
● Att undersöka sambandet mellan årstid för byggets olika skeden
och felanmälningar. Detta skulle till exempel kunna vara sprickor
i takvinklar och dörrar som måste justeras om momentet skede
under vinterhalvåret.
● Att utveckla arbetets jämförelser på felrapporter som berör
ventilation beroende på om byggnaden har ett FX- eller FTXsystem. Eventuellt göra en kostnadsbedömning för de två
systemens inköp, montage och eftermarknadskostnad.
● Författarna anser att det bör finnas tillräckligt med underlag för
att undersöka om det finns en direkt koppling mellan antal
felanmälningar från kunder och de två NKI-undersökningar som
görs per projekt.
● Utveckla förslaget med inflyttningspärmen till arbetsledningen,
som nämns i kapitlet Rekommendationer. Fortsatta studier kan
undersöka vad pärmen bör innehålla för att eliminera så många
eftermarknadsärenden som möjligt.
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BILAGOR
A.1 Detaljerad beskrivning av kategori El
El - Talgoxen

Antal ärenden

Allmänna utrymmen Entré Kodlås
Allmänna utrymmen Entré Porttelefon
Allmänna utrymmen Entré
Allmänna utrymmen Källargång Belysning
Allmänna utrymmen Soprum
Allmänna utrymmen Trapphus Belysning
Allmänna utrymmen
Larm
Lägenhet/lokal Belysning Armatur
Lägenhet/lokal Belysning HF-don
Lägenhet/lokal Belysning Ljuskälla
Lägenhet/lokal Belysning
Lägenhet/lokal Datasignal
Lägenhet/lokal Handdukstork
Lägenhet/lokal Säkring
Lägenhet/lokal Timer
Lägenhet/lokal Uttag Strömlöst
Lägenhet/lokal Uttag Trasigt
Lägenhet/lokal Uttag
Lägenhet/lokal
Mark Belysningsstolpe
Undercentral Huvudsäkring
Summa

6
8
2
3
1
6
2
1
5
3
3
1
1
6
2
25
4
3
2
2
2
1
89
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A.2 Detaljerad beskrivning av kategori Golv
Golv - Bofinken

Antal ärenden

Källargolv
Parkettgolv Fogsprång
Parkettgolv Märken
Parkettgolv Sprickor/glipor
Parkettgolv Svikt
Parkettgolv Övergångslist
Parkettgolv
Trapphusgolv
Golv
Summa

2
1
7
5
1
5
3
4
1
29

B.2

Bilagor

A.3 Detaljerad beskrivning av kategori Resterande
Resterande- Kråkan

Antal ärenden

Fasad Puts Släpp
1
Fasad Puts
1
Fasad
2
Fastighetsskötsel Namnändring
17
Fastighetsskötsel
6
Hiss
1
Kegu Balkong/Terrass
1
Mark Gräsytor
4
Mark Parkeringsytor
1
Mark Plattsättning
2
Mark Skötsel Sommar
2
Mark Skötsel Vinter Sandning
2
Mark Skötsel Vinter Snöröjning
2
Mark Skötsel
1
Mark Staket
4
Mark Träd/buskar
2
Mark
4
Målning Allmänna utrymmen
1
Målning Lägenhet/lokal Snickerier
5
Målning Lägenhet/lokal Tak Målning
1
Målning Lägenhet/lokal Vägg Målning 1
Målning Lägenhet/lokal Vägg Tapet
6
Målning Lägenhet/lokal
1
Målning Utvändig Snickerier
1
Målning Utvändig
1
Plattsättning Lägenhet Bad Fog
12
Plattsättning Lägenhet Bad Vägg
3
Plattsättning Lägenhet Bad
1
Plattsättning Lägenhet Kök Fog
1
Plattsättning Lägenhet Kök Stänkskydd 1
Plattsättning Lägenhet Kök
2
Plattsättning Lägenhet
1
Plåt Fasad Fönsterbleck
1
Plåt Tak Hängrännor
2
Stomme Balkong Inglasning Justeras 2
Stomme Balkong Platta Vittrar
1
Stomme Balkong Platta
4
Stomme Balkong Räcke Övrigt
2
Stomme Balkong
7
Stomme Grund Vattenisolering
1
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Stomme Källarvägg Vattenisolering
2
Stomme Källarvägg
5
Stomme Lägenhetsskiljande Ljud
5
Stomme Trappor Trapphus Trappräcke 1
Stomme Utfackningsväggar Drag
1
Stomme
5
Städ Hushållssopor Fullt
2
Städ Hushållssopor
2
Städ Källsortering Fullt
1
Städ Källsortering
2
Städ Trapphus Dålig städning
1
Städ Trapphus Ingen städning
2
Städ Trapphus
1
Städ
2
Övrigt
6
Summa
149

B.4

Bilagor

A.4 Detaljerad beskrivning av kategori Rör
Rör - Sparven

Antal ärenden

Avlopp Lukt
Avlopp Stopp Diskbänk
Avlopp Stopp Tvättstuga
Avlopp Stopp Tvättställ
Avlopp Stopp Wc
Avlopp Stopp
Avlopp
Porslin Toastol
Porslin Tvättställ
Radiator Termostat Kallt
Radiator Termostat Varmt
Radiator Termostat
Radiator
Tappvatten Armatur Dropp
Tappvatten Armatur Läckage
Tappvatten Armatur
Tappvatten Badkar
Tappvatten Duschkabiner
Tappvatten Duschtillbehör Duschsil
Tappvatten Duschtillbehör Slang
Tappvatten Duschtillbehör
Tappvatten Rör Läckage
Tappvatten Rör
Tappvatten Rörkoppling Dropp
Tappvatten Rörkoppling Läckage
Tappvatten Tvättställ
Tappvatten Värme För kallt
Tappvatten Värme För lång tid
Tappvatten Värme För varmt
Tappvatten Värme
Tappvatten
Rör
Summa

10
1
1
2
3
3
4
6
3
66
1
3
2
5
2
22
1
9
1
1
1
1
2
2
4
1
9
3
3
1
7
3
183
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A.5 Detaljerad beskrivning av kategori Stomkomplettering
Stomkomplettering - Sparven

Antal ärenden

Balkongdörr Beslag
Balkongdörr Justering
Balkongdörr
Entré Beslag
Entré Justering
Entré Kross
Entré Lås
Entré
Garageport
Innerdörr Beslag
Innerdörr Justering
Innerdörr Trasig
Innerdörr
Nycklar
Soprum/cykel/förråd Beslag
Soprum/cykel/förråd Justering
Soprum/cykel/förråd –› Lås
Soprum/cykel/förråd
Tamburdörr Beslag
Tamburdörr Justering
Tamburdörr Lås
Tamburdörr
Fönster Fasad Beslag
Fönster Fasad Fönsterbåge/karm
Fönster Fasad Glas
Fönster Fasad Imma
Fönster Fasad
Fönster
Fönsterbänk Hack
Fönsterbänk Märken
Fönsterbänk
Innervägg Bucklig
Innervägg Hål
Innervägg Märken
Innervägg Sprickor mot tak
Innervägg
Listverk Foder
Listverk Golvsockel
Listverk Övrigt
Listverk
Sakvara Allmänna utrymmen
Sakvara Lägenhet Krokar

7
11
2
1
5
1
4
3
17
3
10
3
2
8
1
8
9
2
2
10
16
8
4
1
4
1
6
1
2
1
1
3
3
11
12
1
8
4
9
1
2
2
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Sakvara Lägenhet
Sakvara
Skåpssnickerier Bänkskivor Jack
Skåpssnickerier Bänkskivor Mjukfog
Skåpssnickerier Bänkskivor Uppsvälld
Skåpssnickerier Bänkskivor
Skåpssnickerier Diskbänksbeslag Repor
Skåpssnickerier Diskbänksbeslag
Skåpssnickerier Garderob Inredning
Skåpssnickerier Garderob Skeva luckor
Skåpssnickerier Garderob Stomme
Skåpssnickerier Garderob
Skåpssnickerier Kök Beslag
Skåpssnickerier Kök Inredning
Skåpssnickerier Kök Målning
Skåpssnickerier Kök Skeva luckor
Skåpssnickerier Kök Sprucken lucka
Skåpssnickerier Kök Stomme
Skåpssnickerier Kök Trasig lucka
Skåpssnickerier Kök
Skåpssnickerier
Undertak
Vitvaror Diskmaskin
Vitvaror Frys
Vitvaror Inredning
Vitvaror Kyl Ventilationsgaller
Vitvaror Kyl
Vitvaror Köksfläkt elektrisk
Vitvaror Micro
Vitvaror Spis Plattor
Vitvaror Spis Ugn
Vitvaror Torktumlare
Vitvaror Tvättmaskin
Summa

13
1
1
5
1
2
1
3
2
5
2
4
8
5
4
5
2
3
3
3
7
2
2
1
4
1
4
9
1
1
1
1
1
318
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A.6 Detaljerad beskrivning av kategori Ventilation
Ventilation - Bofinken

Antal ärenden

Allmänna utrymmen Vindar Flöde
Allmänna utrymmen Vindar Ljud
Allmänna utrymmen
Lägenhet Bad Flöde
Lägenhet Kök Flöde
Lägenhet Kök Ljud
Lägenhet Rum Flöde
Lägenhet Rum Ljud
Lägenhet Rum Lukt
Lägenhet Rum
Lägenhet
Tillbehör Filter Saknas
Ventilation
Summa

1
1
3
1
1
7
5
1
6
2
2
1
10
41
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Bilagor

B.1 Sammanställning projekt Talgoxen
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B.2 Sammanställning projekt Bofinken

B.10

Bilagor

B.3 Sammanställning projekt Blåmesen
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B.4 Sammanställning projekt Domherren

B.12

Bilagor

B.5 Sammanställning projekt Kråkan
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B.6 Sammanställning projekt Duvan

B.14

Bilagor

B.7 Sammanställning projekt Sparven
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B.8 Sammanställning projekt Ugglan

B.16

Bilagor

C.1 Sammanställning antal åtgärder åtta granskade projekt
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C.2 Snittfördelning av ärenden åtta granskade projekt
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Bilagor

C.3 Fördelning av ärenden från Region Öst under år 2015
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D.1 Fördelning av ärenden på två projekt med FTX-system

B.20

