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Sammanfattning 
Titel: Enstegstätning av putsade fasader – En fallstudie om 

beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 
 
Författare: Christina Engerup 
 
Handledare: Anne Landin, Byggnadsekonomi, LTH 
 
Uppdragsgivare:  Mats Öberg, NCC 
 
Bakgrund: Enstegstätning av putsade fasader fick stor uppmärksamhet i 

massmedia under våren 2007 som ett fasadsystem med många 
skadefall. Fasadsystemet hade då använts flitigt i Sverige under 
en 10-årsperiod. 

 
Syfte och mål: Syftet med detta examensarbete är att utreda varför det aktuella 

fasadsystemet har använts under så pass lång tid i Sverige 
innan problemen med fasadsystemet uppdagades. Genom att 
göra en kartläggning av fasadsystemet historiskt och genom att 
kartlägga de olika aktörernas syn på systemet ska förståelsen 
för fasadsystemets användande öka. 

 
Metod: Intervjuer har i huvudsak använts som metod i rapporten. 

Sammanlagt har 25 intervjuer gjorts med inblandade aktörer i 
frågan. Aktörerna som intervjuats är av olika yrkeskategorier 
såsom entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, 
materialleverantörer, försäkringsbolagsrepresentanter, 
fastighetsförvaltare, forskare, myndigheter, m.fl. 
Litteraturstudier har använts som kompletterande metod. 

 
Slutsatser: Efter att ha utfört intervjuerna visade det sig att erfarenheterna 

som de intervjuade hade av fasadsystemet skilde sig från den 
bild massamedia gett det senaste året. De intervjuades 
uppfattning var överlag inte lika negativ som massmedias bild. 
Att fasadsystemet har använts under så lång tid kan bero på att 
skadorna inte är synliga i kombination med att fasadsystemet 
gynnade alla yrkeskategorier på olika sätt vilket gjorde det 
optimalt. 

 
Utifrån studien kan det utkristalliseras sju mycket tydliga 
orsaker till problematiken: 

 
1. Skadorna är inte synliga 
2. Glapp mellan olika yrkeskategorier 
3. Bristande kunskap 
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4. Fasadsystemet var för bra – inget ifrågasättande 
5. För lite koppling mellan företag och forskning 
6. Fasadsystemet smög sig in på den svenska marknaden 
7. Bristande samarbete mellan företagen 
 
För att minska risken att liknande problematik uppstår i 
framtiden krävs det vaksamhet inför nya tekniska system. I 
samband med putsproblematiken har ett bra samarbete mellan 
företagen och aktörerna uppstått. Det gäller att behålla den 
positiva inställningen till samarbete över företagsgränserna i 
tekniska frågor även i framtiden. Segheten i byggbranschen 
uppfattas ofta som negativ, just i tekniska frågor är det kanske 
snarare en fördel att det går långsamt. Det är viktigt att utreda 
nya tekniska system grundligt innan de används. Att byggnader 
fuktdimensioneras borde vara lika självklart som en 
dimensionering av bärförmågan.  

 
Nyckelord: Puts, fasadsystem, fasad, kommunikation, enstegstätning
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Summary 
 
Title Plastered facades with sealing in one layer – A case about how 

decisions are made about technical solutions in the building 
process 

 
Author Christina Engerup 
 
Supervisor Anne Landin, Lund University  
  
Commissioned by Mats Öberg, NCC 
 
Background Plastered facades with sealing in one layer had a lot of attention 

in the Swedish mass media during the spring of 2007, as a  
flawed facade system causing a lot of damages. The system has 
been used a lot in Sweden during the last decade. 

 
Purpose and  The purpose of this master thesis is to investigate how this  
objective system could be used in Sweden for such a long time before the 

damages were discovered. By performing a historical survey of 
the system and by surveying the different operators’ views of 
the system, it will increase the understanding of the system use. 
  

Method  Interviews have mainly been used as the method in this master 
thesis. A total of 25 interviews have been performed with  
operators involved in the system and it’s process. The operators 
who have been interviewed are from different professional 
categories, such as contractors, architects, constructros, 
suppliers of material, representatives from insurance 
companies, administrators of real estate, researchers and public 
authorities. Literature reviews have been used as a 
complementary method.  

 
Conclusions  On conclusion of the interviews it was notable that the people 

interviewed did not have the same experiences of the system as 
the picture the newspapers had given over the last year. The 
people interviewed indicated that the use of a non-optimal 
system could have depended on that the fact that the damages 
are not visible and in combination with that the system fitted all 
professional categories in different ways which did the system 
optimal.  
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From the study seven very clear reasons to the problem can be 
seen: 
 
1. The damages are not visible 
2. Weak links between different professional categories 
3. Deficient knowledge 
4. The system was “perceived” as too good –no questioning  
5. Poor connection between companies and research 
6. The system “sneaked” in to the Swedish market 
7. Deficient  cooperation between the companies 

 
To reduce the risk that similar problems occur in the future 
vigilance to new technical solutions is needed. In connection 
with the problems involved concerning use of plaster good 
cooperation has developed between the companies. It’s 
important to keep up the positive attitude towards cooperation 
across company boundaries in technical matters even in the 
future. The tenacity in the building industry often regards as 
negative, in technical matters it’s probably an advantage that 
the process is a bit slower. It´s of great importance to do a 
careful investigation of new technical solutions before they are 
put in use. It should be just as natural to do a dimensioning of 
the damp for the building as doing a dimensioning of the load-
bearing capacity.  

 
 
Key words Plaster, system for the facade, facade, communication, sealing 

in one layer  
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Förord 
Arbetet kring denna rapport har bedrivits under våren 2008 vid Avdelningen för 
Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten är resultatet av författarens 
examensarbete på 30 högskolepoäng vid Civilingenjörsutbildningen i Väg- och 
Vattenbyggnad. 
 
Jag har tyckt att det har varit otroligt intressant och roligt att skriva mitt 
examensarbete. Ämnet har varit mycket intressant att studera på grund av dess 
aktualitet och med den positiva respons jag har fått från iblandade personer har det 
varit lätt att jobba vidare.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till handledaren Anne Landin, LTH, och uppdragsgivaren 
Mats Öberg, NCC, som varit ett stort stöd längs hela processen både när det gäller 
hjälp med kontakter till intervjupersoner i inledningsskedet och rapportskrivandet. 
Till rapportens intervjuer var det mycket viktigt att få kontakt med en samling 
personer med bredd men samtidigt mycket erfarenhet av fasadsystemet. Utan min 
handledare och min uppdragsgivares hjälp hade detta inte varit möjligt. Jag vill även 
tacka Kenneth Sandin, LTH, som har hjälpt mig med att få en korrekt teknisk bild av 
fasadsystemet.  
 
Jag vill rikta det allra största tacket till intervjupersonerna som på ett mycket trevligt 
sätt ställt upp på intervjuerna med stor entusiasm!  
 
Slutligen vill jag tacka vänner och familj som glatt ställt upp och gett tips för att 
förbättra rapporten! 
 
 
Lund maj 2008 
 
Christina Engerup 
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1 Inledning 
Beslutsfattande om material och byggteknik är 
komplext. Särskilt intressant att överskåda blir det då 
tekniska lösningar som introducerats i branschen 
kritiseras efter en tids användning. Varför har den 
tekniska lösningen använts och är den olämplig att 
använda?  
 
Enstegstätning av putsade fasader är ett fasadsystem 
som har kritiserats och målats upp som ett icke 
fungerande fasadsystem i massmedia det senaste året 
(se figur 1). Fuktskador har uppmärksammats i 
samband med att fasadsystemet har använts.  
 

Figur 1. Byggindustrins       
framsida nr 9/2008. 

1.1 Bakgrund 

Under våren 2007 gick SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) ut med en 
varning för att fuktskador uppkom i samband med att fasadsystemet användes. I maj 
2007 höll SP ett seminarium i Borås som blev mer än fullsatt. Seminariet anordnades 
för att branschen skulle ”få upp ögonen” för fuktproblematiken som uppmärksammats 
vid användandet av fasadsystemet. Efter detta seminarium var fuktproblemen allmänt 
kända i byggbranschen. 
 
De senaste tio åren har putsade hus blivit mycket populära. De senaste fem åren har 
det varit mer en regel än ett undantag att de nyproducerade husen har haft puts som 
fasadmaterial. I Skåne har influenserna kommit ifrån den danska nyfunkis-
arkitekturen och i Stockholm har kraven på putsade hus kommit ifrån 
stadsbyggnadskontoret. Den största delen av de putsade husen byggda de senaste tio 
åren är byggda med fasadsystemet som beskrivs i figur 2 nedan. 
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Figur 2. Det aktuella fasadsystemet. (Bild från NCC med egna justeringar) 
 
Fasadsystemet behandlas i denna rapport består av en träregelstomme med 
utanpåliggande isolering av antingen cellplast eller mineralull. Isoleringens utsida 
putsas med organisk tunnputs alternativt tjockputs (Axelsson, 2007). Se figur 2 ovan. 
 
Fasadsystemet har ifrågasatts efter att det under det senaste året har uppdagats flera 
fall där fuktproblem har uppstått då fasadsystemet har använts. Fuktproblemen har 
uppstått på relativt nyproducerade fastigheter vilket har lett till en het debatt. 
Kritikerna menar att den så kallade enstegstätningen som konstruktionen består av är 
riskabel.  
 
Fuktproblemen innebär att utegipsskivan och även träregelväggen har angripits av 
mögel på grund av att vatten läckt in i väggen efter byggtiden, se figur 3 och 4 nedan. 
I figur 4 kan ses en mätning av fuktkvoten i en träregel ovan fönstret. Att mätaren 
visar 51,5 % innebär att regeln är mycket blöt. Mätarens mätområde är egentligen 
bara upp till 30 % som är fibermättnadspunkten, värden över detta är inte tillförlitliga 
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mer än att det kan konstateras att det är mycket blött. (Samtal med Sandin, 2008-05-
13) 
 

 
Figur 3. Utegipsskivans insida är angripen av mögel. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 

 
Figur 4. Fuktkvoten i träregeln ovan fönstret är 51,5 %. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 
Problematiken kring fasaderna kan delas upp i två delar. Dels är det den tekniska 
biten det vill säga vad det är som har gått fel tekniskt sett. Den andra problematiken 
består i det processorienterade. Fasadsystemet har använts flitigt under lång tid. Det 
är en mängd aktörer inblandade i byggprocessen vilka har makt att påverka vilka 
tekniska lösningar som används. Aktörerna prioriterar olika egenskaper hos en 
teknisk lösning och har olika typer av makt att påverka den. Arkitekter prioriterar det 
estetiska, entreprenörerna kostnaden, fastighetsförvaltarna prioriterar en långsiktighet 
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för att ta några exempel. De olika aktörerna kommer in i olika skeden i processen 
vilket också leder till vilken grad av påverkan de har.  
 

 
Figur 5. Göteborgsposten den 18 maj 2007 
 
Frågorna som många spontant ställer sig är: 
 

1. Är det ett problem? Hur kunde man i så fall ha förebyggt det? 
(processorienterad fråga) 

2. Hur ska man bygga istället? (teknisk fråga) 
 
Denna rapport kommer att fokusera kring den första frågan. Rapporten ska försöka ge 
en förklaring till varför fasadsystemet har använts i så stor utsträckning under så lång 
tid innan skadorna uppdagades.  
 

1.2 Rapportens inriktning 

1.2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att: 

• beskriva varför det aktuella fasadsystemet har använts under så pass lång tid i 
Sverige innan problemen med fasadsystemet avslöjades 

• kartlägga fasadsystemet historiskt sett 
• kartlägga de olika aktörernas syn på fasadsystemet 

 
Ovanstående arbete ska leda till att förståelsen för fasadsystemets användande bli 
större.  
 
Målet med arbetet är att: 

• utreda var det gick fel, d.v.s. var finns bristerna i byggprocessen som tillåter 
felaktiga konstruktionslösningar 

• öka förståelsen för hur nya tekniska metoder tas in i byggprocessen och 
utifrån det kan det sedan vidare göras förbättringar om sådana behövs 
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Resultatet ska kunna användas för att förhindra att problem med nya tekniska metoder 
sker i framtiden. 
 
1.2.2 Avgränsningar 
Rapportens utgångspunkt är de fuktproblem som har uppdagats det senaste året med 
enstegstätade putsade fasader med träregelväggar bakom. Problematiken innebär att 
fukt att kommit in i väggen utifrån och angripit utegipsskivan och i vissa fall även 
träregelväggen (se figur 4 och 5). Sprickbildning av tjockputs samt mineralisk påväxt 
på utsidan av fasaden är andra områden som har uppmärksammats kring 
fasadsystemet. Dessa områden har inget samband med fukten i väggarna och kommer 
därför endast att behandlas i avsnittet ”Fasadsystemets teknik och historia” för en 
grundläggande förståelse. 
 
Intervjuer har inte genomförts med fastighetsförvaltare och byggherrar var för sig. 
Personerna som har intervjuats i rollen som fastighetsförvaltare är också byggherre. 
 
Intervjuer har genomförts med 26 personer som representerar olika företag och 
yrkeskategorier i byggprocessen. På grund av att examensarbetet är begränsat till 20 
veckor har intervjuer inte kunnat göras med fler personer. Jag har jobbat mycket med 
att försöka prata med den personen som är mest insatt i ämnet på varje företag. Under 
resans gång har tips på fler personer som är intressanta för arbetet dykt upp. Tyvärr 
har det inte varit möjligt att intervjua samtliga, avvägningen har gjorts så att alla 
yrkeskategorier ska vara någorlunda likvärdigt representerade.  
 
Många av de intervjuade har varit kontakter till uppdragsgivaren Mats Öberg på 
NCC. Även om det har försökt undvikas så kan man se i referenslistan att det finns en 
liten överrepresentation av personer från NCC. Personerna är dock av olika 
yrkeskategorier inom NCC vilket gör att de har olika infallsvinklar på ämnet. 
 

1.3 Rapportens disposition 

Rapportens inleds med kap. 2 Forskningsmetod där studiens forskningsmetod 
beskrivs. Därefter följer teorin i kap. 3 Teorier kring beslutsprocessen där 
byggprocessens aktörer och processer identifieras samt olika kommunikationsteorier 
definieras. Slutsatser dras om hur kommunikationsmodellen skulle se ut för fallet 
putsade fasader i byggprocessen utifrån vad teorierna säger. 
 
I kap. 4 Fasadsystemets teknik och historia identifieras fasadsystemet och dess 
historia kartläggs även. Fakta i detta kapitel har hämtats både från intervjuer och  från 
litteraturstudier vilket gör att detta kapitel tillhör resultatet av rapporten. Kapitlet 
avslutas med en kartläggning av befintlig litteratur om fasadsystemet.  
 
Kap. 5 Resultat av intervjuer är en sammanställning av genomförda intervjuerna. I 
kap. 6 Analys och slutsats analyseras vad som skett kring det aktuella fasadsystemet. I 
kap. 6.7 Teoretisk slutsats appliceras erfarenheterna från studien på 
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kommunikationsmodellen som antogs i kap. 3. I kap. 7 Diskussion förs erfarenheterna 
från denna rapport över till byggprocessen i allmänhet.  
 
Rapporten avslutas med kap. 8 Förslag till fortsatt forskning.  
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2 Forskningsmetod 
2.1 Min förförståelse 

Min förförståelse för ämnet grundar sig i första hand i min utbildning inom Väg och 
Vatten på LTH. Jag har även hämtat erfarenheter från de byggarbetsplatser inom JM 
AB som jag har arbetet på parallellt med min utbildning samt en praktikperiod på 
konstruktionsavdelningen på Tyréns  AB.  
 

2.2 Val av metod  

Metoden som valdes för att genomföra arbetet var intervjuer. Anledningen till att  den 
kvalitativa intervjuformen valdes var att problematiken kring fasadsystemet är så pass 
ny och aktuell vilket gjorde att det inte fanns så mycket skrivet kring det tidigare. I 
princip var det endast i tidningarna (dagspress och fackpress) som den aktuella 
problematiken kring fasadsystemet var berört. En del av uppgiften var att hitta en 
förklaring och för att detta skulle vara möjligt kändes det nödvändigt att skapa sig en 
egen bild av hur branschen såg på frågan. Med hänsyn till frågeställningens karaktär 
uppstod det ett behov för mig att även att utöka min kunskap inom teorier kring 
kommunikation och nätverk.  
 
Nedan presenteras projektets arbetsgång: 
Inläsning av teori på området => Frågebatteri => Djupintervjuer => Analys => 
Knäckfrågor/hypotes => Fördjupade studier => Syntes => slutsats 
 
2.2.1 Litteraturstudier 
Arbetet kring rapporten började med en inläsning på ämnesområdet. Eftersom 
problematiken kring ämnesområdet är så pass ny har det visat sig att det inte finns 
några vetenskapliga studier som handlar om det specifika ämnet. Fakta om det 
aktuella fasadsystemet hämtades därför främst från fack- och dagstidningar. En hel 
del vetenskapliga studier är gjorda kring sprickbildning på tjockputs samt mineralisk 
påväxt på fasader. De finns även rapporter skrivna av LTH på 70- och 80-talet om 
puts på tilläggsisolering. Dessa fakta har studerats i den mån den var viktig för 
arbetet. 
 
2.2.2 Intervjuer 
Studiens validitet och reliabilitet har i möjligaste mån säkerställts genom att 
nedanstående faktorer har beaktats.  
 
Tillvägagångssätt 
Intervjuer har genomförts med samtliga inblandade aktörer i frågan såsom; 
entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, fastighetsförvaltare, byggherrar, 
försäkringsbolag, myndigheter, forskare och materialleverantörer. Varje intervju har 
tagit cirka en timme. Intervjuerna har dokumenterats på band och sedan i skrift. De 
intervjuade personerna arbetar främst i Stockholm och Skåne. Jag har försökt att i så 
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stor utsträckning som möjligt träffa personen jag intervjuar. Fyra av de 25 
intervjuerna har genomförts per telefon eftersom det i dessa fall inte har varit möjligt 
att träffas av tidsmässiga och ekonomiska skäl. En intervju har genomförts via 
mailkontakt. 
 
I varje yrkeskategori finns det minst två representanter. De fem största byggföretagen 
i Sverige Skanska, NCC, Peab, JM och Veidekke finns representerade. 
Konstruktörsföretagen Tyréns och Ramböll är representerade och även 
arkitektföretagen Fojab och FFNS Sweco är med. Som byggherrar och 
fastighetsförvaltare är LKF och HSB Malmö representerade. Försäkringsbolagen If 
Skadeförsäkring AB och NCC Försäkrings AB är också med. Personerna som har 
intervjuats har valts ut genom tips från Mats Öberg på NCC och Anne Landin på LTH 
samt genom egna kontakter. Det har i denna fråga varit viktigare att träffa rätt 
personer än antalet personer. Kvalitet har alltså varit viktigare än kvantitet. Dock har 
jag försökt se till att de största entreprenadföretagen är representerade samt andra 
företag som är stora inom sitt område. Hur externt och internt bortfall har behandlats 
framgår av resultat- samt slutsatsdelen. 
 
Alla personer som intervjuades fick samma information om syftet med rapporten. 
Detta säkerhetsställdes genom att samtliga intervjuade läste igenom en kort 
beskrivning av rapportens bakgrund, syfte, metod och avgränsningar (se bilaga 1). I 
god tid innan varje intervju mailades dessutom huvudfrågorna ut till 
intervjupersonerna för att de skulle ha en chans att förebreda sig och sätta sig in i 
frågeställningen.  
 
Personerna fick innan intervjun veta att deras namn endast publiceras i referenslistan 
och att de intervjuade i rapporten endast nämns med hänsyn till vilken yrkesgrupp, 
ålder, utbildning eller alternativt antal år i branschen de har. D.v.s. de kategoriseras på 
ett lämpligt sätt beroende på vad resultatet blir. Fem av frågorna i intervjun innebar 
att de intervjuade skulle svara genom att ge betyg mellan 1 och 5 där 1 var mycket 
dåligt och 5 var mycket bra. I de fall då intervjupersonerna har velat svara med 0,5-
poäng, d.v.s. sätta betyg mellan två steg har det behandlats i diagrammen under 
rubriken empiri genom att en halv person har sagt vartdera betyget.  En intervju 
genomfördes med två personer samtidigt, i sammanställningarna av deras svar har jag 
behandlat dem som en person eftersom de delade eller hade en väldigt lik uppfattning.  
 
Intervjuerna inleddes med frågor som jag kallade personfakta där de intervjuade fick 
besvara frågor om ålder, antal år i byggbranschen samt tidigare erfarenheter. Intervjun 
var sedan indelad i tre delar; generella frågor, frågor specifika för respektive 
yrkeskategori samt avslutande frågor. De generella frågorna samt de avslutande 
frågorna ställdes till alla, medan mittenpartiet av intervjun var olika beroende på 
vilken yrkeskategori personen tillhörde (se bilaga 2).  
 
Diskussion kring val av metod 
Individuella intervjuer kan anses vara lämpliga när man är intresserad av hur 
individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. Om en undersökning 
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innehåller många öppna frågor är det mer lämpligt med en intervju ansikte mot 
ansikte eftersom personer då verkar ha lättare att prata om känsliga ämnen och bli 
mer förtroliga än då en telefonintervju genomförs (Jacobsen, 2002). Under en intervju 
ansikte mot ansikte kan den så kallade intervjuareffekten uppkomma. Denna innebär 
att intervjupersonen kan bli påverkad av hur personen som intervjuar beter sig i form 
av att till exempel svara så att intervjupersonen inte ska bli uttråkad (Groves och 
Kahn, 1979). 
 
Miljön i vilken intervjun genomförs kan även den ha stor inverkan på resultatet. Om 
intervjun är konstlad för intervjuobjektet kan även svaren bli konstlade. Detta kallas 
kontexteffekten (Nevin, 1974). Av intervjuerna som har genomförts ansikte mot 
ansikte har alla utom tre stycken ägt rum på intervjupersonernas arbetsplatser vilket 
har gjort att denna effekt har dämpats betydligt.   
 
För- och nackdelar 
Nackdelen med att använda intervjuer som forskningsmetod är att de tar mycket tid 
och kräver mycket energi. Inkluderas förberedelser, resor till och från intervjuplatsen 
samt renskrivning av intervjun går det åt i genomsnitt en dag per intervju. Vikten av 
att välja rätt personer från början blir därmed mycket viktig i jämförelse med om en 
enkätundersökning hade genomförts.  
 
En enkätundersökning hade till skillnad från de personliga intervjuerna gett en ytlig 
kunskap om ämnet. Ämnet som behandlas kan vara känsligt för de intervjuade vilket 
hade gjort att det hade funnits en stor risk att en enkät inte hade framfört den genuina 
uppfattningen utan snarare en officiell uppfattning. Genom en enkät hade det inte 
heller funnits någon möjlighet att ställa följdfrågor och gräva vidare i personens 
uppfattning och egna teorier kring ämnet.  
 
Ett experiment hade kunnat genomföras för att förstå hur beslut fattas. Dock lämpar 
sig ett experiment mer för förenklat beslutsfattande. Det speciella med det aktuella 
fallet är att fasadsystemet användande sträcker sig över en så lång tid och antalet 
aktörer som är inblandade gör det svårt att utföra som experiment.  
 

2.3 Konsekvenser av mitt val av metod 

Den öppna individuella besöksintervjun som jag har använt mig av ger en tydlig 
individualisering. Genom att göra individuella intervjuer kan inte slutsatsen dras att 
en hel grupp har samma åsikter (Jacobsen, 2002). Generaliseringar kan alltså inte 
göras, d.v.s. att alla med denna yrkeskategori tycker likadant eller att alla personer 
som jobbar för samma företag delar samma uppfattning. Men antydningar kan dock 
ses och tolkas utifrån svaren. Med tanke på att merparten av de intervjuade har någon 
slags ledande befattning på företagen eller en specialkompetens inom just området 
putsade fasader kan man tänka sig att de representerar företagets åsikt i frågan. 
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3 Teorier kring beslutsprocessen 
3.1 Ett byggprojekts organisation 

Byggprocessen är uppdelad i olika skeden vilka har är sammanlänkade på olika sätt 
beroende på vilken entreprenadform det handlar om. I följande kapitel beskrivs de 
olika skedena i byggprocessen med utgångspunkt från en totalentreprenad. Denna 
entreprenadform beskrivs eftersom den blir allt vanligare bland de stora 
byggföretagen. Byggentreprenörerna bygger ofta åt sig själva, d.v.s. de har ett bolag 
som har rollen som byggherre och ett som har rollen som byggentreprenör. 
Organisationen för ett byggprojekt kan ses i figur 6 nedan. 
 

Figur 6. Projektorganisation i byggprocessen. (Egen figur inspiration av 
Nordstrand) 
 
Ansvarstid 
Entreprenören har en ansvarstid på tio år. Ansvarstiden inleds med en garantitid som 
normalt är fem år för entreprenörens arbetsprestation. Garantitiden för material och 
varor är 2 år. (AB04, kap 4 § 7) Entreprenören har under garantitiden skyldighet att 
avhjälpa fel som framträder under garantitiden, dock inte fel som beror på felaktig 
projektering, bristande underhåll, felaktig skötsel och förslitning. Om entreprenören 
inte anser att han ansvarar för felet är det upp till honom att bevisa motsatsen. (AB04, 
kap 5§ 5) 
 
Efter garantitiden, d.v.s. under ansvarstiden som är år 5 till år 10, ansvarar 
entreprenören för väsentligt fel som beror på att entreprenören varit vårdslös. Under 
ansvarstiden är det beställaren som måste har bevisbördan. (AB04, kap 5 § 6) 
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3.2 Olika skeden i byggprocessen 

Byggprocessen är uppdelad i olika skeden enligt figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7. De olika skedena i byggprocessen vid en totalentreprenad. (Egen figur 
med inspiration från Nordstrand) 
 
Programskedet och projekteringsskedet ska tillsammans leda fram till kompletta 
bygghandlingar. Bygghandlingarna innebär att produktbestämningen är klar, d.v.s. 
den blivande byggnaden ska i detalj finnas redovisad på ritningar och i beskrivningar 
så att den kan byggas utifrån detta. Programskedet ska kartlägga byggherrens alla 
krav och önskemål på byggnaden. I programskedet kan det vara byggherren 
tillsammans med en anlitad projektledare som arbetar fram projektprogrammet. Detta 
ligger sedan till grund för projekteringen. (Nordstrand, 2003) 
 
Projekteringens syfte är att skapa bygghandlingarna utifrån byggherrens krav och 
önskemål som är redovisade i byggnadsprogrammet. Projekteringen leds av en 
projekteringsledning som samordnar arbetet mellan projektörerna som är 
specialiserade inom olika områden. Projektörerna kan vara arkitekten, konstruktören, 
VVS-konsulten, el-konsulten, geotekniker med flera. För att projekteringen ska 
fungera krävs ett väl fungerande kommunikationssystem mellan de olika aktörerna. 
(Nordstrand, 2003) 
  
Då projekteringen är klar eller är i slutfasen sätts produktionen igång. Produktionen 
leds, d.v.s. genomförs och administreras ofta av byggentreprenören. 
Byggentreprenören samarbetar med ett flertal underentreprenörer. 
Underentreprenörerna kan vara VVS-entreprenörer, el-entreprenörer, målare, 
putsentreprenörer med flera. (Nordstrand, 2003) 
 
Då huset är färdigställt överlämnas huset till byggherren och förvaltningsfasen tar vid 
(Nordstrand, 2003). Då fastighetsförvaltande företag låter bygga hus är de oftast både 
byggherre och fastighetsförvaltare.  
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3.3 Olika aktörer i byggprocessen 

Som framgår av ovanstående beskrivning av ett byggprojekts olika faser är det många 
aktörer iblandade. Nedan följer sammanställning över vilka aktörer som är inblandade 
när det gäller val och utförande av fasadmaterial och klimatskal, det vill säga vilka 
aktörer som är inblandade i putsfrågan. I figur 8 nedan kan ses i vilka skeden de olika 
aktörerna kommer in i byggprocessen. 
 

Figur 8. Sammanfattande beskrivning av i vilka skeden i byggprocessen som de olika 
aktörerna kommer in. 
 
Entreprenören 
Entreprenören, eller byggentreprenören som den även kallas, är de företag som 
uppför, bygger om och reparerar byggnader och anläggningar (Nordstrand, 2003, 
s.151).  De fem största byggentreprenörerna som sysslar med bostäder i Sverige enligt 
2006 års redovisning är Skanska, Peab, NCC, JM och Veidekke.  
(http://www.bygg.org)  
 
Konstruktören 
Konstruktörens uppgift är projektera, d.v.s. dimensionera, för den bärande delen av 
byggnaden. Ofta arbetar konstruktören som konsult men de stora byggföretagen har 
numera egna teknikavdelningar där konstruktörer arbetar. Byggföretagen använder 
sig främst av kompetensen inom sina teknikavdelningar som stöd för den övriga 
verksamheten. Teknikavdelningarna fungerar som en spetskompetens inom företag 
som nyttjas i speciella projekt eller som stöd till projekt i allmänhet.  
 
Arkitekten 
Arkitektens uppgift är att gestalta och utforma byggnaden så att det svarar mot 
byggherrens krav vad gäller antal rum, materialval, planlösning, färger, inredning 
samt fasadmaterial (Nordstrand, 2003). Arkitekter arbetar ibland som 
projekteringsledare men denna roll går mer och mer över på byggföretagen.  
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Materialleverantören 
Den största delen av det som kallas byggmaterial är inbyggnadsmaterial, d.v.s. sådant 
som byggs in i huset. Byggherren och projektörerna, såsom arkitekter, bygg-, VVS- 
och el-konsulter, styr valet av byggmaterial till byggnaden (Nordstrand, 2003).  
 
De största putsleverantörerna i Sverige är Sto och Maxit. Sto säljer främst systemet 
med tunnputs på cellplast och Maxit säljer främst fasadsystemet med tjockputs på 
mineralull. Men de båda företagen har även andra fasadsystem och varianter 
däremellan. (intervjuer med Karnehed och Engberg)  
 
Det aktuella fasadsystemet består i många fall av cellplast. Sundolitt tillverkar 
cellplastisolering och tar fram både isolerande lösningar för husbyggandet samt 
skräddarsydda produkter för industrin. (www.sundolitt.se) 
  
Putsentreprenören 
Putsentreprenören är företaget eller personen som utför putsarbetet. I Sverige finns 
SPEF (Sveriges murnings- och putsentreprenörförening) som bland annat 
putsentreprenörer är anslutna till. Föreningen har 40 medlemmar. Enligt stadgarna ska 
SPEF verka för branschens fortbestånd samt för dess vidareutveckling i tekniskt och 
kvalitativt avseende. För att säkerställa detta sker bl.a. ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte med leverantörer av putsmaterial, bevakning sker av myndigheters 
agerande i frågor som rör branschen, medverkan görs i standardiseringsarbetet av puts 
i Sverige (HusAMA) och Europa (CEN) och medverkan i utvecklingen av 
arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel. (www.spef.org) 
 
Byggherren 
Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads- 
anläggnings- eller rivningsarbeten. Byggherren ska kontrollera att arbetena utförs 
enligt de föreskrifter och beslut som lagen säger (www.boverket.se). I många fall äger 
byggherren den färdiga byggnaden. Antingen bygger byggherren själv eller anlitar 
han en byggentreprenör som bygger det åt honom. (Nordstrand, 2003) 
 
Fastighetsförvaltaren 
Fastighetsförvaltaren tar vid då byggprocessen är slut, det vill säga när huset är redo 
att börja användas för dess ändamål. Fastighetsförvaltaren ser till att byggnaden sköts 
i form av drift och underhåll. Att fastighetsförvaltaren underhåller ett hus innebär att 
den byter ut och reparerar komponenter som inte fungerar eller har en nedsatt 
funktion. Idag går fastighetsförvaltningen mer och mer mot kundorientering, 
miljöfrågor och kvalitetsarbete vilket kallas fastighetsföretagande. 
Fastighetsförvaltning definieras traditionellt av teknisk, ekonomisk och administrativ 
förvaltning. (Nordstrand, 2003)  
 
HSB är Sveriges största bostadskooperation och har ca 540.000 medlemmar samt ca 
4.200 bostadsrättsföreningar. Större delen av lägenheterna är bostadsrätter men HSB 
äger och förvaltar även ett mindre antal hyresrätter. Genom att vara medlem i HSB 
kan ett antal förmåner utnyttjas såsom förtur till nya lägenheter samt kostnadsfri 
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rådgivning i boende- och juridiska frågor. HSB menar att ju fler medlemmar de får ju 
större påverkan har de på bostadspolitiken och kan därmed förhandla fram ännu bättre 
medlemsförmåner. (www.hsb.se) 
 
LKF (Lunds Kommunala Fastighets AB) är ett helägt kommunalt bostadsföretag. 
LKF äger främst bostäder (hyresrätter) men de äger även affärscentra samt butiks- 
och kontorslokaler i Lund med omnejd. LKF bygger nya bostäder men vårdar även de 
gamla. LKF vill erbjuda bostäder med hög kvalitet och god miljö. (www.lkf.lund.se) 
 
Forskare 
Forskare inom byggbranschen i Sverige jobbar dels för de tekniska högskolorna och 
dels för privatägda bolag. De största tekniska högskolorna i Sverige är LTH i Lund, 
Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm. På LTH finns FuktCentrum som är ett 
kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor. FuktCentrum startades 2000 och är 
en vidareutveckling av en verksamhet som sedan 1980 hette ”Fuktgruppen i Lund”. 
En av FuktCentrums viktigaste uppgifter är att föra ut forskningens resultat med hjälp 
av kurser, temadagar, skrifter, nyhetsbrev och hemsida. FuktCentrum består av ett 40-
tal forskare, doktorander och tekniker från Byggnadsfysik, Byggnadsmaterial och 
Konstruktionsteknik vid LTH. Representanter från SPs avdelning Byggnadsfysik och 
innemiljö är också medlemmar i FuktCentrum. (www.fuktcentrum.lth.se) 
 
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) utvecklar och förmedlar teknik för att 
främja näringslivets konkurrenskraft. De har en teknisk enhet som heter SP 
Energiteknik, under denna finns en sektion som heter Byggnadsfysik och Innemiljö. 
Sektionen arbetar med energieffektiva och fuktsäkra byggnader med god innemiljö. 
På uppdrag av byggindustrin och fastighetsägare görs utvärderingar på 
byggnadsmaterial, byggnadsdelar och hela byggnader. En viktig del av verksamheten 
är skadeutredningar. (www.sp.se) 
 
SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) är byggbranschens egen 
forsknings- och utvecklingsorganisation. SBUF strävar efter att skapa bättre 
förutsättningar för entreprenörer och installatörer att forska och driva 
utvecklingsarbeten. För SBUF är det viktigt att stötta forskning som når ut till 
omvärlden och omsätts i praktisk handling. (www.sbuf.se) SBUF stödjer för 
närvarande forskningen som SP gör kring putsade fasader. Det är endast företag som 
kan söka bidrag hos SBUF. I forskningsprojektet kring putsade fasader är det NCC 
som sökt pengar. Projektet involverar dock även andra företag. 
 
Myndigheter 
Sveriges Riksdag beslutar om lagar och regeringen fastställer förordningar som 
komplement till lagarna, se figur 9 nedan. Förordningarna innehåller tillägg och 
direktiv som bland annat säger vilken myndighet som har rätt att utfärda föreskrifter 
om hur lagen ska tillämpas (Nordstrand, 2003). Boverket är den nationella 
myndigheten för samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och 
förvaltning och för bostadsfrågor. (www.boverket.se) Boverkets byggregler (BBR) 
och Boverkets konstruktionsregler (BKR) är föreskrifter som Boverket har gett ut. 
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BBR innehåller främst föreskrifter som är formulerade som funktionskrav. Kraven 
anger vilken funktion och egenskap som ska uppnås men inte hur man ska bygga. 
Som komplement ger Boverket även ut allmänna råd som kan ses som 
rekommendationer för hur föreskrifterna ska tillämpas. De allmänna råden finns dels 
med i föreskrifterna BBR och BKR men ges även ut för sig. Handböcker med 
allmänna råd ges dels ut av myndigheter såsom Boverket men ges även ut av 
institutioner såsom branschorganisationer. Allmänna råd är alltid frivilliga men gör 
man som de säger kan man vara säker på att föreskrifternas krav uppfylls. AMA 
(Allmän material- och arbetsbeskrivning) och vissa Allmänna Bestämmelser är 
allmänna råd som nästan alltid tillämpas (Nordstrand, 2003).  

 
Bestämmelser som styr byggandet 

 
Utförs av: Exempel: 
 
 
Riksdagen PBL = Plan- och Bygglagen 
 
 
 
 
Regeringen PBF = Plan- och byggförordningen 
 
 
 
 
Boverket BBR = Boverkets byggregler 
 
 
 
 
Boverket och AMA = Allmän material-  
branschorganisationer och arbetsbeskrivning  
  
 
Boverket RA = Råd och anvisningar 
 
 
 
 

Figur 9. Bestämmelser som styr byggandet i Sverige. 
 
AMA-systemet används för att upprätta tekniska beskrivningar och administrativa 
föreskrifter för ett projekt på ett systematiskt och rationellt sätt. Administrativa 
föreskrifter används vid upphandlingen för att klargöra vilka villkor som gäller vid 
upphandlingen samt för entreprenaden. De tekniska beskrivningarna inkluderar alla 
krav på byggnaden som byggherren fattat beslut om under projektets gång. AMA 
administreras av Svensk Byggtjänst och har arbetats fram av byggbranschens alla 
olika aktörer (Nordstrand, 2003). Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag inom 
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byggbranschen, de säljer information och kunskap och aktuell teknik och regelverk.  
(http://www.byggtjanst.se/) RA 98 är råd och anvisningar till HUS AMA 98. I figur 
10 nedan kan ses vad som står i RA 98 om puts på isolering. 
 
 
LBS.213 - Armerad puts på termisk isolering utomhus  

 

RA 98 Hus 

Under denna kod och rubrik redovisas dels puts på termisk isolering, 
dels kompletta system med  

• termisk isolering  

• fästdon  

• armering  

• putsskikt. 

Beakta anvisningar från tillverkare av kompletta puts- och isolersystem. 

Isolering som inte ingår i komplett system anges under aktuell kod och 
rubrik under IBE.2. 

Toleranser 
Kontrollera att tabell 42.B/LBS-1 är åberopad i handlingarna. 

 
  

Figur 10. Utdrag ur RA 98. (www.svenskbyggtjanst.se) 
 
En ny AMA har kommit ut vart 10:onde år fram till förra året. Från och med år 2007 
kommer AMA att komma ut vart tredje år. AMA Anläggning 07 kom förra året, i år 
kommer AMA Hus 2008 och nästa år kommer AMA Installation 2009. 
Uppdateringarna kommer att följa detta rullande schema och däremellan ges AMA-
nytt ut med uppdateringar som tidigare två gånger per år. (http://www.byggtjanst.se/) 
Det var alltså 10 år sedan nu som HUS AMA uppdaterades. Under denna 10-års-
period har användandet av puts på isolering ökat markant. Som kan ses av texten ovan 
har AMA främst hänvisat till tillverkare av kompletta puts- och isolersystem och inte 
gett några specifika andra instruktioner hur fasadsystemet ska utföras. Med tanke på 
hur populärt fasadsystemet har varit borde det har varit bättre definierat i AMA.  
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Försäkringsbolag 
Inom byggbranschen finns det två typer av försäkringar som är aktuella i 
diskussionen kring putsade fasader. Dels finns det en byggfelsförsäkring som 
byggherren är skyldig enligt lag att teckna innan nybyggnad av småhus påbörjas. I de 
fall då det är ett grupphusområde som ska byggas är det oftast entreprenören som 
uppför huset som ordnar byggfelsförsäkringen. Byggfelsförsäkringen börjar gälla 
efter godkänd slutbesiktning.  Byggfelsförsäkringen omfattar fel och skada som 
upptäcks under försäkringstiden som är 10 år. (www.bostadsgaranti.se) Dock måste 
felen bero på en avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet 
utfördes. (www.notisum.se) Det har byggts många projekt med fasadsystemet under 
lång tid (se 4.2 Historia) vilket har gjort att fasadsystemet har ansetts som ett allmänt 
erkänt system. Detta har lett till att fasadsystemet ansågs vara ett fasadsystem som har 
utförts enligt fackmässigt godtagbar standard vid tiden för utförandet vilket leder det 
till att kunderna inte kan utnyttja sin byggfelsförsäkring och ingen är egentligen 
skyldig att ersätta skadorna enligt vad Mari Gremlin, jurist på konsumentverket säger 
till Sydsvenskan. I samma artikel menar dock Kjell Jutehammar, skadeansvarig på 
AB Bostadsgaranti att de hittills har ersatt skadorna eftersom de har berott både på 
konstruktionen men också utförandet. (Håkansson, S, 2008) Byggfelsförsäkringen är 
en försäkring för de boende som de kan utnyttja vid fel enligt ovan. 
 
Den andra typen av försäkring som kan anses vara aktuell i fallet putsade fasader är 
försäkringen mellan entreprenören och försäkringsbolaget. If Skadeförsäkring AB är 
ett sakförsäkringsbolag som bedriver direktförsäkringar. NCC och Skanska har valt 
att starta egna försäkringsbolag som bedriver direktförsäkringar för respektive bolags 
egen verksamhet. NCCs försäkringsbolag heter NCC Försäkrings AB. De har inte den 
finansiella styrkan som behövs och återförsäkrar sig därför bland annat i If som då 
kallas återförsäkrare. If i sin tur måste återförsäkra sig för de riktigt stora riskerna på 
den internationella marknaden. (Lindberg, intervju) I denna rapport har representanter 
från If och NCC Försäkrings AB intervjuats. Eftersom denna studie inte inkluderar 
kunden kommer inte byggfelsförsäkringen att behandlas vidare.  
 
Massmedia 
Kommunikationen via massamedia är en typ av kommunikation som är väldigt viktig 
och helst ska denna kommunikation förberedas i god tid innan varje tillfälle. Det finns 
många fördelar att använda massmedia som kommunikationsmedel såsom att det är 
slagkraftigt och kostnadseffektivt. Förutom vid reklaminslag kan företagen oftast inte 
välja när eller vilket budskap som ska förmedlas. Det är därför viktigt för alla företag 
att skapa en företagskultur som inkluderar vikten av att ha ett långsiktigt 
samhällsintresse. Krissituationer kan ändå uppkomma men de kanske kan minska i 
omfattning. (Hallgren, 2007) 
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3.4 Nätverksansats  

Nätverksansatsen har utvecklats av IMP-group som är en grupp av forskare från olika 
europeiska länder. Den svenska delen av IMP brukar kallas för Uppsalaskolan men 
idag är forskarna utspridda över olika europeiska universitet. (Hallgren, 2006) 
 
Nätverksansatsen är språket som kan användas för att beskriva relationer och 
samband som finns inom en organisation eller mellan två organisationer (Hallgren, 
2006). Nätverkstänkandet bygger på att ett företag har invävda relationer till sin 
omgivning. Relationerna har uppstått då företag köper in, omvandlar och utbyter 
resurser. T.ex. uppstår det en relation mellan en leverantör och en producent, om 
relationen dessutom löper över flera år utvecklas den ofta till en personlig relation. 
Relationen kan leda till att företagen anpassar sina administrativa och organisatoriska 
system till varandra och samarbetar i tekniska utvecklingsprojekt. Samarbetet kan 
leda till möjligheter för de enskilda företagen men det kan även göra att företagen 
hämmas till följd av restriktioner. För få ut maximalt med fördelar av nätverket gäller 
det för företag att skapa kombinationseffekter mellan företagets egna resurser och de 
resurser som nätverket erbjuder. (Håkansson m. fl., 1993) 
 
Nätverksansatsen strävar efter att skapa en ökad förståelse för hur samspelet mellan 
olika enheter eller företag fungerar och ser ut. Utbyte av kompletterande eller 
konkurrerande produkter leder till beroenden mellan olika företag och aktörer, 
nätverket ska uppmärksamma dessa beroenden. (Håkansson m. fl., 1993) I ett nätverk 
lyfts aktörerna fram och kopplas samman med vilka relationer de har till övriga 
aktörer. Genom att göra ett nätverk kan ses vilka aktörer som ”är spindeln i nätet” 
d.v.s. vilka aktörer som har flest och flitigast relationer. (Hallgren, 2006) 
 
Ett nätverk skapas av tre grundkomponenter; aktörer, resurser och aktiviteter, se 
nätverksmodell nedan. Oftast kan de olika aktörerna vara enskilda företag eller 
organisationer. Alla aktörerna kontrollerar vissa resurser och/eller aktiviteter vilket 
gör att alla aktörerna har sina egna relationer till omgivningen. De tre variablerna kan 
visas i vars ett nätverk; aktörsnätverk, resursnätverk och aktivitetsnätverk. Dessa tre 
nätverk kan bindas samman till en total nätverksstruktur av krafter. (Håkansson m. fl., 
1993) 
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Figur 11. Nätverksmodellen. (Håkansson, m.fl., 1993) 
 
Krafterna som binder samman de olika nätverken till ett gemensamt nätverk är: 
• Den funktionella kraften – En helhet skapas, alla har samma mål, t.ex. ett hus 

ska skapas. 
• Makt och beroende – Aktörerna har kontroll över vissa aktiviteter och resurser i 

nätverket. 
• Kunskap - Erfarenheter som ligger bakom skapandet av vissa konstellationer 

skapar en kunskapsstruktur som håller samman nätverket. 
• Tiden – Bilder och historier skapas över tiden och till slut blir detta gemensamt 

för alla inblandade aktörer i nätverket. Ett språk utvecklas inom nätverket vilket 
leder till en viss kunskapsstruktur. (Håkansson m. fl., 1993) 

 
3.5 Kommunikationsmodell 

Den mest kända kommunikationsmodellen utvecklades av Shannon och Weaver 
under 2:a världskriget. Modellen hette ”Mathematical Theory of Communications” 
och arbetet som ledde fram till denna modell gick ut på att komma fram till ett sätt att 
arbeta som utnyttjade kommunikationskanalerna på effektivaste möjliga sätt. Det var 
kommunikationskanalerna telefonkablar och radiovågor som var de viktigaste 
kanalerna under arbetets gång. (Fiske, 2007) 
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Figur 12. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. (Fiske, 2007) 
 
Information sänds från källan som fattar beslut om vad han vill sända via en sändare 
som omvandlar meddelandet till en signal. Signalen sänds genom kanalen till 
mottagaren. På vägen från sändaren till mottagaren kan störningar ske i form av brus. 
Brus kan vara knaster på en telefonledning men det kan även vara en bekväm stol på 
en föreläsning eller tankar som är intressantare än föreläsarens. Brus innefattar alltså 
alla mottagna signaler som inte sänts av källan eller allt som gör signalen som sändes 
från början svår att tolka. Bruset gör kommunikationens effektivitet sämre och gör 
därmed att en mindre mängd information kan sändas i taget. (Fiske, 2007) 
 
I modellen finns det tre problemnivåer enligt Shannon och Weaver: 
 
• På nivå A finns tekniska problem. Problemen på denna nivå är enkla att förstå 

och metoden utvecklades för att lösa dessa problem. På nivå A besvaras frågan: 
Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? 

• Nivå B innehåller semantiska problem som är lätta att identifiera men svåra att 
lösa. Denna nivå svarar på frågan: Hur noggrant uttrycker de överförda 
symbolerna den önskade betydelsen? 

• Nivå C innehåller effektivitetsproblem. Shannon och Weaver menar att person A 
kommunicerar effektivt med person B om B reagerar på det sättet A vill att han 
ska göra. (Fiske, 2007) 

 
Genom att studera kommunikationen på alla nivåerna kan kommunikationens 
effektivitet och noggrannhet förbättras. (Fiske, 2007) 
 

3.6 Synteser efter teorigenomgången 

Efter att ha klargjort de olika teorierna kring nätverk och kommunikation kommer nu 
ett försök göras att anpassa nätverksmodellen samt kommunikationsmodellen till 
byggprocessen och fallet putsade fasader. Jag vill klargöra att detta är mina egna 
tolkningar och antaganden som gjorts utifrån att studera ovanstående teorier, genom 
att studera byggprocessen i kap. 3.1-3.3, genom egna erfarenheter samt genom 
diskussioner men mina handledare. Detta kapitel skrevs innan intervjuerna 
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genomfördes, d.v.s. med utgångspunkt från vilken kunskap och bild jag hade av 
problemet innan studien i form av intervjuer genomfördes. 
 
3.6.1 Nätverket inom byggprocessen 

 
Figur 13. Nätverket inom byggbranschen i fallet putsade fasader. 
 
Av figuren ovan kan ses att i fallet putsade fasader finns det ett flertal 
kommunikationsvägar mellan de inblandade aktörerna. Totalentreprenören och 
materialleverantören är de aktörer som har flest pilar riktade mot och ifrån sig vilket 
gör att de kan sägas ha en viss makt om vilken information de väljer att ta till sig och 
föra vidare. Även om stadsarkitekten endast har två pilar emot och från sig har den en 
stor makt eftersom det stadsarkitekten säger ska följas. Detsamma gäller myndigheter, 
de har en stor makt trots att de inte sitter mitt i nätverket med många pilar.   
 
3.6.2 Kommunikationsmodellen 
För att applicera fallet putsade fasader på kommunikationsmodellen antar jag att 
informationskällan är forskare och övriga aktörer som jag antar hade kunskap om 
fasadsystemet. Destinationen i detta fall är entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, 
byggherrar som ska bygga och rita husen. Dessa aktörer vill ha rätt information och 
kunskap angående fasadsystemet för att kunna avgöra om de vill använda sig av 
fasadsystemet i aktuella projekt eller inte.  
 

Totalentreprenör 
Konstruktör 

Arkitekt 

Stadsarkitekt 

Byggherre/Fastighetsförvaltare 

Försäkringsbolag 

Materialleverantör 
Putsentreprenör 

Forskare 

Myndigheter 
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Aktörerna i byggprocessen fortsatte att använda sig av fasadsystemet vilket betyder 
att det måste ha funnits något som gjorde att budskapet inte gick fram, någon form av 
brus. Det måste ha funnits något som gjorde att de som projekterade och byggde inte 
uppfattade forskarnas åsikt. Materialleverantörerna är en aktör som har ett eget 
ekonomiskt intresse av att sälja sitt material och sina system.  
 
Utifrån ovanstående teorier ligger det nära till hands att tro att det var 
materialleverantörerna som tryckte på för att systemet skulle användas och kanske 
därmed har sålt in fasadsystemet starkt hos de aktörer som beslutar om vilka system 
som ska användas. Forskarnas åsikt och syn på fasadsystemet har därmed inte kommit 
fram ordentligt p.g.a. att argumenten från materialleverantörerna har hörts mer och 
dessa argument har varit mer attraktiva. Kommunikationsmodellen anpassad till fallet 
putsade fasade i byggprocessen kan ses nedan. 
 

 
Figur 14. Kommunikationsmodellen applicerad på fallet putsade fasader i byggprocessen 
utifrån teoretiska resonemang. (Egen figur med utgångspunkt i Shannon och Weavers 
figur) 



Enstegstätning av putsade fasader 
– En fallstudie om beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 

 34 



Enstegstätning av putsade fasader 
– En fallstudie om beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 

 35 

4 Fasadsystemets teknik och historia 
4.1 Teknik 

4.1.1 Enstegstätning 
Enstegstätning innebär att yttersta skiktet på fasaden fungerar både som regn och 
vindskydd. Motsatsen till enstegstätning är den s.k. tvåstegstätningen som innebär att 
regn- och vindskydd skiljs åt, se figur 16 (Nevander, m.fl.., 2001) Konstruktionen 
med en träregelvägg och en skalmur av tegel (se figur 15) är en tvåstegstätning. 
Skalmuren av tegel fungerar som ett regnskydd och bakom detta finns en luftspalt 
som fungerar som ett kapillärbrytande och dränerande skikt. På utsidan av 
träregelväggarna sitter ett vindskydd i form av t.ex. en gipsskiva, detta betyder att 
regn- och vindskydd skiljs åt. Vid dimensioneringen antas att vatten tränger in genom 
skalmuren vilket gör att anslutningar vid fönsters överkant samt vid murens upplag 
utformas så att vattnet kan ledas ut. Vid murens upplag leds vattnet ut m.h.a. öppna 
stötfogar och asfaltpapp, plåt eller liknande. (Nevander, m.fl., 2001) Den senaste 
tiden har det uppkommit en diskussion om hur stor nytta en luftspalt egentligen har. 
En doktorand på LTH har under våren 2008 påbörjat en studie som ska utreda detta. 
(Intervju med Sandin, 080130) 

 

 
Figur 15. Konstruktion med träregelvägg och skalmur. (Tillhandahållen från NCC) 
 
Att ha en luftspalt i en fasad gör att det blir samma lufttryck utanför väggen som inne 
i luftspalten. Tryckdifferensen sker istället över skikten som ligger mellan luftspalten 
och innemiljön. En tryckdifferens över ett skikt leder till att vatten lättare tränger 
igenom skiktet. Syftet med en tvåstegstätning är att förflytta tryckdifferensen längre 
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in i väggen så att inte finns någon tryckskillnad över det yttersta fasadskiktet där 
vattenpåfrestningen är som störst. Det är bland annat detta fenomen som har gjort att 
små sprickor i putsskiktet har lett till stora fuktskador i väggen i vissa fall. (Samtal 
med Sandin, 080408) 
  
Skillnad mellan enstegs- och tvåstegstätning illustreras i figur 16 nedan. 
 
 

 
 

 
Figur 16. Till vänster syns fasadsystemet med puts på isolering - ett exempel på en 
enstegstätad fasad. Till höger ses fasadsystemet skalmur med luftspalt och en träregelvägg 
bakom - ett exempel på en tvåstegstätad fasad. (Ritningar tillhandahållna från NCC med 
egna kommentarer) 
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4.1.2 Definition av fasadsystemet 
Det aktuella fasadsystemet består av följande skikt: 

 
 
Figur 17. Enstegstätning av en putsade fasad. (Ritning tillhandahållen från NCC med egna 
kommentarer) 
 
Den aktuella konstruktionen eller fasadsystemet består av en väl isolerad träregelvägg 
med en utanpåliggande skiva av gips eller plywood. Direkt mot skivan fästs 
isoleringen bestående av styrencellplast eller mineralull. Slutligen putsas isoleringen 
med tunnputs alternativt tjockputs, se figur 17 ovan. (Jansson m.fl., 2007) Ett 
exempel på skadefall som har uppmärksammats de senaste åren med denna 
konstruktion är att mögelpåväxt har skett på den yttre kartonggipsskivan. En 
förklaring kring att skadorna uppstår är att vatten kan tränga in igenom defekter i 
putsskiktet som kan uppstå vid anslutningar till fönsterbleck, balkonger och altaner 
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(Kumlin, 2007). Vid detaljbesiktningar av putsade fasader har det konstaterats att det 
under dessa anslutningar ofta finns förhöjda fuktvärden särskilt på de fasader som är 
mest utsatta för vind och regn. (Samuelsson m.fl., 2007) 

 
Figur 18. Mögelengrepp på utegipsskivan sett inifrån. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 
I vissa fall har det gått så långt att träregelväggen har angripits av mögel- och 
rötskador och även den invändiga gipsskivan har blivit angripen av mögel på utsidan, 
se figur 18 ovan. I figur 19 nedan kan ses att vatten tar sig in till träregeln då väggen 
besprutas med vatten utifrån. (Sandin) 

 
Figur 19. Vatten tar sig in till träregelväggen genom anslutningarna då väggen besprutas 
med vatten utifrån. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
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En liten spricka i putsskiktet i kombination med en hög tryckskillnad kan leda till att 
vatten kan ”tränga in i väggen”. (Samtal med Sandin, 080422) 
 
På väggens insida sitter en ångspärr i form av en PE-folie monterad. Ofta dras 
ångspärren in en bit i väggen för att undvika att eventuella elledningar i ytterväggen 
behöver dras genom folien och riskera att skapa otätheter i denna. (Jóhannesson, 
2007) Christer Axelsson menar i sin debattartikel i byggindustrin att fasadsystemet 
bryter regeln att fukt inte får stängas in mellan två täta skikt, särskilt inte då organiska 
material finns i väggen, d.v.s. träregelväggarna. Han syftar på att den organiska 
tunnputsen i kombination med cellplasten är för tät samtidigt som en ångspärr sitter 
på insidan av träregelväggen vilket förhindrar uttorkning inåt. (Axelsson, 2007)  
 
4.1.3 Tunnputs 
Tunnputs läggs på i ett lager som är mindre än 8 mm tjockt, men ofta bara 3-4 mm. 
(samtal med Sandin, 2008-04-22) Ett tunnputssystem består av regelväggar med 
någon slags skiva på utsidan, utanpå skivan fästs isolering och slutligen putsas 
isoleringen. Mineralull fästs alltid in mekaniskt i underliggande reglar medan i vissa 
fall kan det vara tillräckligt att fästa cellplasten m.h.a. klisterbruk. Då en 9 mm 
utegipsskiva används måste isoleringen, både cellplast och mineralull, fästas in 
mekaniskt i regelverket eftersom pappen på gipsens utsida inte har tillräcklig 
förankring till gipsen. Då plywood eller en fukttrög spånskiva används behövs ingen 
mekanisk infästning för cellplasten, den klistras fast i underlaget istället.  (Åhström, 
2006) Tunnputserna har utvecklats mycket från 70-talet då de var plastbaserade till 
idag då de består av kalkcement med inslag av plast och ibland glasfiber. (Samtal med 
Sandin, 2008-04-22) Kristian Engberg på Maxit menar att tunnputsen ursprungligen 
kom från färgindustrin medan tjockputsen kom från kalk- och cementindustrin. Det 
som kallades tunnputs för 20 år sedan är inte samma produkt som idag, tunnputsen 
har förbättrats mycket. (intervju med Engberg) 
 
4.1.4 Tjockputs 
Tjockputs läggs på i två lager vilka är 8-10 mm tjocka vardera. (Samtal med Sandin, 
2008-04-22) I skikten läggs oftast en stålnätsarmering. Putskakan i ett 
tjockputssystem fästs till skillnad från tunnputssystemet in i reglarna och inte i skivan. 
(Åhström, 2006) 
 
Tjockputsen är betydligt öppnare i sin struktur och den kan fungera som ett magasin. 
Tunnputsen däremot skall vara tät för att fungera. Därmed blir det också problem med 
uttorkning om vatten tränger in bakom tunnputs. (Samtal med Sandin, 2008-04-22) 
 
4.1.5 Cellplast vs mineralull 
Konstruktionen med cellplast torkar ut långsammare än konstruktionen med 
mineralull. (Jóhannesson, 2007) Det är ingen tvekan om att mineralull ger en 
snabbare uttorkning av inträngande fukt än cellplast. Man vet däremot inte idag om 
det torkar ut snabbt nog. En fasad som är placerad i extrem miljö med mycket 
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nederbörd där det konstant läcker in vatten genom anslutningarna är inte garanterat 
säker bara för att den är uppbyggd av mineralull. Mineralullen har en kortare 
uttorkningstid än cellplast men det är inte säkert att den är tillräckligt kort i alla lägen. 
(Samtal med Sandin, 2008-04-22) 
 
I tabell 1 kan ses en uppskattning över hur många kvadratmeter fasadyta som byggts 
med fasadsystemet genom åren.  
 

År Mängd byggd fasadyta med fasadsystemet under olika tidsperioder 
[m2] 

80-talet  
Ovanligt 

 
85-90  

200.000 kvm fasadyta 
90 % mineralull 
10 % cellplast  

 
90-95  

800.000 kvm fasadyta 
90 % mineralull 
10 % cellplast 

 
95-00  

1,5 miljoner kvm fasadyta 
80 % mineralull 
20 % cellplast 

00-05  
5 miljoner kvm fasadyta 

70 % mineralull 
30 % cellplast 

 
05-07  

1,5 miljoner kvm fasadyta/år 
50 % mineralull 
50 % cellplast 

 
Tabell 1. Antal kvadratmeter byggd fasadyta med fasadsystemet under åren samt 
fördelningen mellan cellplast och mineralull. (Samtal med Sandin, 2008-05-13) 
 
Som kan ses ovan har det byggts mer och mer med fasadsystemet varje år samtidigt 
som andelen väggar med cellplast som putsbärare också har ökat. Enligt Sandin har 
celllplast varit helt dominerande på Västkusten och i Skåne eftersom uppfattningen 
har funnits att cellplast klarar regn under byggtiden bättre än mineralull. I Stockholm 
har mineralull varit dominerande. Majoriteten av väggarna med cellplast har tunnputs 
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på utsidan och majoriteten av väggarna med mineralull har tjockputs på utsidan. 
(Samtal med Sandin, 2008-05-13)  
 
4.1.6 Enstegstätade detaljer 
För att få en korrekt tätning kring fönster och genomföringar behövs fogband då 
fasadsystemet tunnputs på cellplast används. Karnehed på Sto menar att detta har 
prioriterats bort vid inköp av putssystem vilket har lett till att Sto endast har sålt 
hälften så många fogband som de skulle ha sålt i förhållande till mängden sålda 
putssystem. (Karnehed, intervju) Kompletterande tätningar har då i många fall gjorts 
med mjukfog enligt figur 20 vilket inte är en hållbar lösning i längden. Resultatet blir 
enstegstätade detaljer med kort hållbarhet (Sandin, intervju). Materialleverantörer och 
forskare menar att en tvåstegstätad vägg med träregelvägg, luftspalt och skalmur (se 
figur 15) också har enstegstätade detaljer. 
 

 
Figur 20. Pilen visar hur sprickbildningen vid fönsterdetaljerna ofta har tätats med 
mjukfog. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 
4.1.7 Olika skivmaterial 
Vindskyddet i konstruktionen kan vara av olika skivmaterial, se skikt 3 i figur 17. 
Flera olika sorters skivmaterial har använts i fasadsystemet under årens lopp. 
Pappklädd gips har varit det vanligaste skivmaterialet men har blivit mest kritiserade 
skivan det senaste året på grund av att pappen blir mögelangripen. Det har nu blivit 
vanligt att använda en gipsskiva utan papp med glasfiberväv istället. Även 
cementbaserade skivor ersätter nu i vissa fall den pappklädda gipsen. (Sandin, 
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intervju) En OSB-skiva och plywood har även användts istället för gips på utsidan. 
(Jóhannesson, 2007) 
 
4.1.8 Sprickbildning i tjockputs 
Kenneth Sandin, Docent i Byggnadsmaterial LTH, har under åren 1998-2007 fört ett 
forskningsprojekt vart syfte var att förhindra sprickbildning i tjockputsen vilket ofta 
var ett problem. Problematiken kring detta behandlas inte närmre i denna rapport 
eftersom denna problematik till stor del är löst och inte har något med min 
frågeställning att göra. För att läsa mer om detta se Sandins rapporter inom ämnet. 
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4.1.9 Sprickbildning i tunnputs 
I skrivande stund har Sandin m.fl. på LTH kunnat konstatera att sprickbildning i 
tunnputs är ett problem som man tidigare inte har insett. De har upptäckt 
mikrosprickor i tunnputsen i skarvarna mellan cellplastskivorna. I figur 21 och 22 
nedan syns sprickorna extra tydligt eftersom fasaden har sprutats med vatten. 

 
Figur 21. Sprickbildning i tunnputs. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 
Sprickorna har tidigare inte uppmärksammats eftersom de är så små att de i många 
fall inte har synts med blotta ögat. Sprickorna kan enligt Sandin leda in vatten 
innanför putsen och vattnet kan sedan rinna mellan cellplasten och gipsskivan och in i 
huset vid fönster. Sprickorna kan även uppkomma vid infästningarna som fäster 
cellplastskivan i träregelstommen. Sandin menar att detta kan vara en del i 
förklaringen till de omfattande fuktskadorna som har uppmärksammats. (Sandin, 
080408) I nuläget tror Sandin m.fl. att en förklaring till sprickorna kan vara en 
krympning i cellplasten i kombination med en alltför tunn puts. Putsen har i dessa fall 
varit en cementbaserad tunnputs som skulle ha varit 6-8 mm men som i själva verket 
endast är 2 mm. Sandin menar att denna puts inte är tillräckligt tjock för att ta upp 
krafter som uppstår då cellplasten krymper.  
 

 
Figur 22. Sprickbildning i tunnputs. Sprickorna sker vid skarvarna mellan cellplastskivorna 
och vid infästningarna. (Fotograf: Kenneth Sandin) 



Enstegstätning av putsade fasader 
– En fallstudie om beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 

 44 

 
4.1.10 Biologisk påväxt på fasader 
Konstruktionen enstegstätning av putsade fasader har främst hamnat i fokus det 
senaste året p.g.a. de stora fukt- och mögelskadorna som uppkommit till följd av att 
vatten har läckt in vid anslutningar enligt ovan. Ett annat problem med konstruktionen 
som inte har fått lika stor uppmärksamhet är biologisk påväxt på fasader, se figur 23 
nedan. Påväxten har i vissa fall uppkommit redan något år efter att huset är nytt. 
Biologisk påväxt på fasader har ingen påverkan på konstruktionen utan är i första 
hand ett estetiskt problem. Att behöva rengöra, desinficera och måla om sin fasad 
redan efter något år upplevs som mycket negativt för kunder och är dålig 
marknadsföring för byggföretagen. (Johansson m.fl., 2007) 
 

 
Figur 23. Biologisk påväxt på en fasad. (Fotograf: Kenneth Sandin) 
 
Den biologiska påväxten gynnas av höga fukttillstånd i fasadytan. (Sandin, 2002) 
Fasadens värmekapacitet har den största byggnadstekniska inverkan på den 
biologiska påväxten. Puts på isolering har låg värmekapacitet vilket gör att fasadens 
temperatur på nätterna kan bli mycket lägre vad utelufttemperaturen är. Den relativa 
fuktigheten (RF) kan då bli 10-15 % högre på fasaden än i utomhusluften vilket ger 
optimala förhållanden för biologisk påväxt. (Sandin, 2002) Tjockputs har en större 
värmekapacitet än tunnputs vilket gör att tjockputsen mer fördelaktig i detta avseende 
eftersom den kan lagra fukten på ett annat sätt. (Samtal med Sandin, 2008-04-22) 
 
En vanlig uppfattning är att ökade isolertjocklekar påverkar den biologiska påväxten 
på fasaden. De ökande isoleringstjocklekar gör att temperaturen på väggens utsida 
minskar vilket i sin tur ger en ökad RF. Ökad isolering gör också att den varma 
temperaturen inomhus inte längre hjälper till att torka ut fasaden eftersom 
värmeläckaget genom fasaden minskar vilket gör att fukttillståndet i fasaden blir 
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högre. (Åhström, 2006) Sandin menar att detta påverkar den biologiska påväxten men 
endast minimalt i jämförelse med värmeskapacitetens inverkan. De ökade 
isolertjocklekarna kan sägas ge en ökad RF om ca 1 % på fasadens utsida i jämförelse 
med de 10-15 % ökad RF som värmekapaciteten leder till. (Samtal med Sandin, 2008-
04-22)  
 
Om effekterna av värmeisoleringen och värmekapaciteten läggs ihop kan det bli stora 
temperaturvariationer t.ex. vid en köldbrygga i form av en bjälklagskant. 
Värmekapaciteten ökar samtidigt som isoleringen minskar vilket leder till en förhöjd 
temperatur och ett lägre fukttillstånd. Risken för biologisk påväxt här blir lägre 
(Sandin, 2002)  
 
Förr används färger som innehöll giftiga ämnen vilket gjorde att organisk påväxt på 
fasaden inte uppträdde lika ofta som idag. (Åhström, 2006) 
 

4.2 Historia  

Följande avsnitt är byggt på information från rapporterna som redovisas under kap 
4.3 Kartläggning av publiceringar om fasadsystemet under åren men även på 
information som har framkommit vid intervjuerna, framförallt från 
materialleverantörerna. 
 
4.2.1 Sverige 
I Sverige har det ända sedan 1940-talet i begränsad omfattning gjorts försök med puts 
på isolering (Elmarsson, 1979). Exempelvis tilläggsisolerades Granholmshusen i 
Göteborg 1949 med puts på isolering, (Elmarsson, 1984). I början på 50-talet gjordes 
försök i Sverige att i nyproduktion putsa på mineralull med träregelväggar bakom. 
(Hagman, 1978) Fasadsystemet byggde på erfarenheter från USA. (Granholm, 1946) 
Sättet att bygga med detta fasadsystem användes under några år i Sverige men endast 
på ett fåtal hus. Under 60-talets början utfördes omfattande försök att använda 
mineralisk puts på cellplast. Enligt Hagman gjordes det aldrig några 
fältundersökningar för att se hur fasadsystemet fungerade, förmodligen eftersom det 
på 60-talet inte var så populärt och aktuellt att putsa på cellplast. (Hagman, 1978) 
 
Puts på tilläggsisolering hade fram till mitten av 70-talet endast använts i liten 
omfattning i Sverige eftersom det inte hade funnits tillgängliga system i någon 
nämnvärd omfattning (Elmarsson, 1979). Intresset för tilläggsisolering ökade i och 
med energikrisen 1973-1974 som ledde till ökade energikostnader och statliga 
stödåtgärder för att minska energiåtgången. (Hagman 1978) Från mitten av 70-talet 
introducerades puts på tilläggsisolering på bred front från olika företag i Sverige. En 
relativt stor del av byggnadsbeståndet som behövde tilläggsisoleras efter oljekrisen 
hade puts som fasadskikt. För att kunna bevara karaktären hos bostadsområdena ville 
man ha putsade hus även efter tilläggsisoleringen. Efterfrågan på bra och fungerande 
fasadsystem var alltså stor (Elmarsson, 1984). Det var populärt att tilläggsisolera 
plåtfasader genom att sätta på träreglar, isolering och plåt utan på den befintliga 
plåtfasaden. Isoleringen som användes då var ofta cellplast. Putsindustrin förlorade 
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marknadsandelar och isolerföretaget Rockwool hade problem eftersom de mest sålde 
mineralull. Rockwool utvecklade då tillsammans med putsföretaget Ernström AB det 
s.k. pendelfästet som mineralullen hängdes in i och sedan putsades mineralullen. 
(Karnehed, intervju) Putssystemet fick namnet Serporoc Fasadsystem. Namnet 
kommer från Ernström ABs produktnamn som var Serpo och roc kommer från 
namnet Rockwool. Serporoc Fasadsystem är det enda av de systemen som 
utvecklades på 70 och 80-talet som finns än idag . (Engberg, intervju)   
 
Under 70-talet jobbade mineralullstillverkarna i Sverige i ett tätt samarbete med 
putsföretagen för att försöka få fram ett väl fungerande fasadsystem som kunde 
användas som tilläggsisolering. Hagman menade att det främsta syftet med arbetet 
som gjordes på 70-talet för att utveckla fasadsystemet med mineralull och puts var att 
få till ett bra fasadsystem som kunde användas som tilläggsisolering. Han menar dock 
att forskningen även syftade till att få fram system som kunde användas i 
nyproduktion. (Hagman, 1978) Hagman menar att det fanns tre orsaker som bidrog 
till ett ökade intresset för puts på tilläggsisolering i Sverige;  
 

• asbestcementprodukter (”Eternit”) som tidigare hade varit mycket populära 
blev förbjudna i Sverige,  

• intresset för tilläggsisolering ökade 
• intresset för puts som fasadmaterial ökade. (Hagman 1978)  

 
1976 gjordes det första putssystemet med puts på isolering i Sverige. (Karnehed, 
intervju) Det var Ernström AB sålde Serporoc Fasadsystem som tilläggsisolering. 
(Engberg, intervju) 
 
Efter 10 år var de flesta husen som behövde tilläggsisolering åtgärdade och branschen 
såg framför sig ett fasadsystem som skulle kunna användas även för nybyggnad. 
Maxit har referensobjekt från 1979 då fasadsystemet har använts vid nybyggnad på 
träregelstomme. (Engberg, intervju) En av de intervjuade konstruktörerna i denna 
rapport menar att han och hans kollega utvecklade fasadsystemet till nyproduktion 
tillsammans med företaget som tillverkade Serporoc-systemet. Företaget Snöland AB 
introducerade 1979-1980 ett putssystem med tunnputs på isolering, företrädesvis 
cellplast. (Karnehed, intervju) 
 
Sto är från början ett tyskt företag. Sto startade i Sverige 1984 och då byggdes det 
första huset med Stos produkter. (Karnehed, intervju) Maxit är ett företag med 
svenska rötter och har under årens lopp bytt namn och köpt upp flera företag. 
Ernström AB och Stråbruken AB är några av de företag som Maxit har köpt upp. 
Maxit har sedan 70-talet varit en stor tjockputsleverantör. År 2000 kom även ett 
tunnare putssystem in i sortimentet. (Engberg, intervju) 
 
4.2.2 Tyskland 
Fasadsystemet med cellplast och plastbaserade putser utvecklades i Tyskland på 50-
talet för utvändig isolering av lagersilos och på 60-talet började man även att använda 
fasadsystemet på bostadshus i Tyskland (Hagman 1978). Liksom i Sverige blev 
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fasadsystemet allt populärare i Tyskland i och med energikrisen 1973-1974. 
Stenhusen som ofta byggdes i Tyskland med puts på utsidan var inte tillräckligt 
värmeisolerande. Man började då använda sig av fasadsystemet som hette 
Vollwärmeschutz (VWS) som innebar att husen byggdes med en stenstomme som 
isolerades och putsades på utsidan. Polystyrenplast var det vanligaste 
isoleringsmaterialet men man använde även mineralull och träullsplattor. Putsen var 
tunn, 5-10 mm, och vanligen mer eller mindre plastbunden. Systemen som användes i 
Tyskland på denna tid hade utvecklats på empirisk väg av olika firmor. Någon 
teoretisk forskning som visade hur och varför systemen fungerade fanns inte men 
man menade att erfarenheterna i huvudsak var goda. (Elmarsson, Nevander, 1978) De 
empiriska studierna i form av omfattande laboratorie- och fältundersökningar ledde 
1978 fram till ett fasadsystem som kunde anses vara väl etablerat i Tyskland och dess 
grannländer. Fasadsystemet användes då både som tilläggsisolering vid 
fasadrenoveringar och nybyggnad. (Hagman, 1978) 
 
I figur 24 nedan kan ses en tidslinje över fasadsystemets historia.  
 

 
Figur 24. Tidslinje över fasadsystemets historia. 
 
 

4.3 Kartläggning av publiceringar om fasadsystemet under 
åren 

4.3.1 Svenska publiceringar 
Det finns som sagt inte så mycket skrivet om just den aktuella problematiken kring 
fasadsystemet förutom artiklar i nyhets- och facktidningar det senaste året. Det finns 
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däremot en del skrivet om puts på tilläggsisolering och även en del rapporter som 
handlar om sprickbildning och biologisk påväxt på fasadsystemet vid nybyggnad. 
Nedan följer en sammanställning och en kort beskrivning av vilka frågeställningar 
och ämnen rapporterna berör samt vilka slutsatser som dras i rapporterna. Detta 
används för att försöka förstå vilken kunskap man hade om fasadsystemet då det 
infördes i Sverige.  
 
Bengt Elmarsson på LTH skrev mellan 1978 och 1984 ett flertal rapporter om puts på 
tilläggsisolering.  På senare tid har främst Kenneth Sandin på LTH skrivit rapporter 
kring fasadsystemet. Forskning som Sandin har bedrivit har främst inriktat sig på 
sprickbildning av tjockputs samt organisk påväxt på putsade fasader med detta 
fasadsystem.  
 
Byggforskningsrådet introducerade 1977 projektpaketet ”Tilläggsisolering av putsade 
fasader” som var inom verksamheten som rådet bedrev inom ”Energibesparing 
genom forskningsinriktat experimentbyggande”. Vi denna tidpunkt hade ett flertal 
företag och utvecklingsgrupper arbetat fram fasadsystem inom området puts på 
tilläggsisolering. Projektet var ett experimentbyggnadsprojekt som innebar att tio 
företag deltog med vars ett fasadsystem som skulle utvärderas och testas. Projektet 
resulterade bland annat i rapporten ”Puts på tilläggsisolering – en problemanalys” 
som Elmarsson och Nevander skrev 1978 för Institutionen för byggnadsteknik på 
LTH samt boken ”Puts på tilläggsisolering – Tio experimentbyggnadsprojekt för prov 
av olika metoder” som Elmarsson skrev 1979 för Byggforskningsrådet. Elmarsson 
gjorde även en sammanfattande redovisning av projektet 1984 i rapporten ”Puts på 
tilläggsisolering – Samordning av mätprogram och utvärdering vid 
experimentbyggande”. 
 
Puts på tilläggsisolering – en problemanalys 
Bengt Elmarsson skrev tillsammans med Lars Erik Nevander 1978 rapporten ”Puts på 
tilläggisolering – en problemanalys”. Rapporten var en sammanställning av analyser 
som de gjorde på experimentbyggandet som bedrevs av byggforskningsrådet. E och N 
skriver i denna rapport att det i Tyskland finns relativt omfattande erfarenheter av 
puts på cellplast men mest i nyproduktion med stenstomme. Detta betyder att det 
redan 1978 fanns en del erfarenheter i Tyskland av puts på cellplast vid nyproduktion, 
dock ej med fasadsystemet med träregelvägg. 
 
I ett kapitel i rapporten utreder E och N risken för fukt i konstruktionen. Under 
rubriken ”Kondensrisker, eventuell ångspärr” skriver de följande: 
 

”… 
Om kondens uppträder måste detta bli i övergången mellan puts och 
isolering. 
 
Problem kan sannolikt uppstå endast om putsen är extremt ångtät i 
förhållande till ursprunglig vägg. 
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När det gäller kondens i väggar kan sägas att fuktforskning vid bl. a. 
LTH visat att risken för fuktproblem genom kondens ofta överdrivits 
medan exempelvis fuktproblem p.g.a. slagregn inte tillräckligt 
beaktats, delvis beroende på otillräckligt kunskapsunderlag.” 
(Elmarsson, Nevander, 1978, s.19) 

 
Under rubriken ”Uttorkning av kvarvarande fukt i ursprunglig vägg” är följande citat 
hämtat; 
 

”… 
Kontrollberäkningar tyder på att uttorkningstiden kan bli mycket lång 
(flera år) om en nedfuktad yttervägg förses med tilläggsisolering. 
Detta gäller i särskilt hög grad om tät isolering såsom cellplast 
användes. Då måste uttorkningen i huvudsak ske inåt. 
…” 
 (Elmarsson, Nevander, 1978, s.20) 

 
Under rubriken ”Slagregn mot puts på isolering” skriver de följande: 

”… 
Sprickor i putsskiktet kan medföra att vatten tränger in till isoleringen 
och eventuellt till ursprunglig vägg. Detta kan medföra försämrad och 
risk för dålig beständighet. Det är därför önskvärt att sprickor 
undviks och att de i varje fall blir fina. Förhållandena mildras av att 
slagregnet i regel är koncentrerat till fasadens ränder och att 
vattenmängden mitt på fasaden ofta är mycket liten. Det är därför 
sällsynt att vatten rinner på en putsad fasad annat än i utsatta lägen. 
Om vatten inte rinner på fasaden kommer inte heller något vatten att 
föras in genom sprickan.”  
(Elmarsson, Nevander, 1978, s. 21) 

 
E och N gjorde ett studiebesök i Tyskland i samband med rapporten. De besökte en 
civ. ing. dr. som jobbade inom byggnadsfysik. Denne menade att han till en början 
hade varit mycket skeptisk till fasadsystemet. Men då (1978) 10 år efter att de 
påbörjade sina studier med putsade väggar på provhus i Tyskland hade han ändrat 
åsikt.  
 
E och N kommer i sin rapport fram till att de inte ser någon teknisk anledning till 
varför systemet inte kan användas i Sverige som tilläggsisolering av gamla hus.  
 
Puts på tilläggsisolering – Tio experimentbyggnadsprojekt för prov av olika 
metoder 
Bengt Elmarsson skrev 1979 boken ”Puts på tilläggsisolering – Tio 
experimentbyggnadsprojekt”. Denna bok innehåller presentationer av fasadsystemen 
som ingick i Byggforskningsrådets experimentbyggnadsprojekt. Elmarsson gjorde 
mät- och utvärderingsprogram för varje system. Resultatet av mät- och 
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utvärderingsprogrammen presenteras inte i boken. Boken visar tio system som var 
aktuella som tilläggsisoleringssystem i slutet av 70-talet.  
 
I ett kapitel i boken beskrivs de tekniska problemen med fasadsystemet. De problem 
som Elmarsson ser som de största med fasadsystemet handlar om hur putsskiktet 
förhåller sig till det relativt eftergivliga underlaget som isoleringen utgör. Det är alltså 
frågor om rörelser, spänningar och sprickrisker som fokus ligger på. (Elmarsson, 
1979) Sprickbildning verkar vid denna tid vara det svåraste byggtekniska problemet 
och inverkar på detaljlösningarna. (Elmarsson, Nevander, 1978) 
 
Puts på tilläggsisolering – Samordning av mätprogram och utvärdering vid 
experimentbyggande 
Denna rapport som skrevs av Elmarsson 1984 utgör en sammanställning av 
forskningen som har gjorts på experimentbyggandsprojektet. I denna rapport 
konstateras att fyra av de tio fasadsystemen inte klarade testerna av olika skäl och var 
därför 1984 ”vilande”. Fasadsystemen som har utvärderats har delats in i två grupper; 
puts på eftergivligt underlag och puts på fast underlag. Fasadsystemet med 
Serporock-metoden var representerad och tillhörde gruppen puts på eftergivligt 
material som alltså innebar att en KC-putskaka bars upp av kramlor och innanför 
fanns mineralull som isolering. Den andra gruppen av fasadsystem som kallades puts 
på fast underlag innebar att isoleringen var styv i förhållande till putsen samt att 
krafterna i huvudsak överfördes via vidhäftning.  
 
En stor del av arbetet i projektet var att dimensionera armering och kramlor så att 
väggen inte skulle spricka och så att kramlorna skulle klara av att hålla upp hela 
putskakan. Andra områden som forskningen har kretsat kring är 
energispareffektivitet, ekonomi, lönsamhet och fuktproblem.  
 
I boken finns ett kapitel som handlar om fuktproblem med väggen. I fuktkapitlet utför 
Elmarsson kondensberäkningar, teorier om hur ett slagregn kan påverka fasaden samt 
teorier och beräkningar om hur lång uttorkningstiden blir för instängd fukt.  
 
Elmarsson menar att tilläggsisoleringen medför att väggen blir varmare vilket leder 
till att jämviktsfukthalten i väggen bör avta med tiden. Han konstaterar att utvändig 
tilläggsisolering normalt bör fungera bra ur fuktsynpunkt men han pekar på tre 
punkter som bör beaktas särskilt. Nedan följer ett utdrag från dessa punkter: 
 

”… 
Kravet på låg fuktnivå i befintlig vägg, då utvändig tilläggsisolering 
ska utföras, är särskilt starkt då tilläggsisoleringen har stort 
ångmotstånd som då cellplast används och då möjligheterna till 
uttorkning inåt är små p.g.a. ångtäta skikt på väggens insida. ” 
 
”Detaljutformning vid fönsterhål och liknande måste ta sikte på att 
regnfukt inte ska kunna ledas in i ytterväggen. Vid olämplig 
utformning kan relativt stora fuktmängder komma in på kort tid. 
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Eftersom fukten sedan måste avges genom diffusion tar uttorkningen 
lång tid. Om befintlig vägg innehåller fuktkänsliga delar kan 
fuktskador uppstå. Ökad fukthalt i väggen ger dessutom alltid upphov 
till nedsatt värmeisolerande förmåga.” 
 
”Extremt ångtäta fasadskikt innebär att hela väggen så småningom 
ställer in sig i fuktjämvikt med inneluften. Detta kan 
beräkningsmässigt leda till höga fukttillstånd p.g.a. ångdiffusion 
speciellt i övergången mellan isolering och fasadskikt. Om fritt vatten 
i form av regnfukt dessutom kommer in förvärras tillståndet.” 
(Elmarsson, 1984, s.139-140) 

 
Av ovan kan ses att Elmarsson redan 1984 insåg att uttorkningsmöjligheterna för 
väggen var väldigt små om det kom in fukt eller om den befintliga väggen som skulle 
tilläggsisoleras var fuktig från början. Elmarsson menar att riskerna är extra stora då 
det finns ett ångtätt skikt på insidan. Detta är fallet för träregelkonstruktionen som 
ingår i fasadsystemet som studeras i min rapport. Det är dock inte detta fasadsystem 
han syftar på. Hans rapport syftar endast på konstruktioner med tilläggsisolering men 
nu i efterhand kan paralleller dras till det aktuella fasadsystemet.  
 
Det Elmarsson pekar på i det andra stycket kan dras direkta paralleller till den 
aktuella problematiken kring fasadsystemet i denna rapport. Han menar att 
detaljlösningarna är viktiga att utföra så att inget regnvatten kommer in i 
konstruktionen, särskilt om det finns fuktkänsliga delar i väggen. En träregelstomme 
som ingår i det aktuella fasadsystemet är som bekant en fuktkänslig del. Enligt 
Elmarssons teorier från 1984 ska detaljlösningarna vara genomtänkta.  
 
Projektet ”Puts på utvändig tilläggsisolering” ledde bland annat till en del 
modifieringar av Serporock-metoden såsom att man övergick från armering i 
sträckmetall till svetsat nät samt att tekniska lösningar och arbetsmetoder utvecklades 
för att undvika att putsen skulle bli fastna med stommen i fönstersmygar. Dessa 
förändringar gjorde att risken för sprickbildning då fasadsystemet användes 
minskade. (Elmarsson, 1983) 
 
Puts på tilläggsisolering Serporock-metoden – klimatpåverkan - rörelsemönster 
Elmarsson skrev 1983 en rapport med titel enligt ovan. Även denna rapport var en del 
i projektet ”Puts på utvändig tilläggsisolering”. Rapporten studerar 
Serporocksystemet genom att göra rörelsemätningar. Serporocksystemet var extra 
intressant att studera eftersom det hängdes upp rörliga kramlor, ett system som 
forskarna hade förhoppningar att vidareutveckla. 
 
Rapporten är ett resultat av fortsatta studier av hur sprickbildning ska undvikas med 
Serporock-metoden.  
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Puts som ytskikt på mineralull och cellplast – En kunskapsinventering 
Hagman skrev boken ”Puts som ytskikt på mineralull och cellplast – En 
kunskapsinventering” 1978 i syfte att göra en inventering av vilken forskning, vilka 
metoder samt vilka erfarenheter som fanns tillgängliga vid denna tidpunkt kring puts 
som fasadmaterial med isolerande material bakom. De isolerande materialen som 
främst var aktuella var mineralull och cellplast. Under studien har Hagman mycket 
kontakt med andra länder för att få deras aspekt i frågan, kontakten syns bland annat i 
form av en studieresa i Västtyskland och även av brevväxling med ett antal olika 
utländska leverantörer.  
 
Hagman menar i sin rapport att eftersom denna typ av fasadsystem är så väl etablerat i 
Tyskland och dess grannländer borde man titta närmre på fasadsystemets 
förutsättningar i Sverige. Han påpekar dock att systemet borde brandprovas och 
kondensrisker i olika delar av Sverige borde utvärderas. (Hagman, 1978) 
 
Då Hagman gjorde kunskapsinventeringen visade det sig att fasadsystemet med puts 
på mineralull inte var lika etablerat som cellplast med platsbaserade putser. Det var 
främst putsentreprenörer och tillverkare av puts och isolering som kunde ge uppgifter 
kring systemet med mineralull. Hagman menar därför att det är vikigt att utföra 
studier kring hur denna typ av system ska kunna optimeras med hänsyn till funktion 
och ekonomi. (Hagman 1978) 
 
Som framgår av ovanstående sammanställning har problematiken kring fasadsystemet 
varierat med åren. Detta har lett till att även forskningens utgångspunkt har varit olika 
genom åren. I figur 25 nedan illustreras detta med hjälp av ens tidslinje. 
 
 

 
Figur 25. Tidslinje över forskningen som bedrivits kring fasadsystemet genom åren i 
Sverige. 
 
4.3.2 Utländska publiceringar 
Vid intervjun med Kenneth Sandin fick jag referenslistan till en tysk rapport. I denna 
referenslista finns amerikanska och tyska rapporter som enligt Sandin handlar om 
fasadsystemet i andra länder. Han hade inte själv läst artiklarna och jag har i detta 
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arbete inte heller hunnit ta del av denna litteratur. Den utländska referenslistan finns i 
bilaga 3.  
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5 Resultat av intervjuer 
För att få ett lättöverskådligt resultat redovisas de olika yrkeskategoriernas 
medelbetyg i anslutning till respektive rubrik.  
 

5.1 Betyg 1 till 5 

Fråga: 
Vad var Din uppfattning om fasadsystemet då det introducerades eller 
då du först hörde talas om det? 
Majoriteten av de intervjuades uppfattning om fasadsystemet var dålig vid 
introducerandet eller då de först hörde talas om fasadsystemet. Uppfattningen för 
aktörerna var relativt spridd mellan de olika yrkeskategorierna. Arkitekterna och 
försäkringbolagsrepresentanterna hade sämst uppfattning om fasadsystemet vid 
introducerandet. 
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Diagram 1. Aktörernas uppfattning om fasadsystemet med tunnputs på cellplast vid 
introducerandet. 
 
Medelvärde: 2,66 
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Tjockputs på mineralull
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Diagram 2. Aktörernas uppfattning om fasadsystemet med tjockputs på mineralull vid 
introducerandet. 
 
Medelvärde: 3,04                     
 
Kommentarer till diagram 
I frågan ingick det inte att dela upp svaren i tjockputs på mineralull och tunnputs på 
cellplast. Vissa av de tillfrågade hade svårt att svara på frågan eftersom de hade så 
olika uppfattning om de olika metoderna. Vissa svarade därför genom att sätta ett 
betyg på det ena fasadsystemet och ett på det andra. I diagrammen ovan har jag 
antagit att personerna som inte begärde att svara två olika betyg på de olika 
fasadsystemen hade samma uppfattning om båda. Det var fem personer som ville dela 
upp svaren och då blev fördelningen enligt diagram 1 och 2. 
 
I diagrammen kan ses att det är en jämnare fördelning över hela skalan när det gäller 
tjockputs på mineralull. Vid tunnputs på cellplast var fördelningen förskjuten åt de 
lägre betygen. De som valde att dela upp satte högre betyg på mineralull med 
tjockputs än tunnputs på cellplast. 
 
Nedan redovisas medelbetyget för tunnputs på cellplast i rutan för respektive aktör. 
Resultatet för tjockputs på mineralull kan ses i diagrammet ovan samt i texten under 
respektive aktör.  
 
Entreprenörer 

Entreprenörerna är indelade i tre grupper då de besvarar den här 
frågan. Två stycken satte en 5:a och tyckte att fasadsystemet var 
otroligt bra då den introducerades. Dessa båda kom i kontakt med 
fasadsystemet i mitten av 80-talet. Den ena som svarade kom i 

kontakt med tunnputs på cellplast då medan den andra kom i kontakt med tjockputs 
på stenull. 
 

Medelbetyg: 

3,6 
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Nästa grupp (två stycken) bland entreprenörerna har satt en 3:a. Ingen av dessa hade 
någon speciell uppfattning om fasadsystemet då det lanserades. Den ena jobbade inte 
inom det området då. Den andra visste inte så mycket om det sättet att bygga och 
ifrågasatte därför inte heller fasadsystemet.  
 
Den tredje gruppen består av en person som jobbade mycket i produktionen under 
lång tid. Han satte en 2:a eftersom han var mycket reserverad för fasadsystemet 
tunnputs på cellplast. Han reagerade på att det inte kunde fånga upp de toleranser som 
finns i byggbranschen. Han menade att tjockputs på mineralull var ett gammalt 
beprövat fasadsystem som han trodde på.  
 
Arkitekter 

Den ena arkitekten svarade en 2:a på tunnputs på cellplast och en 4:a 
på tjockputs på mineralull. Den andra arkitekten svarade en 4,5:a på 
det visuella och en 1,5 på funktionen och då menade han både 

tunnputs och tjockputs. Det som gjorde dem kritiska till det funktionella var att den 
inte var ventilerad, att putsen var organisk samt den mekaniska åverkan. En av dem 
menar att det har ansetts vara ett billigt, effektivt fasadsystem som också arkitekterna 
tycker är snyggt. Men han menar att det känns lite otillfredsställande att ett hus som 
ska kännas som ett gediget stenhus inte tål slag mot fasaden. 
 
Båda arkitekterna menar att arkitekten har otroligt liten påverkan på vilket 
byggsystem eller byggteknik man väljer att använda sig av. Arkitekten styr eller kan 
ha synpunkter på vilket fasadmaterial som ska användas men vad som finns bakom 
kan de inte påverka.  
 
Konstruktörer 

För de konstruktörerna som jag intervjuade som varit med sedan 80-
talet dök fasadsystemet upp i mitten eller slutet av 80-talet. Det var 
den s.k. Serporoc-metoden som de använde sig av eller kom i 
kontakt med. Uppfattningen om fasadsystemet vid introducerandet 

är blandad.  
 
En konstruktör tror t.o.m. att han var med och introducerade fasadsystemet som 
nybyggnadssystem i Sverige. Han satte en 5:a. Han trodde starkt på fasadsystemet, 
han såg inga problem med det men han menar att han hade en duktig putsentreprenör 
som tog ansvar för alla detaljerna och såg till att de blev bra.  
 
Två andra konstruktörer som varit med sedan 80-talet satte runt 2-3. De kom i kontakt 
med fasadsystemet runt 1990. Uppfattningarna var att puts borde sitta på en bärare av 
stenmaterial. Fasadsystemet verkade vara intressant men det kändes lite konstigt att 
använda det första gången eftersom det fanns uppfattningar att fasadsystemet var ett 
sekunda system. En konstruktör hade betongvägg bakom på sitt första hus med 
fasadsystemet och det är något som han helst föredrar. Han säger att det kändes lite 
konstigt då och att det kändes som att man var farligt ute då detta fasadsystem 
användes men husen står där än idag utan problem. En konstruktör menar att 

Medelbetyg: 
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Medelbetyg: 
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tveksamheten till fasadsystemet var starkt kopplad till att använda fasadsystemet på 
hus med vindutsatt läge med slagregn. Den allmänna känslan för fasadsystemet var 
skeptisk. 
 
En konstruktör menar att tveksamheten inte berodde på inträngande vatten som inte 
kom ut. Tveksamheten berodde på beständighetsfrågor såsom mekaniska och att man 
skulle få algpåväxt. Sen finns ju den känslomässiga tveksamheten till att det ser ut 
som ett stenhus men är ett cellplast-hus.  
 
Två konstruktörer menar att det har känts sämre att använda cellplast än stenull. En 
annan menar att han föredrar tunnputs på cellplast (Sto-metoden) eftersom man då 
slipper att skära upp fogarna för att undvika sprickbildning samt att den är väldigt lätt 
att laga om den har blivit skadad. Samma konstruktör menar att han alltid har varit 
skeptisk till fasadsystemet då man har träregelväggar bakom. Han menar att det är för 
svårt att få systemet träregelväggar helt tätt mot luftläckage.  
 
En konstruktör kom i kontakt med fasadsystemet på i bomässan i Helsingborg, H99. 
Han säger att han och hans kollegor var lite förundrade över att man skulle bygga på 
det viset. Hans företag hade inga resurser att titta närmre på det så de började inte 
använda fasadsystemet. De var mest skeptiska till systemet men även lite nyfikna.  
 
Materialleverantörer 

Materialleverantörerna hade överlag en positiv uppfattning om 
fasadsystemet då det introducerades. 
 
 

Två materialleverantörer satte en 4:a. Den ena säger att så som man diskuterade kring 
klimatskyddet var det bra att ha isolering utanpå den befintliga stommen, eftersom 
stommen då hamnade torrt och varmt. Samma materialleverantör jobbade för tillfället 
som konsult och frågan dök då upp om cellplasten var för tät då den sattes på utsidan 
av väggen. En undersökning gjordes utifrån undran om byggfukten skulle stängas in 
på grund av att cellplasten var tätare i förhållande till plastfolien. Man kom då fram 
till att det skulle gå bra men man räknade inte med att skulle läcka in en massa vatten 
i väggen efter avslutat bygge. I beräkningarna togs endast hänsyn till byggfukt som 
skulle torka ut.  
 
Den andra materialleverantören som satte en 4:a kom i kontakt med fasadsystemet 
1994 då personen började jobba på ett företag i Tyskland som byggde hus med detta 
fasadsystem. Materialleverantören menar att i Tyskland har man stor erfarenhet av att 
bygga med fasadsystemet och har använt den under en lång tid och där har han aldrig 
sett dessa fuktproblem.  
 
En annan materialleverantör svarade en 5:a på tjockputs på mineralull och en 1:a på 
tunnputs på cellplast. Personen började jobba som materialleverantör i mitten av 90-
talet och det var den första gången personen reflekterade över fasadsystemet. 
Personens företag har referensobjekt från 1979 där man använt fasadsystemet 

Medelbetyg: 
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tjockputs på mineralull vid nyproduktion. Materialleverantören tycker att det är 
viktigt att poängtera att materialen har förändrats. Han menar att det som för 20 år 
sedan kallades tunnputs är inte samma sak som idag. Tunnputsen är överhuvudtaget 
inte samma produkt som för 10-20 år sedan. Tjockputsen är ett traditionellt 
putssystem medan tunnputsen har utvecklats oerhört. Företaget personen 
representerar tog avstånd från cellplast och tunnputs av försäljningsskäl. Personen 
köpte argumenten emot fasadsystemet med cellplast och tunnputs. Vid år 2000 blev 
efterfrågan för ett tunnputssystem så pass stor att företaget tog fram ett eget 
tunnputssystem, men dock var det inte lika tunt som det som fanns på marknaden. 
Personen säger vidare att man i efterhand kan undra: varför vi inte stod på oss mer, 
men det är lätt att vara efterklok.  
 
Personen menar dock att 95 % av företagets levererade system med tunnputs är med 
mineralull bakom. Personen menar också att de låtit en utomstående konsult göra 
fuktmätningar på 30.000 m2 fasadyta (med Serproc Fasadsystem) på hus som är 
mellan 5 och 25 år gamla och inga fuktskador har hittats.  
 
 
 
 
”Vi var kritiska men blev överbevisade. Branschens efterfrågan var så stor.” 
(Materialleverantör om tunnputssystemen) 
 
 
 
Försäkringsbolag 

Representanterna från försäkringsbolagen gav båda väldigt låga 
betyg (1 respektive 2). Ingen av de båda visste att fasadsystemet 
användes på marknaden förrän de fick in skadefall. Första gången ett 
av försäkringsbolagen fick in skadefall var 2004. 

 
Den ena personen förstod inte alls hur man kunde bygga såhär, det gick i strid med 
allt han hade lärt sig. Han hade en helt negativ uppfattning och han menar att den har 
förblivit så och dessutom förstärkts.  
 
 
 
 
”Min första reaktion var: Hur i helvete kan man bygga såhär?” 
(Försäkringsbolagsrepresentant) 
 
 
En annan representant fick höra talas om fasadsystemet på SPs seminarium i maj 
2007. Han menar att han fick en väldigt negativt färgad bild så betyget blir en 2:a.  
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Fastighetsförvaltare och byggherrar 
Båda fastighetsförvaltarna var skeptiska till fasadsystemet då de 
först fick höra talas om det. Båda blev introducerade för 
fasadsystemet av entreprenörer som tyckte att det var ett billigt, bra 
och effektivt fasadsystem.  

 
De var skeptiska till att inifrån kommande fukt skulle komma ut och fastna i väggen. 
Men efter en del diskussioner kom de fram till att det nog skulle fungera. Det var fukt 
inifrån och mekanisk åverkan som de var rädda för. Att det skulle kunna regna in 
utifrån funderade de inte på.  
 
Den andra fastighetsförvaltaren var skeptisk till hur husen skulle hålla. Hans företag 
byggde det första huset med fasadsystemet var 1985 och det har hållit bra. Huset 
byggdes med fasadsystemet av utrymmesskäl, väggen skulle vara så smal som möjligt 
men samtidigt ha ett bra U-värde. Denna fastighetsförvaltare skulle hellre ha velat ha 
lättbetong eftersom man då hade haft ett stenmaterial som tål regn.  
 
Övriga aktörer 

Myndigheterna hade dålig erfarenhet då fasadsystemet 
introducerades, de satte en 2:a.  
 
 

En forskare menar att han 1985 kom i kontakt med fasadsystemet för första gången 
och att han då reagerade på att konstruktionen var mekaniskt dålig. Att det fanns en 
fuktproblematik insåg han inte förrän han från ett byggföretag fick uppdrag att utreda 
väggens fuktegenskaper efter skandalerna i Hammarby Sjöstad. Rapporten som 
uppdraget utmynnade i är inte offentlig och innehållet kan därför inte delges. Men 
forskaren berättar att han i rapporten kom fram till att konstruktionen inte var 
fuktsäker. En lite spricka kunde leda in stora mängder vatten. Rapporten skrevs 2002.  
 
En annan forskare menar att han inte visste om att fasadsystemet fanns förrän 2001 då 
han blev inkopplad i skadefallen i Hammarby Sjöstad. Han kände väl till att 
fasadsystemet användes som tilläggsisolering men inte att den användes vid 
nybyggnad på träregelstomme. Han frågade då konstruktörerna: ”Hur tänkte ni när ni 
gjorde den här konstruktionen?” och de svarade att alla gör såhär.  
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Fråga: 
Vad är Din uppfattning om fasadsystemet idag? 
Aktörernas uppfattning om fasadsystemet idag är sämre än vid introducerandet. 
Återigen är försäkringsbolagsrepresentanterna mest kritiska till fasadsystemet och 
entreprenörerna är mest positiva.  
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Diagram 3. Aktörernas uppfattning idag om tunnputs på cellplast. 
Medelvärde: 2.02 
 

Tjockputs på mineralull
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Diagram 4. Aktörernas uppfattning idag om tjockputs på mineralull. 
Medelvärde: 2.44    
 
Sammanfattande kommentarer 
Som framgår av diagram 3 och 4 ovan har medelvärdena sänkts för de båda 
metoderna i jämförelse med diagram 1 och 2. Den allmänna uppfattningen om 
tunnputs på cellplast är inte speciellt bra längre. Även det allmänna förtroendet för 
tjockputs på mineralull har försämrats. Alla personer utom fyra stycken har sämre 
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uppfattning om fasadsystemet nu än då det introducerades. Många säger att detta 
beror mer på uppmärksamheten som har varit det senaste året än egna dåliga 
erfarenheter. Det är främst de som blivit inkopplade i skadeutredningar som har egna 
dåliga erfarenheter. 
 
Fyra personer tycker att fasadsystemet är bättre nu än tidigare. En av dessa personer 
förklarar det med att fabrikstillverkningen och industrialiseringen är högre idag. En 
annan menar att fasadsystemet inte bara kan släppas nu, bättre intern kunskap behövs 
istället på företagen om fasadsystemet. Han tycker dock fortfarande att putsskiktet är 
för tunt vilket leder till att fasadsystemet inte är tillräckligt förlåtande, d.v.s. 
justeringar kan inte tillåtas i samma utsträckning som då ett annat fasadsystem 
använts. Andra argument som framförs är att uppfattningen har ändrats i takt med att 
nya detaljer utvecklas, rätt utfört så är det ett bra system. En persons uppfattning om 
tjockputsen har ändrats till det bättre men hans uppfattning om tunnputsen har ändrats 
till det sämre. Han förklarar det med att tunnputsen är som en tunn skiva som man 
viker runt hörn medan tjockputsen är som ett litet byggnadsverk.  
 
Fasadsystemet har varit det dominerande systemet under de senaste åren vid 
nybyggda putsade hus. En hel del av de intervjuade har byggt med fasadsystemet 
under denna tid trots att de från början har varit mycket kritiska till systemet.  
 
I medelvärdena nedan är det betygen för tunnputs på cellplast som är presenterade. 
Aktörernas uppfattning om tjockputs på mineralull idag kan ses i diagram 4 samt i 
texten under respektive aktör.  
 
 
 
 
”Först var jag kritisk till metoden, sedan fick jag bättre förtroende eftersom det inte 
uppkom några skador. Nu är jag ännu mer kritisk än i början.”  
 
(Forskare om hur hans uppfattning om fasadsystemet med cellplast och tunnputs har 
förändrats genom åren.)  
 
 
Entreprenörer 

De två entreprenörerna som från början satte 5:or på frågan är 
fortfarande positiva till fasadsystemet. Den ena satte nu en 4:a, han 
tror att det är ett mycket bra system men det gäller att göra det 

otroligt säkert. Han menar även att det gäller att vara lite förutseende genom att 
informera kunderna som ska flytta in vad som gäller med detta fasadsystem. 
Anvisningar hur fasaden ska skötas såsom då förankringar ska göras i fasaden. Han 
menar att följs anvisningarna från hans företag så är det en fyra på frågan. Att hans 
betyg har sänkts ett steg beror på vad som har hänt det senaste året men han menar att 
hans företag försöker få det till en 5:a genom att vara otroligt noggranna och kosta på 
för att kunna säkra alla detaljer.  
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Den andra entreprenören som tidigare satte en 5:a sänkte nu sitt betyg till en 3:a. Han 
säger att han är avvaktande, det är ingen tvekan om att fasadsystemet är mindre 
robust; små fel kan orsaka skador. Han menar att ett fasadsystem måste ha en sådan 
robusthet att man kan göra mindre fel eftersom det alltid sker mindre fel. Men han 
menar samtidigt att det är väldigt märkligt att många av dem som är inblandade i SPs 
utredningsgrupp aldrig haft ett endaste problem. Han menar att det är kombinationen 
av ett eventuellt dåligt utförande tillsammans med att fasaden har blivit extra 
väderutsatt som gör att problemen uppstår. 
 
De båda entreprenörerna som tidigare skattade en 3:a sätter nu 2 respektive 2,5.  Det 
som har fått dem att ändra uppfattning är rapporten från SP samt all information som 
har framkommit. Riskmedvetandet har ökat menar den ena. Han menar att hans syn 
på pappklädd gips i känsliga fuktbelastade miljöer har förändrats ordentligt. Man har 
även förstått hur vikigt det är att ha ett korrekt arbetsutförande särskilt vad det gäller 
tätheten runt fönster och genomföringar. Hela uppfattningen om hur en fasadvägg ska 
utföras har förändrats. En av personerna menar att det är onödigt att ta risken att det 
kan växa lite mögel längst ut i konstruktionen även om det inte är bevisat att det kan 
orsaka någon skada på innemiljön. Han tycker att branschen borde höja sig lite där. 
Det är mest gipsskivan som han är kritisk till.  
 
Personen som satte en 2:a tidigare satte nu en trea eftersom han tycker att det är vikigt 
att man inte lämnar fasadsystemet helt. Han tycker att det är viktigt att man verkligen 
följer Maxits och Stos system vilket kanske inte har gjorts till 100 % tidigare. Det har 
funnits vissa brister ute på arbetsplatsen. Han menar att man har förlitat sig för 
mycket på egenkontroller. Han tycker att entreprenadföretagen måste öka sin egen 
kunskap för att kunna ställa högre krav, det är vikigt att arbetsledarna är kunniga.  
 
Arkitekter 

Båda arkitekterna tyckte att fasadsystemet var ganska dåligt och den 
uppfattningen har inte ändrats. Den ena arkitekten sänkte sin 
uppfattning om tjockputs på mineralull ett steg medan men båda 
behöll sin negativa åsikt om tunnputs på cellplast.  

 
En arkitekt menar att han har haft sina funderingar kring den, hur den kommer att stå 
sig med tiden, och han menar att han fick en viss bekräftelse när rapporten kom. Han 
menar att det har varit en så fullständigt entydig metod som har använts på nästan allt 
som har byggts. Den andra arkitekten menar också han att han inte har ändrat 
uppfattning, uppståndelsen det senaste året bara bekräftar vad han har befarat.  
 
Den ena arkitekten har ingen egen erfarenhet från de aktuella fuktproblemen. Han 
menar att visuellt sett tycker han fortfarande att det är ett bra fasadsystem. Algpåväxt 
har skett på en del fasader men han är osäker om det beror på fasadsystemet, han 
tycker att det finns algpåväxt på även äldre hus uppbyggda av andra system. 
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Konstruktörer 
Konstruktörerna är indelade i två grupper då de besvarar den här 
frågan. Två konstruktörer sätter en 1:a. En konstruktör säger att nu 
är han inte skeptisk mer, nu vet han hur dålig den är. Idag har han 

mer kunskap om fasadsystemet genom att ha gjort skadeutredningar kring den. Då 
den introducerades hade han ingen erfarenhet. Det beror inte på det senaste årets 
uppståndelse kring fasadsystemet.  
 
Den andra konstruktören som svarade en 1:a menar att hans uppfattning beror på den 
dåliga magkänslan som har funnits där hela tiden, när uppståndelsen kom rasade allt 
förtroende i botten. Men han menar samtidigt att om det hade varit en konstruktion 
som han starkt hade trott på och använt sig av mycket så hade han inte varit lika 
påverkad av skriverierna. Han säger att han känner sig väldigt skeptisk till rapporterna 
eftersom skadefallen är så få.  
 
 
 
 
 
”Metoden är lite halvsjuk från början och sedan får ett sankskott då blir det inte så 
mycket kvar”. (Konstruktör) 
 
 
Två konstruktörer svarade 3:or på denna fråga. Den ena menade att han var väldigt 
kluven, han tycker både 1 och 5. Han menar att han tror på fasadsystemet vid rätt 
utförande och då tjockputs används istället för tunnputs. Han menar att plåtdetaljerna  
är lättare att utföra på rätt sätt då. Han menar att hans uppfattning inte har ändrats 
nämnvärt. Han tror även att man kan använda sig av tunnputs på cellplast men då 
krävs en del ansträngningar. Den andra konstruktören som gav en 3:a menar att 
fabrikstillverkningen och industrialiseringen har gjort att fasadsystemet har blivit 
bättre än innan.  
 
Materialleverantörer 

Två av materialleverantörerna svarade en 2:a på frågan (tidigare en 
4.a). Den ena menar att såsom det hanteras och byggs blir det bara 
en 2:a. Om fasadsystemet hade hanterats bra hade det blivit en 4:a. 
Personen menar att det även i plåt- trä- tegel- och putsfasader är 

enstegstätning runt fönster och genomföringar. I Tyskland använder man sig av en typ 
av manschett som fönstertillverkarna monterar runt om fönstren. Personens företag 
har tagit upp detta med svenska fönstertillverkare men de är inte intresserade.  
 
Den andra materialleverantören som svarade en 2:a på frågan menar att det är en 
riskkonstruktion men att den inte är ensam om att vara det idag. Man kan alltid hitta 
risker. Materialleverantören menar att uppfattningen har ändrats p.g.a. 
uppmärksamheten. Personen menar också att det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp 
och tar hänsyn till alla olika funktioner såsom fukt, isolering, brand. Personen menar 
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också att det känns som en konstruktion där man måste ha alla detaljlösningar klart 
för sig om man ska använda den.  
 
Den tredje materialleverantören satte olika betyg på de olika kombinationerna. 
Personen satte en 5:a på tjockputs på mineralull, 3-4 på tunnputs på mineralull och en 
1:a på tunnputs på cellplast. Hus med tjockputs på mineralull skulle personen ”kunna 
bosätta sig i när som helst”. Materialleverantörens uppfattning om tunnputs på 
cellplast har gått från att vara mycket negativ till att acceptera branschens uppgång 
och efterfrågan till lite ”vad var det jag sa” fast personen vill inte säga det och är nu 
negativ igen. Man samtidigt menar personen att den inte kan svära sig fri eftersom 
företaget gav efter för branschens efterfrågan och började sälja fasadsystemet.  
 
Försäkringsbolag 

Båda försäkringsbolagsrepresentanterna har fortfarande samma 
uppfattning om fasadsystemet, det vill säga att det är dåligt. Den ena 
säger att han tycker att man borde gå ifrån fasadsystemet oavsett om 

branschen hävdar att det är bra som det är, det går inte att sälja till kunder.  
 
Fastighetsförvaltare och byggherrar 

Båda fastighetsförvaltarna sänkte sina betyg ett steg; den ena från 2 
till 1 och den andre från 3 till 2. De menar att uppståndelsen har fått 
dem att ändra uppfattning. Ingen av dem har byggt speciellt mycket 

med fasadsystemet och i den utsträckningen de har använt sig av systemet har de inte 
haft några större problem och menar därför att det är det senaste årets uppståndelse 
som har fått dem att bli mer negativa till fasadsystemet. Den ena fastighetsförvaltaren 
säger att han skulle avråda helt från att använda fasadsystemet med träregelväggar 
bakom. Han menar också att uppmärksamheten gör att det blir svårsålt och att det är 
dumt att presentera något som kunderna redan från början är negativt inställda till.  
 
Den andra fastighetsförvaltaren menar att deras hus som är byggda med 
fasadsystemet har fungerat bra. Det har inte gjort att deras misstankar mot 
fasadsystemet har försvunnit helt. Han menar att det hade varit en chansning att 
bygga mycket med detta fasadsystem.  
 
 
 
 
”Vi kan ha haft tur och de andra otur. Det är ingen idé att chansa, det är så stora 
pengar.”  
(fastighetsförvaltare om företagets skepsis mot fasadsystemet även om de inte har 
någon egen dålig erfarenhet) 
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Övriga aktörer 
Samtliga forskare har ändrat sin uppfattning om fasadsystemet, de är 
mer negativa nu än då fasadsystemet introducerades. En forskare har 
beträffande tunnputs ändrat sin uppfattning från en 2:a till en 1:a 
men skattar en 4:a för tjockputs på mineralull även nu. Mineralullen 

har han fått ett bättre förtroende för nu än innan eftersom problematiken med 
sprickbildning är löst. Han var först kritisk till cellplast med tunnputs, sedan höjdes 
förtroendet eftersom inga skador uppkom och idag är han mer kritisk än från början.  
 
En annan forskare menar att som konstruktionen ser ut idag kan han inte sätta mer än 
1,5 i betyg. Han tror att det kan vara möjligt att den fungerar om mer genomsläppliga 
material används samt bättre detaljlösningar och krav på att ingrepp i fasaden inte får 
göras i framtiden. Han menar att konstruktionen då skulle kunna hålla sig torr men det 
är ändå inte en robust konstruktion.  
 
En annan forskare har gått från en 2:a till en 1:a i betygskalan. Han menar att tidigare 
var han kritisk till den mekaniska åverkan. Idag när fuktproblematiken också har 
kommit in i bilden har han ändrat sin uppfattning till det sämre. Han har gjort 
skadeutredningar och skrivit en bok om fuktproblemen vilket har gjort att han har fått 
en ökad förståelse.  
 
Resterande övriga aktörer har väldigt blandade uppfattningar. 
 
En som har jobbat mycket med detaljutförandet har ändrat sin uppfattning till det 
bättre (från en 3:a till en 4:a) i takt med att man har utvecklat detaljer. Han menar att 
risken att det kan bli problem med en 2-stegslösning är minst lika stor som för den 
enstegstätade väggen. 
 
En annan person har fått en mer negativ uppfattning om tunnputs på cellplast nu 
jämfört med innan. Hans uppfattning om tjockputs är mer positiv idag eftersom det är 
ett robustare system. När debatten kom igång ändrade han åsikt om tunnputs på 
cellplast. Han har tidigare insett att det har funnits känsliga punkter men inte alls i den 
omfattningen som debatten ger uttryck för.  
 
En person har ändrat sin uppfattning från en 3:a då han inte visste så mycket om 
fasadsystemet till en 2:a idag. Han menar att om man ska göra jobbet så noggrant som 
fasadsystemet kräver så är risken stor att det kommer äta upp den ekonomiska 
besparingen som gjorde att man från början valde detta fasadsystem. Det som har fått 
honom att ändra uppfattning är ökad kunskap. 
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Fråga: 
Hur bra tycker du att resten av branschen lyssnar på Din yrkeskategoris 
erfarenhet och åsikt i frågan?  
Branschen lyssnar bättre idag än förr på grund av debatten och medvetenheten kring 
problematiken kring puts. Arkitekter och konstruktörer har mest negativ åsikt om hur 
bra resten av branschen lyssnar på dem.  
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Diagram 5. Yrkeskategoriernas åsikt om hur bra branschen lyssnade på deras åsikter 
innan debatten. 
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Diagram 6. Yrkeskategoriernas åsikt om hur bra branschen lyssnar på deras åsikter 
idag. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Frågan var ställd med syftet att beskriva hur branschen lyssnar idag beträffande just 
detta fasadsystem, men det framkom i flera intervjuer att det har varit mycket olika 
under åren. Vissa personer ville gärna svara hur det hade varit förut och nu idag. Det 
var sex personer som ville göra detta. Fem av dessa gav högre betyg idag än förr. Det 
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var flera personer som bara satte ett betyg men som påpekade att det har blivit 
avsevärt bättre kommunikation de senaste åren; dels just i den här frågan det senaste 
året men även i allmänhet i andra frågor de senaste åren.  
 
Två av dem som angav att branschen lyssnar bättre nu än innan var forskare. Den ena 
menade att ofta lyssnar folk på vad man har att säga men de glömmer det lika snabbt 
när de går hem. De lyssnar men tar det till sig först när det har hänt något och då de 
har blivit överbevisade. En annan forskare menar att han har pekat på detta problem 
sedan 2001 men att det inte är så många i branschen som har tagit det till sig förrän då 
SP höll sitt seminarium i maj 2007. Först förnekade och förlöjligade många 
problemen innan de faktiskt accepterade det.  
 
 
 
 
”Vi har ju trots allt pekat på detta sedan 2001. Man tar ju inte till sig särskilt 
snabbt.” 
(forskare) 
 
En entreprenör tror att branschen generellt sett har svårt att ta till sig FoU-resultat. 
Men samtidigt menar han att det är ömsesidigt; det gäller att föra ut dem på rätt sätt 
också, det är inte bara upp till den som ska ta emot dem. Han menar också att det är 
pinsamt att det är först då diskussionen kring problemen med fasadsystemet kommer 
på tv eller står i en dagstidning som branschen tar det till sig. Han tar exemplet med 
våtrum, det har varit känt i många år men det är först när dagspress och tv tar upp det 
som branschen tror att det är sant. 
 
 
 
 
”Generellt sett så har kanske branschen svårt att ta åt sig FoU-resultat. Det gäller att 
föra ut dem på rätt sätt också, det är inte bara upp till den som ska ta emot dem. ” 
(entreprenör) 
 
En materialleverantör menar att det har utvecklats en väldigt bra samverkan mellan 
olika parter de senaste 5-7 åren. Innan dess var det viktigast att det blev klart så fort 
som möjligt och ingen lyssnade på vad den andre sa.  
 
En konstruktör menar att konsulternas position har reducerats i jämförelse med på 60- 
och 70-talet. Utomlands såsom i Storbritannien har ingenjörerna och rena teknikerna 
större inflytande än vad man har i Sverige. I Sverige ligger fokus mycket på 
genomförandet eftersom entreprenörerna trycker på att det är i byggstadiet som 
pengarna försvinner. Han menar att de rena teknikerna får mindre betydelse i Sverige 
och att entreprenörerna skaffar sig mer egen expertis.  
 
 



Enstegstätning av putsade fasader 
– En fallstudie om beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 

 68 

Entreprenörer 
Entreprenörerna är indelade i två grupper. Tre personer satte en 4:a 
på hur bra branschen lyssnar idag. De anser att just i denna fråga är 
alla otroligt lyhörda och lyssnar på vad man har för erfarenheter.  
 

En av entreprenörerna som satte en 2:a menar att i maj 2007 då larmrapporterna från 
SP kom lyssnade man inte alls. Nu när allt har lugnat ner sig lite är det betydligt 
bättre.   
 
Den andra personen som satte en 2:a menar att platschefernas kunskap ofta inte 
tillvaratas. Det finns inget utpräglat system för hur denna kunskap ska tillvaratas. Han 
anser att tekniska plattformar är ett bra system för att tillvarata erfarenhet men att det 
inte är många platschefer som får den chansen vilket gör att han satte en 2:a. 
 
Konstruktörer 

Konstruktörerna som satte betygen 3 eller 4 menar att om man har 
en stark åsikt om någonting så lyssnar folk. De menar vidare att det 
inte är någon som har haft någon dålig erfarenhet av fasadsystemet 

förrän de senaste åren vilket kan förklara att det inte är någon som har fört ut någon 
åsikt tidigare.  
 
Konstruktören som satte en 2:a menar att det har krävts bilder på misslyckade 
exempel med fasadsystemet för att få folk att förstå att fasadsystemet inte är bra. Det 
hjälper inte att hålla teoretiska utläggningar eller att samtala utan bilder. Han menar 
att eftersom problemen inte är synliga har det varit extra svårt att förstå och acceptera 
att problemen finns.  
 
 
 
 
”I det här fallet har man inte haft den praktiska erfarenheten att det har varit ett 
problem eftersom det inte har synts helt enkelt. Därför har man avfärdat teorierna 
lite väl snabbt. 
 (konstruktör) 
 
En annan konstruktör menar att just nu lyssnar man men annars är det sämre. Han 
menar att inflytandet från projektörernas sida var mycket större på 60-80-talet. På 60-
talet var produkten i princip klar på ritbordet i samråd mellan beställare, arkitekt och 
projektör: När produkten i princip var färdig på ritbordet kopplades entreprenören in. 
Projektörsrollen har gått från konsulten till entreprenören.  
 
Arkitekter 

Arkitekterna svarade 2:a respektive 3:a. En av dem menade att 
branschen är rätt ointresserad av arkitektens åsikt. Arkitekten har 
inte så stort inflytande över hur husen byggs utan mer över 

planlösningar och gestaltning. Han menar också att de ritar in en del detaljer men de 
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är väldigt styrda av uppdragsgivaren. Den andra arkitekten menar att branschen 
lyssnar mycket bättre nu när debatten kring fasadsystemet har kommit igång.  
 
Materialleverantörer 

En materialleverantör menar att det numera finns en god samverkan. 
Han menar att alla byggföretag och putsentreprenörer lyssnar 
jättemycket på materialleverantörerna framförallt sedan 
materialleverantören tog tag i utbildningar också. Företaget som 

denna materialleverantör representerar startade utbildningar med bakgrunden att 
garantitiden som putsentreprenörerna ska stå för ändrades från 2 år strikt ansvar plus 
8 år till 5 år strikt ansvar plus 5 år. Han menar vidare att det är de senaste 5-7 åren 
som samverkan har blivit bättre, innan dess var det viktigast att det skulle bli klart så 
fort som möjligt och ingen lyssnade på vad den andra sa.  
 
En annan materialleverantör menar att branschen ofta har större tvekan till en 
byggmaterialleverantör inledningsvis men när man kommer till konkreta frågor och 
de märker att man kan sina saker så är ens erfarenheter och åsikter alltid viktiga och 
de lyssnar.  
 
En annan åsikt som kommer fram är att då materialleverantörerna bjuder in till forum 
kommet det inte många men då enskilda företag har bokat ett möte och 
materialleverantören kommer till dem så är de intresserade.  
 
Försäkringsbolag 

Den ena försäkringsbolagsrepresentanten menar att de har en rätt 
stor ekonomisk makt. Deras uttalande i frågan fick en enorm 
publicitet i media. En annan åsikt som framförs är att det är väldigt 
varierande men att vissa saker som de säger måste branschen ta till 

sig. Man måste ju ha försäkringar och är man alldeles snett ute och gör saker som inte 
går att försäkra så måste branschen ta till sig vad försäkringsbolagen säger. 
 
Fastighetsförvaltare och byggherrar 

Den ena fastighetsförvaltaren menar att det är mest pengar som 
gäller i den här branschen. Det är säkert likadant i alla branscher 
men i vår bransch handlar det om stora summor, kan man tjäna 
något eller förlora något så blir det enorma summor. Han menar 

också att garantitiden fungerar för dåligt. Efter 2 år krävas det grova fel för att något 
ska hända. Det kan inte kallas vara ett grovt fel när hela branschen har använt 
fasadsystemet. Han menar att hela branschen lyssnar på problemen med det här 
fasadsystemet nu men tidigare var inte alla lika lyhörda.  
 
Den andre fastighetsförvaltaren menar att entreprenörerna gör som 
fastighetsförvaltaren säger och är t.o.m. ödmjuka eftersom fastighetsförvaltaren är en 
sådan stor beställare. Han menar snarare att entreprenören lyssnar men ger inte så 
mycket feedback och tips om det vet något bättre.  
 

Medelbetyg: 

4,0 

Medelbetyg: 

3,5 

Medelbetyg: 

3,8 
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Övriga aktörer 
5 av 7 personer i kategorin övriga aktörer menar att det är först de 
senaste åren som branschen lyssnar på problemen. Forskarna menar 
att det inte är förrän det är ett stort och välkänt problem och står i 
Dagens Nyheter som branschen tar till sig informationen. En av 

forskarna har påpekat riskerna med konstruktionen sedan 2001 men det är inte många 
som har reagerat och tagit det till sig. Han menar att en anledning till att branschen 
gör så är att de inte vill oroa sina kunder. En annan forskare menar att flera i 
branschen håller med när man går ut och säger någonting men tar det inte till sig 
förrän de har blivit överbevisade. 
 
En forskare menar att det gäller att visa att man har en åsikt. Han menar att 
högskolefolk är väldigt rädda för att slå larm. Han menar vidare att högskolorna har 
ett ansvar att föra ut och tala om risker om de har kunskapen. I just exemplet putsade 
fasader tror han att även högskolorna har trott att den har fungerat eftersom det inte 
framkom något annat. Han menar vidare att det säkert gjordes analyser då 
fasadsystemet introducerades men att analyserna utgick från att väggen gjordes tät 
utan sprickor och förblev så. Krypgrund är ett exempel på något som forskarna har 
pratat om i många decennier. Han menar att ingen lyssnar och branschen fortsätter att 
använda fasadsystemet. Det är för starka kommersiella intressen, småhusindustrin i 
Småland bygger på att färdigelement sätts på en krypgrund vilket gör att det är svårt 
att få igenom en ändring.  
 
En annan person menar att det inte bara är det senaste årets debatt kring 
fasadsystemet som har gjort branschen mer lyhörd. Flera företag har varit medvetna 
och jobbat med att få fram bra detaljlösningar under flera år. Han menar att mycket 
erfarenhet har tagits tillvara och  har använts för att förbättra detaljlösningarna till 
fasadsystemet.  
 
En person menar att numera, i den diskussionen som har uppstått, lyssnar branschen 
väldigt bra. Han har hört från putsleverantörernas sida att innan problemen 
uppdagades lyssnade inte branschen fullt ut och var inte beredd att ta de mindre 
kostnaderna för att få en tätare fasad. Branschen har trott att fasadsystemet har 
fungerat ändå. 
 
En person som har jobbat mycket som upphandlingskonsult menar att han har drivit 
frågan om att det gäller att se till totalkostnaden under hela livscykeln och inte bara 
kostnaden för varje enskild individs arbetsinsats. Han menar att alla håller med 
honom i teorin men i praktiken är det svårt att driva igenom och få med sig folk. Han 
anser att det är viktigt att sätta sig in i vad som fås för pengarna.  
 

Medelbetyg: 

3,8 
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Fråga: 
Hur tror Du att framtiden för putsade fasader ser ut? 

Alla yrkeskategorier

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5

Betyg

An
ta

l p
er

so
ne

r

Övriga aktörer
Försäkringsbolag
Fastighetsförvaltare
Materialleverantörer
Konstruktörer
Arkitekter
Entreprenörer

  
Diagram 7. Framtiden för putsade fasader. 
 
Frågan syftar till putsade fasader i allmänhet som fasadmaterial, inte bara med det 
aktuella fasadsystemet. 
 
Som kan ses ovan är fördelningen av yrkeskategorier ganska jämn över skalan. 
Entreprenören som svarade en 2:a menade att han tror att debatten i tidningarna kan 
ha gett en effekt men samtidigt menar han att det inte är säkert att kunderna kommer 
ihåg det så länge. Arkitekten som svarade en 2:a menar att han inte tror så mycket på 
putsen på grund av den organiska påväxten som uppkommer i vissa fall. Han tror att 
den får bättre fäste på puts än på andra material.  
 
Båda arkitekterna tror att skivmaterial kommer att användas mer och mer. De menar 
att just nu är det väldigt modernt gestaltningsmässigt men det negativa med dem är att 
de inte går att måla om. Skivorna ska changera och åldras med en viss värdighet, men 
frågan är vad allmänheten tycker om hur de ser ut efter en viss tid. Det är fördelen 
med att använda puts, det går alltid att måla om.  
 
Flera menar att det har byggts hus med putsade fasader under en längre tid och det 
kan hända att det vänder nu och att det då byggs fler hus i tegel. Om det sker beror det 
snarare på mode och trender än på uppmärksamheten kring fasadsystemet. De som 
jobbar i Stockholm påpekar att stadsplanerna där säger att Stockholm är en putsad 
stad och därför ska det fortsätta att byggas putsade hus i Stockholm. Stadsarkitekterna 
har väldigt styrande och starka åsikter i den frågan. Putsade fasader är en typisk 
stadsmiljöfasad vilket gör att framtiden är ljus och hoppfull menar en entreprenör. En 
materialleverantör menar att på vissa typer av hus passar det bara med puts som 
fasadmaterial. 
 
En konstruktör menar att vi just nu är inne i en renässans för tegelfasader rent 
arkitektoniskt. Den viljan hos arkitekterna skulle kunna ha bromsats av att det är ett 
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dyrare sätt att bygga men i och med uppmärksamheten kring puts så får arkitekterna 
lite draghjälp i sin argumentation. Denna konstruktör satte en 4:a, han menar att 
tidigare måste det ha varit en 5:a så mycket putsade fasader som det har byggts. Han 
tror att det kommer att byggas färre putsade hus men inte med anledning av debatten 
utan snarare p.g.a. trender. Han anser att vi de senaste åren har levt i någon slags 
modernismens comeback och att kunderna nog är lite trötta på alla ljusputsade hus i 
olika former. Samma konstruktör tror att det kommer att bli svårare och svårare att 
bygga putsade hus med den nya energinormen som har kommit. Han har försökt 
diskutera detta med arkitekter men de verkar inte vilja förstå problematiken.  
 
Materialleverantörer är övertygade om att puts kommer att leva vidare som 
fasadmaterial. En materialleverantör tror att det finns en viss risk att fler hus kommer 
att byggas med tegel i framtiden men att man kommer att ha samma problem där. Han 
menar att anslutningarna i en tegelvägg också är enstegstätade. Samma 
materialleverantör tror att man kommer att använda sig av nya typer av putsbärare. En 
annan materialleverantör säger att han hoppas att inte den snäva hörnan av branschen 
med tunnputs på cellplast ska förstöra för andra fasadsystem med puts.  
 
 
 
 
”Putsade hus har ju utan tvekan sina estetiska fördelar” (Övrig aktör) 
 
 
 
 
”Metoden var ju inte svår att introducera i Stockholm eftersom Stockholm redan var 
en putsad stad” (Arkitekt)  
 
 
En annan person anser att uppgiften för dem som har ett ekonomiskt intresse i putsade 
fasader blir att sälja in ett säkert fasadsystem. Frågan är hur de kan bevisa att ett 
system är säkert. Han menar att det säkraste beviset är att den visar sig hålla över 
tiden vilket inte går att vänta på.  
 
En fastighetsförvaltare tror att putsade fasader är framtiden, men inte med det aktuella 
fasadsystemet. Företaget han representerar vill tilläggsisolera och putsa gamla 
tegelhus från miljonprogrammet men det får de inte för byggnadsnämnden. Han tror 
att det mesta kommer att bli putsat i framtiden i Sverige eftersom det inte tillverkas 
lika mycket tegel i Sverige längre. Flera tegelbruk har lagts ner. Till Sverige 
importeras tegel numera från Danmark.  
 
En annan fastighetsförvaltare menar att de mest kommer att använda skivor och tegel 
som fasadmaterial, vilket de även har gjort tidigare.  
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Fråga: 
Vilken typ av system kommer att användas?  
Personerna delades in i fyra grupper utifrån vad de svarade.  
 
Grupp 1. Fortsätter att bygga med det aktuella fasadsystemet 
En entreprenör i denna grupp menar att det just nu ser otroligt komplicerat ut att 
använda ett annat system. Han säger att det inte är säkert att det är ett bättre system. 
Han menar vidare att man nu har bytt ut all utegips mot en annan produkt såsom 
aqua-panel, glas-rock med flera. Han menar att det egentligen kanske inte är så farligt 
om det läcker in lite vatten, bara det inte finns något som kan börja mögla och att det 
kan torka ut innan det blir mögel.  
 
En materialleverantör tror att tjockputsen kommer att gå helt obefläckad ut ur det här. 
Han ser en fara i att det på koncernledningsnivå tas beslut om att ventilerade system 
ska användas istället. Då börjar man än en gång med ett oprövat system för att 
undvika ett annat vilket kan bli farligt.  
 
Grupp 2. Tror på hybridlösningen 
En entreprenör menar att fasadsystemet med spårad cellplast som nu tagits fram 
kommer att bli allenarådande om de provningar som görs nu blir lyckade. Han anser 
att det fortfarande är en del justeringar som måste göras för att fasadsystemet ska 
fungera bra runt fönster. 
 
Det ventilerade putssystemet med luftspalt och puts på skiva har blivit en väldigt dyr 
lösning menar en annan entreprenör. Han tror att skurputsade tegelfasader kommer att 
komma mer och mer. Han menar att det fasadsystemet har blivit ekonomisk 
konkurrenskraftig trots att det är tegel i den. En annan entreprenör tror att någon form 
av ventilerat eller dränerat system kommer att användas. Han tror att en 
enstegstätning blir väldigt svår att sälja in till kunderna. Men han menar att ett 
hybridsystem kan vara ett alternativ.  
 
En annan entreprenör påpekar även han att inte är så säker på den ventilerade 
lösningen med puts på skiva är en bra lösning. Han menar att den är dyr, svår att 
utföra, begränsad och att den kan ha livslängdsproblem. Han tror att hybriden mellan 
den luftade och oluftade lösningen; den s.k. dränerade lösningen med spårad cellplast 
eller en mer öppen mineralull som ska fungera nästan som en luftspalt är ett 
alternativ. Men han undrar hur byggföretagen ska kunna veta att fasadsystemet 
verkligen fungerar? Han menar att det är bra med nya innovationer men att de alltid 
blir dyrare än gamla metoder. Han påpekar dock att fasadsystemet är enklare att 
utföra än puts på en ventilerad skiva vilket talar för hybridsystemet.  
 
De andra två materialleverantörerna menar att en vidareutveckling av systemet som 
används idag kommer att ske och de tror att detta system kommer att bli det 
dominerande.  
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Grupp 3. Vill ha en dränerad och ventilerad lösning istället – Puts på skivor 
Båda försäkringsbolagsrepresentanterna menar att någon form av ventilerad lösning 
kommer att användas. En av dem tror möjligtvis att de prefabricerade fasadelementen 
skulle kunna få mer utrymme. Han tycker att fördelen med dem är att de klarar sig bra 
men han kan inte svara för ekonomin. 
 
Två konstruktörer anser att det ventilerade fasadsystemet med puts på skiva kommer 
att användas. Den ena konstruktören har gått över till detta fasadsystem helt och hållet 
nu. En annan konstruktör menar att puts kommer att användas på lättbetong, tegel, 
stenull, skivor och även någon vidareutveckling av dagens aktuella fasadsystem.  
 
5 av de 7 personerna i gruppen övriga aktörer trodde att någon form av ventilerad 
lösning kommer att användas. En person vill att system där både väggar och detaljer 
är 2-stegstätade används men han inser att vissa företag kommer att jobba med 
enstegstätning i kombination med 2-stegstätade detaljer. En annan menar att ett 
tjockputssystem med en tryckutjämnande luftspalt kommer att användas.  
 
Grupp 4. Vill bygga med massiva väggar 
Han menar att alternativet är murade fasader i lättbetong som sedan putsas. Med ett 
FTX-system (från- och tilluftssystem med värmeväxlare), som är väldigt vanligt i 
moderna hus, finns det alltid en risk för ett visst övertryck i konstruktionen. Ett hus 
med en stomme av lättbetong är inte lika känsligt eftersom lättbetongen har en 
förmåga att under vissa perioder absorbera fukten jämfört med lätta konstruktioner.  
 
En konstruktör menar att han inte kommer att undvika att bygga putsade hus med 
detta system. Han tror dock att ett alternativ till dessa hus kommer att vara att ha en 
stomme i lättbetong och puts på denna. Han berättar att lättbetong nu håller på att 
utvecklas för att få bättre energivärden. Om man lyckas med detta tror han att 
lättbetong kommer att bli ett överlägset alternativ. Han menar att höga hus inte ska 
byggas med träregelväggar, de ska byggas i massiva konstruktioner.  
 
Arkitekterna menar att det antingen kommer att användas en ventilerad tunnputs eller 
puts på sten. En arkitekt tycker det är konstigt att det endast är gipsskivan som har 
bytts ut nu. Han menar att det är lika bra att byta ut träreglarna mot stålreglar så att 
det inte finns något organiskt material i väggen som kan få fuktskador.  
 
Båda fastighetsförvaltarna menar att de kommer att använda betong som stomme i 
fortsättningen. En av dem påpekar att han tror att träregelväggar på flerfamiljshus 
kommer att försvinna eftersom det blir mycket problem. Han berättar att det just nu 
utvecklas stora tegelstenar i Tyskland med hål som isolerar otroligt bra och att det kan 
vara ett alternativ. En av fastighetsförvaltarna är mycket fundersam till fasadsystemet 
att bilda en luftspalt genom att använda skivor som sedan putsas. Han menar att det 
måste spricka någonstans eftersom det går från trä inifrån till stumma skivor och 
sedan en ännu stummare puts. Företaget han representerar kommer inte att använda 
detta fasadsystem, möjligtvis med stålreglar.  
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En person i gruppen övriga aktörer tycker att hus ska byggas med robusta lösningar 
och ha en ordentlig stomme bakom. Han menar att man inte ska 6-7-
skiktskonstruktioner. En annan person tror att fasadsystemet inte kommer att 
användas på regelsystem.  
 
Fråga: 
Kommer Du att undvika att bygga putsade hus med fasadsystemet? 
Alla svarade inte JA eller NEJ på denna fråga, de förde snarare en diskussion i sitt 
svar. Jag har försökt utifrån dessa diskussioner tolka om de skulle ha svarat JA eller 
NEJ.  Enligt diagram 8 nedan undviker majoriteten av de intervjuade att bygga 
putsade hus med detta fasadsystem i framtiden.  
 

Kommer du att undvika att bygga putsade hus med 
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Diagram 8. Kommer de olika yrkeskategorierna att undvika att bygga med 
fasadsystemet? 
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Fråga: 
Hur mycket erfarenhet har Du? Vilken typ av erfarenhet har Du?  
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Diagram 9. Hur mycket erfarenhet de olika yrkeskategorierna har av fasadsystemet. 
 
Fastighetsförvaltaren som svarade en 1:a på denna fråga sade att hans företag inte 
hade byggt speciellt många hus med fasadsystemet då en träregelvägg används som 
stomme bakom. Hans företag har hellre byggt med en betongvägg och utanpå denna 
satt isolering och sedan puts. Personen bland de övriga aktörerna som svarade en 1:a 
sade att han inte har så mycket erfarenhet från just puts men har stor erfarenhet av 
andra skador och problem inom byggprocessen och kan därför dra paralleller till 
dessa. Han jobbar just nu som konsult inom putsproblematiken.  
 
Arkitekten som gav en 2:a i betyg menar att han inte har så mycket egen praktisk 
erfarenhet men att han har läst om fasadsystemet och diskuterat det. En konstruktör 
menar att det är väldigt sällan som de blir inblandade i hur detaljerna ska lösas. De 
ritar en stomme så att utfackningsväggar kan sättas emellan och så att isolering och 
puts sedan kan sättas på utsidan. Konstruktören säger vidare att när de börjar jobba 
med ett projekt så är det oftast redan bestämt vilken fasad huset ska ha. Det 
konstruktören kan säga något om är hur tjock isoleringen ska vara för att klara 
energinormen.  
 

5.2 Införandet av fasadsystemet 

Nedan följer en sammanfattning av vad de intervjuade anser om fasadsystemets 
introducerande på den svenska marknaden baserat på svaren på frågan nedan.  
 
Fråga:  
Av vilken anledning började man använda fasadsystemet? 
 
De vanligaste argumenten för att fasadsystemet började användas i Sverige var att det 
var kostnadseffektivt, energisäkert och energieffektivt (bra U-värde och inga 
köldbryggor), arkitektoniskt vackert samt ett effektivt och produktionsvänligt 
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fasadsystem. I diagrammet nedan kan ses en sammanställning av antalet personer som 
framförde de olika argumenten.  

Vad var anledningen till att metoden började användas?
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Diagram 10. Antal personer som framförde de olika argumenten för varför 
fasadsystemet började användas. 
 
Flera intervjuade menar att en efterfrågan på putsade hus från arkitekternas sida 
tillsammans med det låga priset gjorde att fasadsystemet var attraktivt för flera 
aktörer. Ett annat argument som framförs är att i och med att fasadsystemet är så pass 
energieffektivt kan väggarna göras relativt tunna men ändå klara energikraven. 
Särskilt i storstäderna är varje kvadratmeter viktig. Kan väggarna göras till exempel 
10 cm tunnare blir det en stor total extra yta på ett högt hus och därmed också större 
yta att ta betalt för.  
 
Flera personer menar att stadsarkitekterna på stadsbyggnadskontoren, framförallt i 
Stockholm, driver frågan att Stockholm är och ska förbli en putsad stad. Detta gjorde 
att efterfrågan på ett bra och billigt sätt att få putsade fasader ökade. 
 

5.3 Erfarenheter och skadefall 

I detta stycke följer en sammanställning av svaren på frågorna: 
 
Har du bra eller dålig erfarenhet? 
 
Vilka avvikelser (skador) har Du erfarenhet av? 
 
Vad anser du är orsaken eller orsakerna till avvikelsen (skadan)? 
 
Vid genomförandet av intervjuerna framkom det från väldigt många personer att de 
inte hade någon eller mycket begränsad erfarenhet av fuktskadorna som 
uppmärksammats det senaste året. En del av de intervjuade hade fått erfarenhet av 
fasadsystemet först efter att skador hade uppstått och jobbade med skadefall på de 
olika företagen. Detta gör att de har erfarenhet av en del skador men inte alls i den 
omfattningen som uppmärksamheten det senaste året speglar.  
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Avvikelserna eller skadorna som de intervjuade har erfarenhet av är främst att 
plåtanslutningarna har varit så dåliga att det har lett till problem. Otäta 
fönsteranslutningar och fönsterbleck som inte har varit täta i hörnen nämns ofta som 
orsaker till problemen.  
 
Entreprenörer 
Ingen av de fem entreprenörerna anser sig ha haft problem i speciellt stor omfattning. 
De har haft problem på enstaka projekt men inte alls i den omfattningen som man kan 
tro enligt tidningarna.  
 
 
 
 
”Man får skilja på om det här är ett problem eller en uppståndelse”… ”Är det ett 
problem?” (Entreprenör) 
 
 
En entreprenör har aldrig har sett några problem vid användandet av fasadsystemet. 
Företaget han jobbar på har gjort mätningar i alla sina hus som är byggda med 
fasadsystemet och kan inte påvisa några skador. Han menar vidare att rapporterna 
från SP måste tas på allvar. Han tror att fuktskadorna beror på att det brister i 
plåtarbetena. Hus som byggs idag har mer genomföringar jämfört med tidigare. Han 
poängterar samtidigt att det är en spekulation från hans sida.  
 
En annan entreprenör berättar att de på hans företag nästan bara har haft bra 
erfarenhet av fasadsystemet. De få fall med negativ erfarenhet som har uppstått har 
berott på okunskap. Det har på grund av okunskap sparats pengar vid inköp, dåliga 
plåtlösningar har utförts och det har brustit i kunskap på arbetsplatsen; i dessa fall har 
man inte förstått det viktiga i helheten. Han menar vidare att utför man fasadsystemet 
rätt så är det ett bra fasadsystem. Men han poängterar hur viktigt det är att alla detaljer 
är oerhört välgjorda för att fasadsystemet ska vara bra, anvisningarna måste följas. 
För 12 år sedan togs ett beslut inom företaget att bara använda sig av mineralull då 
fasadsystemet används. Han menar att företaget har tagit till sig de problem man har 
haft med plåtlösningarna och man har även flyttat in fönstren i fasaden så att fönstret 
aldrig sitter utanför utegipsskivan. Han tycker att de har jobbat fram typdetaljer som 
de anser leder till oerhört säkra lösningar. Det fungerar inte att frångå dessa, inga 
risker ska tas. Han säger även att plåtbranschen inte är så alert, att det är ganska svårt 
att få till bra plåtlösningar som täcker upp överallt och säkrar allt.  
 
 
 
 
”Man får nästan räkna med att allt som kan bli fel blir fel om man inte har världens 
koll på allt.” (Entreprenör) 
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”Den tekniska lösningen är viktigare än estetiken.” (Entreprenör) 
 
 
En annan entreprenör menar även han att det är vid plåtanslutningar runt fönster som 
han har sett problem. Han anser att dessa detaljer inte har varit projekterade 
ordentligt, man har ritat ett snitt här och var men resten har överlämnats till 
plåtslagaren. Plåtslagaren i sin tur har gjort som han brukar men det kanske inte har 
funkat tillsammans med fönstren. Han säger att det finns en mängd olika 
fönsterleverantörer och varje leverantör har flera olika modeller fönster i sitt 
sortiment. Detta gör att plåten kan behöva bockas på väldigt många olika sätt. Han 
menar vidare att alla litar på varandra så att det faller mellan stolarna. Vid gränssnittet 
mellan olika material och yrkeskategorier finns inte så mycket samarbete mellan olika 
leverantörer. Ett exempel är mellan fönstertillverkaren och putsleverantören. Han kan 
inte säga vem som har gjort fel men det är själva kombinationen som blir fel. Fram till 
att SP kom ut med sin rapport förra året har problemen ansetts bero på 
konstruktionsmissar vid utförandet. Nu har han omvärderat riskerna eftersom SP 
menar att problemen är så stora och att vanliga småfel som sker vid användandet av 
fasadsystemet inte kan accepteras eftersom det leder till problem. Andra problem som 
han har sett är mögelpåväxt på fasaden men i efterhand har han insett att samma år 
fanns det även problem med påväxt på Falu rödfärg.  
 
En entreprenör har själv inte varit med om några skadefall men han har tagit tillvara 
på erfarenheten som fanns inom företaget med fasadsystemet då han själv skulle börja 
använda den. Han har varit med om ett projekt där materialleverantören påstod att det 
gick bra att dra ner fasaden i marken och kalla den biten sockel. Men det gick inte alls 
och han menar att de blev lurade. Inom företaget hade diskussionen om detaljerna 
inletts internt redan innan SP slog larm. Han menar att problemet inte är ett 
företagsproblem utan ett branschproblem. Kan man hitta fel hos en kan man säkert 
hitta det hos andra också. Han anser vidare att fasadsystemet har för små toleranser 
produktionstekniskt. Den är inte tillräckligt förlåtande. Vid användandet av tunnputs 
finns det ingen materialtjocklek att jobba med. 
 
Att gå garantibesiktningar har gett en entreprenör erfarenhet av fasadsystemet. Det 
var ett stort bostadsområde där fasadsystemet med cellplast använts och fasaden 
började spricka. Han menar att problemen berodde på att det inte var någon som 
visste hur fasadsystemet skulle utföras och arbetsanvisningarna följdes inte. Rätt 
dilatationsfogar användes inte och putsen skars inte fri från fönstren. Beställaren hade 
två kontrollanter men dessa visste inte heller hur fasadsystemet skulle utföras och 
gick inte heller efter utförandeanvisningarna. Huset putsades och därefter frös det 
vilket ledde till att en hel fasad ramlade ner. Han har ingen egen dålig erfarenhet av 
mineralullskonstruktioner men han säger att det kan vara en tillfällighet. Denna 
entreprenör menar alltså att felen han har varit med om (sprickbildning) beror på 
okunskap från alla håll. Han ser tendenser att arbetsledningen släpper kontrollen då en 
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oberoende kontrollant tas in i projekt vilket han tycker är fel eftersom det moraliska 
ansvaret för att produkten ska bli bra fortfarande är arbetsledningens. Sedan menar 
han även att frågan är hur mycket arbetsledningen egentligen ska kunna. Ska 
arbetsledningen kunna putsentreprenörens jobb lika bra som han själv?  
 
Konstruktörer 
En konstruktör som jobbar som skadeutredare menar att han har dåliga erfarenheter 
från fasadsystemet. Hans företag har sett projekt med ett väl utfört arbete men då det 
trots detta uppkommer fuktskador. Han har erfarenhet av mögelpåväxt på 
skivmaterial både in- och utvändigt och även rötskador på de bärande 
konstruktionsdelarna. Han har inte varit med om någon mätning på inomhusmiljön 
men menar att det är möjligt att även den har blivit påverkad. Han tycker inte att 
systemet är tillräckligt robust, det är känsligt att utföra och känsligt i drift. Han menar 
att det inte enbart beror på arbetsutförandet, skadorna beror på systemets känslighet. 
Även om detaljerna är ritade rätt är risken fortfarande stor att det ska hända något.  
 
 
 
 
”En liten skada i fasaden kan leda till en stor skada i väggen.” (Konstruktör) 
 
 
En annan konstruktör menar att han har erfarenhet från alla möjliga skador men 
framförallt av läckage vid plåtanslutningar och infästningar. Plåtarbetena är både 
dåligt projekterade och utförda. Han anser vidare att fasadsystemet går att utföra rätt 
men det kostar en del och vissa arkitektoniska lösningar går inte att använda.  
 
Skadorna som kommit till en konstruktörs kännedom står inte alls i paritet med 
larmrapporterna den senaste tiden. Han tycker att hans erfarenheter egentligen är 
bättre än den ursprungliga magkänslan.  
 
En konstruktör menar att han har bra erfarenheter från fasadsystemet. Han har 
erfarenheter av sprickbildning med Serporoc-metoden men han har ingen erfarenhet 
av fuktskadorna som har uppmärksammats det senaste året.  
 
Arkitekter 
Ingen av arkitekterna har någon egen negativ erfarenhet av fasadsystemet. Dock har 
det företag där en av dem arbetar haft erfarenheter av fuktskador i ett projekt där 
tunnputs på cellplast har använts. Annars har de båda endast varit med om mekaniska 
skador samt att kunderna själva har skruvat in något i väggen utan att tänka sig för.  
 
Den ena arkitekten tror att skadorna som uppmärksammats den senaste tiden beror på 
slarv och okunskap på arbetsplatsen. Han säger att arkitekten inte ritar speciellt 
detaljerade ritningar för detta fasadsystem beroende på att entreprenören ofta har en 
egen uppfattning om hur han ska göra och han vill inte att arkitekten ska rita för 
mycket. Han menar att jargongen är lite att det fixar entreprenören själv på 
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arbetsplatsen. Vissa företag skickar färdiga detaljritningar till arkitekten som 
arkitekten klipper in och skriver sitt namn på. Han menar att det fungerar ganska bra 
men att det begränsar arkitekten från att utforma detaljerna som han vill. 
 
Den andre arkitekten menar att fasadsystemet är direkt olämpligt när fasaden är utsatt 
för mekanisk påverkan.  
 
Materialleverantörer 
En materialleverantör menar att man har goda erfarenheter produktionsmässigt då 
man putsar på cellplast. Personen har tagit del av alla rapporter om fasadsystemet och 
har på så sätt sett vilka problem som kan uppstå men har ingen egen erfarenhet av 
dessa problem. Materialleverantören menar att skadorna beror på att det har läckt in 
vatten i väggen vid detaljerna på grund av att detaljerna inte har utförts tillräckligt 
noga vilket kan vara svårt. Han tror att problemen med detaljerna har berott på en 
sorts okunskap; medvetandet om hur viktiga detaljerna är har inte funnits där 
samtidigt som det inte har funnits bra anvisningar om hur detaljerna ska utföras.  
 
En annan materialleverantör tycker sig ha väldigt bra erfarenhet vad gäller puts på 
isolering. Han menar att problemen misstolkades när de kom ut i tidningarna eftersom 
SP uttryckte sig väldigt drastiskt vilket han anser att de gjorde för att få 
forskningsanslag. Att Hammarby Sjöstad blandas in i debatten är fel eftersom det 
beror på en helt annan problematik; nämligen att det regnade in under byggtiden. För 
10 år sedan chansade putsentreprenörerna genom att inte ha med intäckningen när de 
lämnade in ett anbud. De chansade på att vädret skulle bli bra, om de tog med 
intäckningen skulle de aldrig få jobbet eftersom det blev för dyrt. Han menar vidare 
att det de senaste 5-6 åren har blivit mycket högre kvalitet i byggprocessen under 
produktionstiden, fler byggare är mer medvetna och ställer krav på intäckning (tält), 
särskilt efter Hammarby Sjöstad. Samma materialleverantör säger att hans företag har 
tackat nej till att leverera till projekt eftersom husen skulle putsas utan intäckning. 
Problemen uppkommer när det från produktionshåll snålas, antingen 
putsentreprenören eller byggentreprenören. Följs anvisningar blir det inga problem 
med anslutningarna. Andra avvikelser som materialleverantören har erfarenhet av är 
slarv, genvägar för entreprenören vid genomföringar, fönster, dörrar och stuprör. 
Materialleverantören menar att det är byggares och beställares dåliga kunskap om de 
material de använder som ligger till grund för skadorna. Numera ställer byggaren och 
beställaren högre krav på putsentreprenören på ett sätt som inte gjordes tidigare. 
Materialleverantören menar att det gäller att ha en byggare som har förståelse för 
vikten av att ha vädertätning d.v.s. fogband. Se figur 26 nedan.  
 
En materialleverantör menar att då fasadsystemet användes som tilläggsisolering 
behövde inte fasaden vädertätas med fogband eftersom den vädertätande funktionen 
fanns i den bakomliggande fasaden. Detta ledde till att fogband inte användes. Detta 
har sedan lett till en inställning i dagens byggande att det inte behöver vädertätas 
vilken han anser är felaktigt. Han menar vidare att för byggaren är utförandet samma 
och byggaren insåg därför inte skillnaden mellan då fasadsystemet användes som 
tilläggsisolering eller nybyggnad.  
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Figur 26. Pilen visar fogband som ska sitta runt hela fönstret som vädertätning. (Sandin) 
 
 
 
 
”Problemen uppkommer då det från produktionshåll snålas.” (Materialleverantör om 
orsaken till skadorna) 
 
 
En annan materialleverantör menar att med tanke på att görs 1 miljon kvm fasadyta 
med fasadsystemet om året så är huvuddelen korrekt gjord. Materialleverantören 
anser precis som den tidigare att det gäller att fasadsystemet tillämpas på rätt sätt och 
att man inte våldför sig på det. Ekonomiskt och tidsmässigt är det ett väldigt bra 
fasadsystem.  
 
 
 
 
”Konstruktören bär hela ansvaret. Om man har ritat in något så finns det ingen 
annan än konstruktören som kan bära ansvaret.”  (Materialleverantör) 
 
 
 
Samma materialleverantör säger att 70 % av felen uppstår kring fönster. Resterande 
skador beror på felaktiga plåtarbeten såsom krönplåtar, sockelplåtar och 
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balkonganslutningar. Han menar vidare att vädertätning såsom fogband inte har 
använts i många projekt trots att det har stått i putsentreprenörens anvisningar. Han 
säger att i deras anvisningar står det att underlaget ska vara torrt, rent och bärkraftigt.  
 
 
 
 
”Underlaget ska vara torrt, rent och bärkraftigt.” 
 (Materialleverantör om företagets rekommendationer i samband med utförandet) 
 
 
Putsleverantörerna menar att de är bara putsleverantörer och det är inget fel på putsen 
egentligen. Den ene menar att de som levererar isolering och reglar också borde gå ut 
och förklara sig. Han menar att på materialleverantörens detaljritningar finns fogband 
men sen har många entreprenörer inte använt fogband. Antingen som ett medvetet val 
eller av okunskap.  
 
Försäkringsbolag 
Försäkringsbolagsrepresentanterna menar att de endast har negativ erfarenhet 
eftersom de blir inkopplade först då skador har uppstått. If fick första fallet av skada 
2004. Sedan dess har företaget tagit till sig information från KTH, SP och fler 
skadefall som har kommit in. I skadeärendena som kommer in beror merparten av 
skadorna på bristande hantering vid genomföringar. En försäkringsbolagsrepresentant 
menar att vad han har kunnat se är ritningarna korrekta. Arbetet är dåligt utfört och 
det är obegripligt hur det har kunnat godkännas av den beställande entreprenören. 
Försäkringsbolagets erfarenheter av fasadsystemet är att det är totalt oförlåtande om 
fukt kommer in i konstruktionen genom att den byggs in eller läcker in via 
anslutningar. 
 
En annan åsikt som kommer fram är att skadorna beror på tre felkällor; ritningarna är 
feldesignade, underentreprenörer såsom plåtslagare har utfört arbetet på fel sätt samt 
att materialleverantörerna har levererat dåligt material. Det handlar om okunskap.  
 
Båda försäkringsbolagsrepresentanterna påpekar att det är oftast inte under 
besiktningarna som felen och skadorna har upptäckts vilket kan tyckas vara 
anmärkningsvärt.  
 
Fastighetsförvaltare och byggherrar 
Fastighetsförvaltarna har inte mycket avvikelser eller skador med denna konstruktion 
men samtidigt har inte någon av dem byggt speciellt mycket med fasadsystemet. Den 
ena menar att det endast är mekaniska skador som de har erfarenhet av; smygarna har 
gått sönder vid användandet av mineralull. Den andra fastighetsförvaltaren menar att 
de endast har haft problem med påväxt på de putsade fasaderna som har kommit först 
efter 8-10 år vilket gör att han inte anser att det är något jätteproblem.  
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Båda fastighetsförvaltarna menar att de har väldigt stora problem med tegelhus också. 
En av dem menar att teglet på 70-80-talet är av sämre kvalitet än dagens tegel. 
Energikrisen gjorde att bränningstemperaturen för teglet sänktes något för att spara 
energi. Sänkningen av temperaturen gjorde att alla kalkklumpar i det gula teglet inte 
brändes bort vilket idag har lett till omfattande frostskador på tegelfasader från denna 
tid.  
 
Den andre fastighetsförvaltaren berättar att man har fått fuktskador i hus med 
tegelstomme från 50-talet där det regnar rakt igenom den massiva tegelväggen. 
Bruket i fogarna är inte tillräckligt tätt eftersom det har karbonatiserats vilket leder till 
att det blir mjukare och suger mer fukt. Dessa hus har stått sedan 50-talet och det var 
först sommaren 2007 som problemen kom. I tre stora fastighetsområden från 50- och 
60-talet har fastighetsföretaget fått fuktproblem de senaste 2-3 åren. Han menar att det 
beror på klimatförändringarna med slagregn och blåst som har ökat markant de 
senaste åren. Han tror att klimatförändringarna även har varit en bidragande faktor till 
fuktskadorna i samband med det aktuella fasadsystemet med puts. Samme 
fastighetsförvaltare menar att dagens gips blir möglig mycket lättare än förr beroende 
på att pappen den kläs med idag är återvunnen.  
 
Fastighetsförvaltaren menar även att de har väldigt stora problem i alla typer av 
konstruktioner med att få tätt runt fönstren. Även om tätningen utförs genom drevning 
exakt enligt läroböckerna blir det problem. Företaget har anlitat en forskare för att 
lösa detta problem. Han menar att det gäller att hitta en ny teknik men att det gäller att 
vara säker på sin sak innan beslutet vad som ska göras tas eftersom konsekvenserna 
blir otroligt stora om någon uttalar sig fel. Han menar att det är därför byggbranschen 
är så konservativ. 
 
Övriga aktörer 
En forskare menar att orsaken till fuktskadorna är att det är en för känslig 
konstruktion. Den bygger på att sex olika skikt ska fungera, om ett skikt inte fungerar 
faller hela konstruktionen.  Han menar vidare att konstruktionslösningar som är för 
svåra att utföras av dem på bygget inte får användas. Avvikelserna beror på att det 
inte är gjort tätt men han menar att även om det är gjort perfekt finns det stor risk för 
mögel. I och med att ytterytan är så tät ligger RF mellan 75-80 % i träreglarna vilket 
ger en stor risk för mögel. Han tror inte att plåtdetaljerna är ritade överhuvudtaget, 
han tror att detta överlåts till folk på arbetsplatsen att lösa. Han menar att denna typen 
av hus med platta tak och putsade väggar är medelhavshus de ska inte byggas i det 
svenska klimatet. Arkitekterna älskar stilen men det passar inte det svenska klimatet.  
 
 
 
 
”Vi bygger medelhavshus.” … ” Det är ett medelhavsinflytande som arkitekterna har 
börjat älska men som inte passar vårt klimat.” (forskare) 
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En annan person har själv endast har goda erfarenheter av konstruktionen men de 
skador han har hört om är att vatten läcker in vid fönster. Han menar att det i många 
fall finns fönsterkonstruktioner som inte passar till denna typ av vägg och att det är 
det som är orsaken. Han säger att fönstertillverkarna inte anser att detta är deras 
problem vilket har lett till att putssystemleverantören nu tar fram rekommendationer 
för hur fönstren ska vara för att passa denna typ av vägg. Samma person menar att det 
alltid är beställarens ansvar att se till att det fungerar men samtidigt anlitar denne en 
konstruktör som ska ha denna kompetens vilket gör att det blir hans ansvar.  
 
En annan person menar att han har sett att det kan bli missfärgningar p.g.a. att vatten 
kommer in bakom putsen och att det sedan tar väldigt lång tid för fukten att komma 
ut. Han anser att orsaken till skadorna är en kombination av konstruktionsmissar, 
fasadsystemet, arbetsutförandet och en okunskap i branschen kring vikten av att vara 
noggrann.  
 
Projekten styckas väldigt lätt sönder i olika delar både i utförandet och på 
konsultsidan menar en person. Arkitekten ritar ibland vissa plåtdetaljer samtidigt som 
konstruktören har det tekniska ansvaret för klimatskyddet. Dessa detaljer faller lätt 
mellan stolarna. Detta i kombination med att det är en känslig konstruktion gör att det 
blir problem. Han påpekar att byggritningar väldigt ofta visar hur konstruktioner ska 
se ut när de är färdiga istället för att visa i vilken ordning de olika momenten ska 
göras. Det är inte alltid så självklart ute på arbetsplatsen när de är stressade. Ofta tas 
dessa saker för självklart av personerna som gör ritningarna. Han efterfrågar ritningar 
som visar ordningen i vilken momenten ska utföras samt att ritningen ”highlightar” 
det som är vikigt.  
 
En forskare har väldigt dålig erfarenhet av fasadsystemet tunnputs på cellplast. Han 
menar att har inte har hört något från branschen om de här fuktproblemen. Han hade 
fått in några fall med mineralisk påväxt men det var allt fram till september 2007. 
Han tror att byggföretagen har reparerat i tysthet istället. De vill inte gå ut och säga att 
de har stora problem eftersom det kan se ut som att de inom företaget bygger dåliga 
hus. Då nyheten kom ut i maj erkände de flesta att de hade problem. Han menar att 
problemen han har sett den senaste tiden beror på anslutningen mellan väggen och 
fönstret vilket har lett till mögel inne i väggen. I ett fall rann det in vatten vid ett 
fönster på andra våningen i en villa och sedan rann vattnet in i väggen, genom 
innertaket och droppade ner på köksbordet på första våningen.  
 
Samma forskare säger att även då anslutningarna ser helt perfekta ut kommer vatten 
in i väggen då vatten sprutas på fönstret. Det blir därför väldigt svårt att lösa 
problemet; det är i anslutningarna som problemet sitter och ingen vet hur 
anslutningarna ska göras istället. Han menar därför att fuktskadorna inte beror på 
brister i arbetsutförandet. Fasadsystemet och fönstret är det inget fel på utan det är 
anslutningen däremellan. Plåtdetaljerna har det också funnits brister i menar han, 
plåtarna är för små men de går att utföra på rätt sätt så att det fungerar till skillnad 
från anslutningen mellan vägg och fönster. Han menar att även då det byggs med 
luftspalt bakom finns samma problematik kring anslutningen mellan vägg och fönster.  
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En forskare jobbar med skadeutredningar vilket gör att han endast ser problemen med 
fasadsystemet. Gipsskivan, reglarna och i vissa fall även syllarna är fuktiga. Fukten 
kommer in via anslutningar och otätheter. Några boende påstår att det har påverkat 
deras hälsa vilket inte är bevisat. Han anser att konstruktionen enstegstätning i 
grunden är ett konstruktionsfel. Det händer ingenting förrän det kommer in fukt och 
det gör det vid dåligt utformade detaljer. Han menar att om en konstruktion bygger på 
väl utformade detaljer i kombination med mjukfog som kräver mycket underhåll är 
systemet inte robust. Han tycker att huset ska hålla under hela sitt driftsskede. Det 
gäller att göra alla detaljer och anslutningar tvåstegstätade.  
 

5.4 Försäkringsbolagens syn på fasadsystemet 

I samband med intervjun med Anders Lindberg på If Skadeförsäkring AB fick jag ett 
brev som If har distribuerat till sina försäkringstagare där If beskriver sitt 
ställningstagande till frågan kring fuktskador i tunnputsfasader. Nedan följer en 
redogörelse för vad det står i brevet.  
 
”Skador som inträffar före 1 juni 2008 kommer att regleras med tillämpningen av 
undantaget i 5.2.1 för felaktigt arbete, felaktigt material och felaktig konstruktion. 
Vad som kan betalas är eventuella följdskador på innanförliggande träregelstomme 
och byggnadsdelar. Detta gäller under entreprenad- och försäkrad garantitid.  
 
Detta är också det sätt på vilket vi har reglerat dessa skador sedan 2004 då vi första 
gången fick kännedom om fuktskador i denna typ av fasadvägg. 
 
Skador som inträffar fr.o.m. 1 juni, 2008 kommer inte att ersättas då dessa inte kan 
anses vara oförutsedda. ” (Brev från If till sina försäkringstagare) 
 
Undantaget i 5.2.1. innebär att det inte betalas ut någon ersättning för felet. Det är 
endast följdskadan som sker p.g.a. felet som ersätts. I sitt brev menar If att felet, d.v.s. 
den felaktiga konstruktionen, i detta fall är den yttre skivan (vindskivan) isoleringen 
och putsen utanpå denna.  (If Försäkrings AB, 2006) 
 
Under SPs seminarium den 31 maj 2007 pratade Harald Ullman från If. Han menade 
då att ”ingen efter detta seminarium kan hävda att fuktskador som uppstår i 
fasadväggar med denna konstruktion är oförutsedda”. Uttalandet fick stor publicitet i 
Dagens Nyheter. (Lindberg, intervju) 
 
If menar i sitt brev att entreprenadförsäkringen är till för att betala ersättning för 
oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. If menar att skador 
efter den 31 maj 2007 i regel inte är oförutsedda. Som det står i citatet ovan betalar de 
dock ersättning för följdskadan fram till den 1 juni 2008. (Brev från If till sina 
försäkringstagare) 
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NCC Försäkrings AB måste följa Ifs rekommendationer eftersom de annars inte har 
någon återförsäkrare. (Esbjörnsson, intervju) 
 
Ett av entreprenadföretagen som jag har intervjuat fortsätter att bygga med 
fasadsystemet eftersom de anser att det är ett bra fasadsystem. Entreprenadföretaget 
har bytt försäkringsbolag till ett som försäkrar skadorna. Entreprenören menar dock 
att försäkringsfrågan inte oroar dem eftersom de hittills inte har behövt utnyttja 
försäkringen för denna typ av fasad. Han menar att de har en bra kontroll på hur 
detaljlösningarna ska lösas.  
 

5.5 Andra byggtekniska lösningar 

Varje intervju avslutades med att personen skulle ge exempel på andra byggtekniska 
lösningar som har kommit in på marknaden där resultatet blivit bra respektive dåligt.  
Svaren på frågan var oerhört spridda. I tabell 2 nedan kan ses en lista över de 
byggtekniska lösningar som flest personer nämnde: 

 
Bra: Dåliga: 

• Dagens platta på mark 
 
• Plattbärlag 

 
• Självtorkande betong – 

tjockare bjälklag blev möjligt 
och därmed en högre 
ljudklass. 

 
• Cementspånskiva – minerit, 

cemberit, masterboard 

• Platta på mark 
 
• Platta tak 

 
• Inga takfötter 

 
• Flytspackel 

 
• Gipsskivor i våtrum 

 
• Rhoca Gil 

 
• Asbest 

 
• Färger – fel färg på fel 

underlag 
 

Tabell 2. Aktörernas exempel på andra byggtekniska lösningar där resultatet har blivit bra 
respektive dåligt.  
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5.6 Vad skiljer byggbranschen från andra branscher? 

Varje intervju avslutades i mån av tid med frågan: 
 
Ofta blir det skandalrubriker i byggbranschen. Utifrån sett kan det verka 
som om branschen är sämre än andra branscher på att kvalitetssäkra 
nya metoder, stämmer det? 
 
5.6.1 Engagemang 
En konstruktör menar att anledningen till att branschen inte lyckas bygga hus med så 
bra resultat alla gånger (han menar att oftast lyckas man) beror på att man gärna 
koncentrerar sig på att göra den optimala kvalitetsplanen och den optimala 
checklistan och tror att det då ska fixa sig. Han menar att det istället handlar om 
engagemang, det gäller att få alla aktörer som är inblandade i ett projekt att se 
helheten; det finns någon som har behov av att stoppa in en funktion i ett klimatskal. 
Han menar att ofta vill folk bara sälja sin egen produkt vilket gör att rådgivningen blir 
fokus på den egna affären istället för på helhetsbilden. Den som ska spela ut den 
förbättrande bollen är beställaren, byggherren. Byggherren måste ställa vettiga krav 
och välja sina aktörer utifrån människor som vill samverka för en helhet. Varje 
enskild upphandling kan suboptimeras men frågan är vad helheten blir. Han menar 
vidare att människor i viss mån agerar utifrån hur de belönas men man får inte 
glömma att vara närvarande i processen. En grupp som vill samma sak och är 
besjälade av uppgiften gör den jättebra! 
 
5.6.2 Inte byggfusk 
En åsikt som genomsyrar alla svaren är att aktörerna i byggprocessen inte medvetet 
bygger dåliga hus. Byggfusk är inte ett ord som stämmer in på problemen. De menar 
istället att det handlar om en okunskap. Man har inte haft alla förutsättningarna klara 
för sig och det har brustit i utbildning och information om fasadsystemet.  
 
Flera personer påpekar att systemet med egenkontroller inte fungerar som de ska och 
inte är ett bra system överhuvudtaget. De menar att det är arbetsledarna som fyller i 
egenkontrollerna och de vet inte exakt hur snickaren har gjort.  
 
5.6.3 Jämförelse med andra branscher 
Flera personer påpekar att även andra branscher har problem men att det framställs 
annorlunda i medierna. Bilindustrin är en populär bransch att jämföra med bland de 
intervjuade. En entreprenör menar att i bilbranschen får en hel serie bilar tas tillbaka 
om bromssystemet inte fungerar. Inställningen i medierna är då att biltillverkaren tar 
sitt ansvar. De intervjuade menar att alla vet hur ett hus ska se ut och alla kan ställa 
krav på hus. Alla vet hur man bor. En entreprenör menar att gemene man anser sig 
byggkunnig om de spikat ihop en sommarstuga vilket gör att de tycker sig kunna 
tillräckligt för att uttala sig. Flera påpekar också att biltillverkningen är 
industrialiserad på ett sätt som byggverksamheten inte kan vara. I byggprocessen 
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arbetar man ute med väder och vind som inverkar och produktionsplatsens utseende 
ändras från dag till dag.  
 
En annan aspekt som inverkar på rubrikerna är att husen ska stå i 100 år. Det som 
görs fel nu kommer att följa oss i många år och reparationsarbeten måste utföras. En 
bils livslängd är mycket kortare.  
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6 Analys och slutsats 
6.1 Aktörernas uppfattning och erfarenhet om fasadsystemet  

Det kan det konstateras att aktörernas erfarenheter och uppfattning om fasadsystemet 
var mycket mer positiv än vad jag inledningsvis trodde utifrån den bilden som 
tidningar och massmedia hade gett. Det var främst skadeutredare inom 
byggföretagen, försäkringsbolagsrepresentanter och forskare som jobbade med skador 
som hade erfarenhet av skadefall i samband med att fasadsystemet användes. 
 
Trots att det inte var speciellt många av de tillfrågade som hade egen negativ 
erfarenhet av fasadsystemet kan det ses i diagrammen 3 och 4 (aktörernas uppfattning 
om fasadsystemet idag) att aktörernas uppfattning om fasadsystemet inte är speciellt 
positiv idag. Deras negativa inställning till fasadsystemet grundar sig mest på en 
skepsis vid introducerandet av fasadsystemet som nu har blivit bekräftad genom 
uppmärksamheten den senaste tiden. 
 
Vid jämförelse av diagrammen 1 och 2 (uppfattning då, sidan 54-55) och diagrammen 
3 och 4 (uppfattning nu, sidan 60) kan ses att de tillfrågade har en mer negativ 
inställning till fasadsystemet idag än då det introducerades. Bakgrunden till detta är 
fenomenet som kan ses i figur 27 nedan. Flera var kritiska eller tveksamma till 
fasadsystemet då de först hörde talas om det men efterhand som de såg att hus 
byggdes med fasadsystemet och inga skador upptäcktes försvann misstankarna mot 
fasadsystemet. Idag har deras misstankar blivit bekräftade och de är ännu mer kritiska 
till systemet än vid introducerandet. Eller som en materialleverantör uttrycker det: 
”Vi blev överbevisade” när han beskriver varför hans misstankar försvann då det 
byggdes mer och mer med fasadsystemet. En annan förklaring till den mer negativa 
uppfattningen är att personerna har blivit påverkade av uppmärksamheten i media den 
senaste tiden snarare än av egna dåliga erfarenheter.  
 
Samma personer menar att uppmärksamheten kring fasadsystemet det senaste året 
kom som en bekräftelse på att den tveksamhet som de hade haft från början stämde. 
Tveksamheten som personerna beskriver bestod i första hand i att fasadsystemet hade 
för små toleranser, inte var tillräckligt förlåtande och att mekaniska skador skulle 
kunna uppstå, inte att fuktskador skulle kunna uppstå som är dagens problem. Denna 
grupp av personer som är en majoritet av de intervjuade kan sägas ha en uppfattning 
av fasadsystemet enligt kurvan nedan: 
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Figur 27. Beskrivning av vissa aktörers uppfattning om fasadsystemet över tiden. 
 
Ingen av personerna som har blivit tillfrågade har sagt ”Vad var det jag sa” och de har 
inte heller skyllt på varandra i den omfattningen jag från början misstänkte att de 
skulle göra. Ofta har de tillfrågade använts sig av formen ”man” d.v.s. de har uttryckt 
sig: ”man har gjort fel” eller ”man insåg inte hur noggrann man skulle vara”. 
Eftersom så pass många personer har använt sig av den formen i sitt språk har jag ofta 
fått uppfattningen att de inte vill skylla ifrån sig men samtidigt vill de inte säga att det 
är de själva som har gjort fel. Genom att använda sig av ”man” har de kunnat föra 
fram sin åsikt utan att anklaga någon annan eller sig själva.  
 
Figurerna visar även att aktörerna hela tiden har haft en bättre uppfattning om 
tjockputs på mineralull än tunnputs på cellplast. Det ska tilläggas att det var endast 
fem personer som valde att dela upp svaren i tunnputs på cellplast och tjockputs på 
mineralull. Alla som valde att dela upp svaren valde att sätta högre betyg på tjockputs 
på mineralull. Om alla hade fått möjligheten att dela upp frågan skulle resultatet 
förmodligen bli ännu mer positivt vinklat mot tjockputs på mineralull med anledning 
av att den negativa uppmärksamheten i tidningarna mestadels har riktat sig mot 
tunnputs på cellplast.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att 80 % av de tillfrågade har en mer negativ 
uppfattning om fasadsystemet nu än då det introducerades. Den mer negativa 
uppfattningen beror snarare på den negativa uppmärksamheten än egna skadefall. Det 
är främst de som utreder skadefall som har erfarenhet av de aktuella skadorna. Flera 
aktörer menar att uppmärksamheten inte står i proportion till skadorna. Men den 
allmänna inställningen är att man är intresserad av vad forskarna kommer fram till i 
frågan och hyser stor respekt för deras arbete.  
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6.2 Varför har fasadsystemet använts? 

En enhetlig bild har utkristalliserats vid intervjuerna. Efterfrågan på putsade hus har 
varit stor. Under 70-talet skulle putsade hus tilläggsisoleras och man ville behålla 
husets utseende. Stadsarkitekterna i Stockholm har varit tydliga med att Stockholm är 
en putsad stad och ska så förbli. Den danska arkitekturen har varit populär de senaste 
åren och har gjort att efterfrågan på puts har varit stor.  
 
Det aktuella fasadsystemet har många fördelar som gjorde att det blev ledande på 
marknaden. Enligt diagram 10 under rubrik 5.2 Införandet av fasadsystemet är 
systemets kostnadseffektivitet den största anledningen till att systemet började 
användas. Men utan energieffektiviteten, de arkitektoniska möjligheterna som ges 
med fasadsystemet samt att den var produktionsvänlig hade förmodligen inte 
systemet fått en sådan genomslagskraft.  
 
Fasadsystemet uppfyllde alla aktörers kriterier på olika sätt vilket gjorde det optimalt. 
 

6.3 Varför har problematiken uppstått? 

Utifrån min studie kan jag utkristallisera sju mycket tydliga orsaker till 
problematiken: 
 

 
• Skadorna är inte synliga 
 
• Glapp mellan olika yrkeskategorier 
 
• Bristande kunskap 
 
• Fasadsystemet var för bra – inget 

ifrågasättande 
 
• För lite koppling mellan företag och forskning 
 
• Fasadsystemet smög sig in på den svenska 

marknaden 
 
• Bristande samarbete mellan företagen 
 

 
6.3.1 Skadorna är inte synliga 
Frågan ”Är det ett problem?” framförde en entreprenör väldigt tydligt. Flera andra av 
de intervjuade har antytt samma sak. Han menar att ingen vet hur omfattande 
skadorna är eftersom de inte är synliga. Han förnekar inte att det är ett problem i de 
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skadefall som har målats upp i tidningarna men att det kanske är normala 
felmarginalen som man får räkna med då hus byggs. Flera av aktörerna; främst 
entreprenörer, arkitekter och konstruktörer, menade att den bild som media har målat 
upp inte alls avspeglar deras bild av fasadsystemet. Detta är en fråga som inte kan 
besvaras i denna rapport. SP genomför för närvarande en kartläggning av problemet 
genom att ha utbildat ett antal konsulter och mäter fukttillståndet i väggarna.  
 
Även om flera aktörer inte känner igen sig i problematiken menar de att de har 
respekt för forskningen som bedrivs på området och att de är intresserade av 
resultaten som tas fram. Konflikten huruvida det är ett problem eller inte gör att flera 
aktörer har svårt att veta hur de ska förhålla sig till frågan; de avvaktar och ser vad 
som kommer fram ur pågående studier på SP.  
 
Att fuktproblemen inte är synliga kan vara en orsak till att det har kunnat byggas så 
många hus med fasadsystemet innan problemen upptäcktes – återigen om det är ett 
problem. Osynligheten gör att än idag vet ingen hur omfattande skadorna är och det 
gjorde också att skadorna inte upptäcktes tidigt. Att skadorna inte syns har gjort det 
svårt för branschen att förstå omfattningen av problemet. Forskare menar att det ofta 
behövs konkreta exempel och inte bara teorier för att branschen ska ta till sig 
problematiken. I fallet putsade fasader har det varit svårt att visa på skador eftersom 
de inte är synliga. Väggarna måste brytas upp och det görs inte utan vidare.  
  
Putsleverantörerna menar båda att de inte har något problem med putsen och att de 
trots allt bara är putsleverantörer.   
 
Följderna av fuktskadorna är inte helt självklara. Var går gränsen för hur mycket 
mögel som är acceptabelt och inte? Och vad leder mögel till – vilka hälsoproblem 
o.s.v.? Att dimensionera en bärande konstruktion är relativt enkelt. Det finns två 
alternativ, antingen rasar den eller inte. Det är inte lika enkelt att dimensionera efter 
gränsvärden för hur mycket fukt som kan accepteras. Skador i klimatskalet sker mer 
gradvis från att vara torrt och bra på en glidande skala till att det faktiskt inte är 
acceptabelt längre. Med detta menar jag inte att någon aktör hade inställningen att det 
inte gjorde något om det fanns lite mögel i väggen. Alla vill få fram en bra och 
hållbar lösning. Symptomen på att det finns fuktproblem i en vägg kan vara väldigt 
diffusa, oftast upptäcks inte problemen förrän de är väldigt allvarliga och har orsakat 
omfattande fuktskador.  
 
6.3.2 Glapp mellan olika yrkeskategorier 
Det framkom väldigt tydligt att det finns ett glapp mellan olika yrkeskategorier så att 
ansvarsfrågan om fasadsystemet hamnar ”mellan stolarna”, d.v.s. flera aktörer menar 
att det inte är helt tydligt vem som gör vad. Det är ofta i gränssnitten mellan olika 
yrkeskategorier som konflikterna och svagheterna i processen finns. Det är framförallt 
i projekteringsskedet som glappen uppkommer mellan arkitekt, konstruktör och 
materialleverantör, se figur 8 sidan 23. De tre tydligaste exemplen på kritiska 
gränssnitt i putsfrågan är mellan: fönsterleverantör - putsleverantör, arkitekt – 
konstruktör och konstruktör – putsleverantör.  
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Fönsterleverantör - putsleverantör 
I studien finns det inte någon fönsterleverantör representerad. I intervjuer med 
materialleverantörer framkom det att de har försökt inbjuda till ett samarbete med 
fönsterleverantören men att de fått kalla handen. Samarbetsbehovet grundar sig i att 
det är vid detaljen mellan fönster och vägg som läckagen sker. Fönsterleverantören 
menade att det inte var deras problem. Det kan diskuteras om fönsterleverantören är 
skyldig att samarbeta eller inte. För att fönsterleverantören ska samarbeta måste det 
finnas något egenintresse. Materialleverantören menar att i Tyskland sätts en 
manschett runt fönstren som sedan ansluts till väggen och på så sätt fås en 
tvåstegstätad detalj.  
 
Samma materialleverantör menar att fönstren ofta köps in i ett sent skede i stora 
byggprojekt. Fönstren som används är ofta inte samma som på ritningen vilket leder 
till att fönsterdetaljerna inte stämmer överens med den ursprungliga ritningen.  
 
Arkitekt - konstruktör 
I intervjuer med arkitekter och konstruktörer har det framkommit att det inte alltid är 
så självklart vem som har ansvaret för att rita klimatskalet och dess detaljer. En 
arkitekt menar att vem som har ansvaret för detaljerna till viss del beror på om det är 
en totalentreprenad eller en generalentreprenad. Både arkitekter och konstruktörer är 
överens om att ansvaret för detaljritningarna förr låg på den klassiska 
byggnadsingenjören som jobbade på arkitektkontor. Denna roll håller på att dö ut i 
branschen och ritandet av byggdetaljer går mer och mer över på konstruktören. Då det 
är en totalentreprenad har ofta entreprenören färdiga typritningar som de använder sig 
av inom sitt företag. Dessa ritningar använder sig arkitekten av och klipper in i 
projektets ritningar. Både arkitekter och konstruktörer menar att det inte finns 
speciellt mycket detaljer ritade beroende på att det inte läggs tillräckligt mycket 
pengar på projekteringen, det är inget som prioriteras. Det hänvisas därför ofta vid 
detaljritningar till aktuell materialleverantör t.ex: ”Sto eller likvärdigt”. 
 
Konstruktör - materialleverantör 
Materialleverantören menar att hänvisningen som jag beskrev i stycket ovan: ”Sto 
eller likvärdigt” ofta missbrukas. Sto har sju stycken typritningar på detaljer som vem 
som helst kan använda sig av. Med utgångspunkt från dessa kan konstruktören rita 
detaljer till det aktuella huset. De sju detaljritningarna som finns täcker inte in alla 
möjliga detaljer som kan uppstå i ett projekt. Sto har därför en kostnadsfri tjänst som 
innebär att konstruktörerna, entreprenörerna (de som har intresse) har möjlighet att 
konsultera konstruktörerna på Sto för att kontrollera att de har tolkat ritningarna rätt.  
 
Konstruktörerna menar att det inte ritas speciellt mycket detaljer eftersom det inte 
läggs tillräckligt mycket pengar på projekteringen. Detta leder till att hänvisningen 
används. 
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Sammanfattande ord om de olika glappen 
Som jag ser det uppstår det glapp mellan arkitekter, konstruktörer, 
materialleverantörer och entreprenörer vid detaljprojekteringen. Entreprenörernas 
färdiga typdetaljer som används vid en totalentreprenad leder till att arkitekter och 
konstruktörer inte blandar sig i detaljutformningen i så hög grad. Även om det är 
positivt att använda sig av färdiga detaljer (eftersom hjulet inte behöver uppfinnas 
varje gång) gäller det att vara helt säker på att det fungerar till det aktuella projektet, 
detta bör göras genom en medvetenhet antingen från entreprenörens sida som håller i 
projekteringen eller från arkitekt/konstruktör. I och med att totalentreprenader har 
blivit allt vanligare i branschen har projektörsrollen har förflyttats från konstruktören 
till entreprenören.  
 
6.3.3 Bristande kunskap 
Det har framkommit från flera personer att kunskapen då fasadsystemet 
introducerades var begränsad. Men som kartläggningen av litteraturen visar 
behandlades frågorna kring inträngande fukt och långsam uttorkning redan på 70-
talet. Medvetenheten kring dessa risker verkar ha försvunnit någonstans på vägen. 
Intervjuerna har visat att okunskapen gäller för alla yrkeskategorier. Flera av 
forskarna hade en bit in på 2000-talet ingen kunskap om att fasadsystemet 
överhuvudtaget existerade som nybyggnadssystem. Många av aktörerna som använde 
systemet var inte medvetna om riskerna och vilka följderna kunde bli. Detta ledde till 
en oförsiktighet som gjorde att t.ex. vädertäckning (tält) inte användes under 
byggtiden samt att detaljlösningarna inte utfördes tillräckligt noggrant varken på 
papperet eller i verkligheten. Branschen har inte insett vikten av att utföra 
fasadsystemet tillräckligt noggrant enligt putsleverantörens anvisningar. Denna 
noggrannhet är särskilt viktig eftersom det är sex skikt som ska fungera för att 
fasadsystemet ska vara funktionellt.  
 
Riskanalyser har gjorts för fasadsystemet eftersom uttorkning skulle kunna var ett 
problem. Det har visat sig att riskanalyserna antingen har gjorts med felaktig indata 
eller har de gjorts för sent. Den felaktiga indatan innebär att hänsyn inte togs till att 
vatten skulle kunna ta sig in genom detaljanslutningarna efter avslutat bygge, endast 
uttorkning av byggfukt beaktades. Riskanalyser med detaljanslutningarnas inverkan 
har gjorts av forskare på 2000-talet där resultatet blivit att fasadsystemet är för 
riskabelt att använda. Detta har dock konstaterats för sent.  
 
6.3.4 Fasadsystemet var för bra – inget ifrågasättande 
Som jag diskuterar under rubrik 6.2 Varför har fasadsystemet använts? har fördelarna 
med fasadsystemet varit starka och många. Konstruktionen har varit optimal med 
tanke på både estetik och kostnader samt energihushållning. Detta har gjort att många 
yrkeskategorier har tyckt om fasadsystemet eftersom det har uppfyllt deras behov. 
Det har även uppfyllt det senaste årtiondets starkaste kundkrets behov; putsade hus 
till ett bra pris. De många fördelarna har gjort att fasadsystemet har växt snabbt på 
den svenska marknaden. Ett fasadsystem som används mycket är svårare att 
ifrågasätta.  
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6.3.5 Kopplingen mellan forskarna och branschen 
I studien framkom det att forskarna ansåg att branschen inte alltid lyssnar på 
forskningsresultat och erfarenhet. Samtidigt påpekar en forskare noga att det är även 
upp till forskarna att föra ut resultaten tydligt. Det är inte bara upp till mottagaren att 
ta reda på fakta. En entreprenör menar att det är pinsamt att branschen inte lyssnar 
förrän problemen kommer ut i dags- och facktidningar. Många forskare menar att det 
krävs konkreta exempel på skador för att branschen ska förstå problematiken. I just 
fallet putsade fasader har detta varit svårt att visa och på så sätt ta till sig i branschen 
eftersom problemen inte har varit synliga. Vidare teorier kring detta kan ses under 
slutsatsdelens teoriavsnitt kap kap 6.7. Som jag poängterar under kap. 6.3.3 Okunskap 
tog det lång tid innan flera av forskarna visste om att fasadsystemet användes som 
nybyggnadssystem. 
 
6.3.6 Fasadsystemet smög sig in på den svenska marknaden 
Det var inte någon i studien som kunde säga exakt när fasadsystemet kom in på den 
svenska marknaden. Detta betyder att det har smugit sig in; först kom 
tilläggsisoleringen och sedan påbörjades försök på nybyggnationer. När nya system 
smyger sig in på detta sätt kommer det ingen självklar tidpunkt att ifrågasätta 
systemet. Alla ifrågasätter vid olika tillfällen vilket leder till att det inte blir en så 
massiv kritik som det har blivit nu. Kritiken och uppmärksamheten som är aktuell 
startade med ett gemensamt seminarium där kritiker till fasadsystemet samlat höll 
föredrag. De gav en enhetlig bild av skadorna vilket gjorde att budskapet blev 
tydligare (bruset togs bort, se kommunikationsmodell i figur 28, sidan 99). 
 
6.3.7 Bristande samarbete mellan företagen 
Att samarbetet mellan byggföretagen är bristfälligt kan anses vara en självklarhet 
eftersom de trots allt är konkurrenter. Detta har dock gjort att företagen inte har vetat 
att även andra företag har haft problem med fasadsystemet. 
 
En entreprenör påpekar att kvalitets- och miljösäkring är ett konkurrensmedel mellan 
byggföretagen. Företagen lägger ner mycket pengar på kvalitets- och miljösäkring 
och då vill man inte bara ge bort kunskapen till ett annat företag även om den för eller 
senare kommer dit. Samtidigt samarbetar företagen nu väldigt bra i just denna fråga 
för att komma fram till en bra lösning på problemet. 
 
Frågan är var gränsen går för hur långt byggföretagen kan samarbeta? Vid för mycket 
samarbete blir det ingen konkurrens företagen emellan. Ett argument som talar för att 
företagen borde samarbeta mer är att mycket negativ uppmärksamhet som har kretsat 
kring branschen i den här frågan i längden kan leda till att hela branschen 
smutskastas. Kunderna vet inte vilket eller vilka företag som byggt med 
fasadsystemet. Detta leder till att även de företag som inte har haft några problem 
med fasadsystemet hamnar i ett negativt fack för konsumenten. Negativ 
uppmärksamhet leder till en stor misstänksamhet från kundernas sida mot 
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byggföretagen. Följden blir ett sämre förhållande till kunden. Det är av hela 
branschens intresse att det inte blir liknande negativ uppmärksamhet igen. 
 

6.4 Klimatförändringarna 

Fastighetsförvaltarna, putsleverantörerna och en entreprenör påpekar att man de 
senaste åren har haft problem med inläckande vatten även i tegelkonstruktioner. De 
menar alltså att en del av problematiken kan ligga i ökningen av slagregn som beror 
på klimatförändringarna. Även forskare har fått in fall av slagregn som läcker in i 
tegelfasader det senaste året. Detta är något som man kan ha i beaktande men det 
räcker inte som förklaring till fuktproblemen. Och även om detta skulle kunna vara en 
förklaring så måste problemet ändå lösas så att konstruktionen kan användas till de 
nya klimatförhållanden som råder idag. 
 

6.5 Är branschen för konservativ eller tar den för mycket 
risker? 

En entreprenör och en fastighetsförvaltare menar båda att byggbranschen har ryktet 
att vara konservativ. Samtidigt är jargongen i frågan kring putsade fasader att man har 
tagit för stora risker. De menar att det finns en motsägelsefullhet i detta. Negativ 
uppmärksamhet och kritik som uppstår kring frågan gör att byggföretag i framtiden 
kanske inte vågar prova nya lösningar. Det kanske inte är så konstigt att 
byggbranschen är konservativ i vissa frågor och lite segare än andra branscher. Ett 
misstag ger enorma kostnader och konsekvenserna för privatpersonen blir väldigt 
omfattande.  
 
Eftersom tidsaspekten är en viktig faktor som påverkar hur material och system 
uppför sig får man kanske acceptera att produktutvecklingen i byggbranschen tar 
längre tid än i andra branscher. Andelen komponenter som ingår och andelen faktorer 
som påverkar systemet eller produkten är många vilket gör att riskerna kanske blir 
större än i andra branscher.  
 

6.6 Studiens fördelning med hänsyn till kön och ålder 

Bland de 26 personerna som har intervjuats finns det endast en kvinna. Detta visar att 
byggbranschen ännu inte är jämställd mellan kvinnor och män. Dock får beaktas att 
medelåldern på de intervjuade var 54 år och medianvärdet var 60 år vilket betyder att 
det främst är den äldre generationen i branschen är representerad i intervjuerna.  
Åldersspridningen var från 32 år till 73 år. Anledningen till att medelåldern är så hög 
är att jag till intervjuerna har sökt efter de personerna med mest erfarenhet av 
fasadsystemet inom respektive företag. Naturligt har det då blivit att jag har fått prata 
med personer på ledande befattning i tekniska frågor inom företaget. Personer som 
har dessa befattningar i byggbranschen är än idag oftast män i övre medelåldern.   
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6.7 Teoretisk slutsats 

Med utgångspunkt från kap. 3.6 Synteser efter teorigenomgången kommer nu en 
diskussion föras huruvida slutsatserna som drogs i det teoretiska kapitlet stämmer 
överens med verkligheten (empirin).  
 
Med endast de teoretiska kunskaperna samt bilden som jag hade av problemet sedan 
tidigare drog jag slutsatsen att materialleverantörerna skulle kunna vara bruset i 
kommunikationsmodellen. Efter att ha genomfört intervjuer med 26 personer är 
bilden en annan.  
 
I modellen i kap 3.6 antogs att forskarna hade kunskap om fasadsystemet. Det har 
visat sig att så var inte fallet vilket gör att de inte kan anses vara informationskällan. 
Informationskällan i denna nya modell är nu istället skadefallsutredarna och 
mottagaren är aktörerna som borde ha tagit emot informationen om skadefall och 
risker med fasadsystemet. Bruset kan inte sägas vara en speciell yrkeskategori utan är 
istället de olika faktorerna som har gjort det svårt att ta emot informationen att 
fasadsystemet inte är lika bra som man först trodde. Dessa faktorer är några av dem 
som nämndes i kap. 6.3 Varför har problematiken uppstått?: 

 
• Skadorna är inte synliga 
• Fasadsystemet var för bra – inget ifrågasättande 
• För lite koppling mellan företag och forskning 
• Företagen jobbar var för sig 

 
Med bakgrund av ovanstående synpunkter anser jag att kommunikationsmodellen för 
vad som har skett i branschen istället blir: 
 

 
 
Figur 28. Kommunikationsmodell - modifikation efter erfarenhet från empirin. 
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6.8 Utvärdering av metodval 

Enligt diagram 9 på sidan 76 har majoriteten av de intervjuade relativt mycket 
erfarenhet från fasadsystemet vilket tyder på att rätt personer har intervjuats i studien. 
Köhler skrev i Byggindustrin nummer 9/2008 en artikel om problematiken kring 
fasadsystemet och hade bland annat intervjuat representanter från de största 
byggföretagen. (Köhler, 2008) Flera av de intervjuade i artikeln är samma personer 
som jag har intervjuat vilket tyder på att jag har träffat rätt personer.  
 
Det har endast varit en person som inte har kunnat ställa upp på att bli intervjuad och 
då var det p.g.a. för stor arbetsbörda. Det har inte varit några problem att få personer 
att ställa upp på intervjuer. Detta beror förmodligen på det mycket aktuella ämnet 
samt att många har velat ”rätta till” bilden av byggprocessen och problemen kring 
putsade hus som har framställts i tidningarna.  
 
Det kan konstateras att telefonintervjuernas genomsnittlängd var kortare än 
genomsnittet för intervjuerna då jag träffade personerna. Detta beror på att de senare 
blir mer djupgående både med hänsyn svarens längd samt antalet följdfrågor som jag 
ställer. Jag märkte detta vid den första telefonintervjun och försökte sedan vara 
medveten om detta och det blev bättre för varje gång. Detta tyder på att jag har gjort 
rätt i mitt metodval då jag valde att försöka träffa så många som möjligt framför 
telefonintervjuer. 



Enstegstätning av putsade fasader 
– En fallstudie om beslutsfattande kring tekniska lösningar i byggprocessen 

 101 

7 Diskussion 
Varför uppstår då sådana här problem? Vad kan man dra för slutsatser av denna 
rapport? Och vilka erfarenheter kan man ta med sig till framtiden?  
 
När det gäller fallet putsade fasader genomgick fasadsystemet ingen speciell kontroll 
innan det började användas. Fasadsystemet smög sig in på den svenska marknaden. 
Det finns inte något speciellt datum från vilket systemet började användas i Sverige. 
Detta har gjort att ingen massiv kritik har framförts även om många aktörer har varit 
tveksamma till systemet. Fasadsystemet har blivit ett naturligt val efterhand som det 
har använts mer och mer.  
 
Det gäller att vara vaksam när nya metoder förs in samt när justeringar görs på gamla 
metoder. Många eller avgörande justeringar på en metod kan resultera i en helt ny 
metod med helt andra förutsättningar. 
 
Det kan diskuteras hur mycket branschen egentligen tjänar på att hålla information 
om skadefall inom företaget. Jag förstår att ur konkurrenssynpunkt är det nödvändigt 
och att man inte vill att företagsnamnet ska få negativ uppmärksamhet i onödan. 
Därför har företagen behandlat problemet internt vilket har gjort att ingen har förstått 
omfattningen av skadorna. Det borde finnas en gemensam plattform som främjar 
långsiktigt byggande snarare än företagskonkurrens. Skadorna kring putsade fasader 
har lett till att SP driver ett forskningsprojekt där flera aktörer är inblandade. Flera av 
dem jag har intervjuat är med i denna grupp och samtliga är väldigt nöjda med 
samarbetet och menar att alla lyssnar på varandras erfarenheter. Något som de menar 
inte är så vanligt annars. Det gäller att behålla denna inställning även efter att 
forskningsprojektet är avslutat så att inte en ny metod behandlas på samma sätt.  
 
Flera av de intervjuade, framförallt materialleverantörerna, har påpekat att det 
ventilerade fasadsystemet är obeprövat precis som många har anklagat det aktuella 
fasadsystemet för att vara. Risken är alltså att branschen övergår till ett nytt obeprövat 
system i ren panik då problem uppstår med ett annat. Det krävs mod och försiktighet 
att i lugn och ro utreda vilket system som ska användas och hur. Rubriken i 
byggindustrin nr 9/2008 ”Fasadfukten fortsatt plåga – nio månader efter larmet” ska 
kanske inte ses som negativ. Den ska snarare tolkas som att branschen tar tid på sig 
att utreda vad som gick snett för att motverka risken för att ett nytt obeprövat system 
tas in. 
 
Efter att ha skrivit detta arbete tycker jag att det känns som att en yrkesroll saknas. 
Enligt vad utredningen visar finns det en risk att klimatskyddet ses som ett 
nödvändigt ont i många projekt, det prioriteras lätt bort. För att undvika detta bör det 
klargöras tydligare i varje projekt vem som har ansvar för dessa lösningar. Vikten av 
mycket tanke bakom dessa detaljer är stor vilket gör att en speciell fuktkonsult skulle 
vara en bra idé att införa i många projekt. Lika självklar som en dimensionering av 
bärförmågan är borde en fuktdimensionering vara.      
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Det gäller att ta med sig lärdomar från problematiken kring enstegstätning av putsade 
fasader till framtiden för att på så sätt förhindra att problem med nya tekniska system 
uppstår. En medvetenhet kring följande punkter minskar risken för en liknande 
problematik: 
 

• Vaksamhet för nya tekniska system 
 
• Behåll den positiva inställningen till samarbete över företagsgränserna 
 
• Segheten i branschen kan behövas – inte alltid negativ 
 
• Vikten av fuktdimensionering 
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8 Förslag till fortsatt forskning 
Mycket av arbetet kring framställandet av denna rapport har kretsat kring att göra 
intervjuer för att få en bild av branschens uppfattning om problematiken kring 
fasadsystemet. Detta har gjort att denna rapport främst har kretsat kring fasadsystemet 
i Sverige. Enligt kap. 4.3.2 Utländska publiceringar finns det litteratur och 
erfarenheter från andra länder såsom Tyskland och USA som skulle kunna vara 
mycket intressant att studera vidare för att få djupare bild av hur fasadsystemet har 
använts i dessa länder och om samma problematik har uppstått där. Referenslistan 
finns i bilaga 3.  
 
Det har inte heller funnits tid att gå in på hur nya metoder och system tas in i andra 
branscher. Detta hade varit intressant att studera och dra paralleller med 
byggbranschen. Finns ett det ett bra system för att ta in nya metoder i någon annan 
bransch som kan appliceras på byggbranschen?  
 
Exempel på andra byggtekniska lösningar som har fungerat bra eller dåligt kan ses 
under rubrik 5.5 Andra byggtekniska lösningar. Det hade varit intressant att studera 
krafterna bakom och orsakerna till att dessa system togs in på marknaden. Finns det 
några likheter med putssystemet? 
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Bilaga 1 



Bilaga 2 
Frågebatteri 
Plats: 
Datum: 
Tid: 
 
Examensarbetet går ut på att förstå hur nya metoder utvecklas i byggbranschen och 
hur beslut tas. Fokus ligger inte på den tekniska biten med metoden. Examensarbetet 
görs med Anne Landin som handledare på LTH och Mats Öberg som handledare på 
NCC. Intervjuer kommer att genomföras med samtliga inblandade aktörer; arkitekter, 
konstruktörer, entreprenörer, fastighetsförvaltare, materialleverantörer, 
försäkringsbolag, myndigheter och övriga. Ditt namn kommer att finnas med i 
referenslistan men i själva rapporten kommer de intervjuade endast nämnas med 
hänsyn till vilken yrkesgrupp, ålder, utbildning eller alternativt antal år i branschen. 
D.v.s. kategoriseras på ett lämpligt sätt beroende på vad resultatet blir.  
 
På frågor med svar på en skala mellan 1 och 5 är 1 mycket dåligt och 5 mycket bra.  
 
Personfakta 
Ålder:  
Utbildning:  
Antal år i byggbranschen: 
Tidigare erfarenheter: 
 
Generella frågor 
Vad var Din uppfattning om metoden då den introducerades? 1        2       3      4        5 
   
  
Har du bra eller dålig erfarenhet? 

- Funktion, kvalitet?        
- Produktionstekniskt? 
- Annat? 

 
Av vilken anledning beslutade man sig för att använda sig av detta nya fasadsystem? 
- Hade man haft problem med gamla metoder? 
- Fanns det ett stort behov? 
- Var det materialleverantörer som sålde in metoden? 
- Eller annan? 

 
Vilken kunskap hade man då den började användas? Ifrågasattes metoden? 
 
Har det skett utveckling/förändringar av konstruktionen, tillämpningen eller 
produktionssättet under resans gång? 
 
Vilka avvikelser (skador) har Du erfarenhet av? 
 
Vad anser du är orsaken eller orsakerna till avvikelsen (skadan)? 
- Konstruktionsmässigt?
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-  
- Metod 
- Arbetsutförandet (fel, slarv, chanstagning)? 
- okunskap 

 
Vilken typ av erfarenhet har Du?  
 1        2        3        4        5 
- läst tidning? 
- byggt? 
- Annan? 

 
Varför har metoden använts så länge utan att någon har reagerat? 
 
Hur bra tycker du att resten av branschen lyssnar på Din yrkeskategoris erfarenhet 
och åsikt i frågan?   
  1        2        3        4        5
  
 
Till konstruktör, arkitekt, entreprenör 
Har Du jobbat med många projekt där den aktuella putsmetoden har använts? 
 
När användes putsmetoden för första gången i något av projekten som Du har varit 
inblandad i? 
 
Har du slutat att använda metoden? 
 
Vilka aktörer har varit drivkrafterna och tagit initiativ till nya metoder? Vems åsikt 
förlitar Du dig på i dessa frågor? Vem vänder Du dig till? 
 
Byggherre och fastighetsförvaltare 
Har Ni som är fastighetsförvaltare varit med och påverkat vilka tekniska metoder som 
används? 
 
Har Du märkt att fastigheter med denna typ av putsmetod behöver underhållas i större 
omfattning? Har Ni haft problem med fastigheter byggda med denna metod? 
 
Vad styr dina beslut om metod och materialval? 
 
Materialleverantör 
Vad var det som gjorde att Ni introducerade denna metod på den svenska marknaden? 
Var det stora påtryckningar från kunder? 
 
Var hämtades metoden ifrån? Tyskland? 
 
Var det Ert företag som var först med att introducera metoden på den svenska 
marknaden?  
 
Om inte, gjorde Ni egna provningar på metoden innan den introducerades eller 
förlitade Ni Er helt på Er konkurrents eventuella utvärdering?
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Gjordes det några modifieringar på metoden för att anpassa den till den svenska 
marknaden eller användes den på exakt samma sätt i ursprungslandet?  →tidslinje 
 
Gjordes det några utvärderingar på metoden (t.ex. testat i det svenska klimatet i 
mindre skala) innan den introducerades på den svenska marknaden? 
 
Försäkringsbolag 
Hur ser Ni på frågan? Inställning? Rekommenderar Ni metoden? 
 
Hur har ni hanterat ärenden kring problemen puts på fasader? Särskild hantering? 
 
Har Ni fått betala ut stora försäkringsersättningar till drabbade husägare och 
förvaltare? 
 
Gör Ni egna utvärderingar på nya tekniska metoder i byggandet? Om inte, vem 
använder Ni Er av? Boverket? 
 
Forskare 
Vad är Din uppfattning till att putsmetoden har använts i så stor utsträckning innan 
problemen uppdagades? 
  
Känner Du att Du når ut till byggbranschen med Dina kunskaper? 
- kan dialogen mellan forskare och branschen förbättras? 
 
Lyssnar branschen, d.v.s. arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, m.fl., på Dina 
kunskaper och erfarenheter eller gör de som de vill ändå? 
 
Krävs det konkreta exempel på misslyckanden för att branschen ska lyssna eller 
räcker det med att Du förklarar problemet? 
 
Hur kom det egentligen fram att problemen med putsmetoden fanns? Var det ett 
företag som ”erkände” att de hade problem och sen erkände fler och fler? 
 
Boverket 
Vad har Ni tagit fram för föreskrifter som påverkar metodval som enstegstätade 
pustade fasader? 
- När gjorde Ni det?  
- Av vilken anledning? 
- Har Ni förändrat dessa föreskrifter efter att putsproblemen har uppstått? 
 
Övriga  
Hur behandlas fasaderna i AMA, svensk byggtjänst? 
 
Har rekommendationerna i AMA ändrats beroende på problemen med puts? 
 
Hur jobbar branschföreningen?
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- tekniskt utskott? 
- Riktlinjer? 

 
 
Avslutande frågor 
Vad är Din uppfattning om metoden nu?                        1        2        3        4        5 
 
Har din uppfattning förändrats? Hur? Vad har i så fall fått Dig att ändra uppfattning? 
 
Hur tror Du att framtiden för putsade fasader ser ut?            1        2        3        4        5 
 
Vilken typ av system kommer att användas? Kommer du att undvika att bygga 
putsade hus med detta system? 
 
Vilka byggtekniska lösningar kan Du nämna som har kommit in på den svenska 
marknaden där resultatet har blivit bra/dåligt? Ge tre exempel på där det har gått bra 
och tre där det har gått dåligt. 
 
Ofta blir det skandalrubriker i byggbranschen. Utifrån sett kan det verka som om 
branschen är sämre än andra branscher på att kvalitetssäkra nya metoder, stämmer 
det? 
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