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Sammanfattning 
 
Titel: Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande. 
Författare: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark                                
Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet 
Examinator: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet 
 
Bakgrund:  
Sveriges regering har antagit EUs ”20-20-20-mål” som innebär att en kraftig 
minskning av landets energiförbrukning ska uppnås till år 2020. En stor del av 
denna minskning förväntas byggsektorn stå för genom att bygga mer 
energieffektiva byggnader. För att branschen ska klara av att bygga 
energieffektiva byggnader som klarar myndigheternas krav finns ett behov av 
en kompetensökning bland Sveriges byggnadsarbetare.  
 
Problemformulering:  
Hur ser kompetensuppbyggnaden ut bland Sveriges byggnadsarbetare? Vad 
utmärker byggandet av energieffektiva hus? Vilka kompetenser behöver 
byggnadsarbetarna utveckla för att kunna bygga energieffektiva hus? 
 
Syfte och mål:  
Syftet med den här rapporten är att reda ut var glapp mellan förväntad kvalitet 
och befintlig byggkunskap finns inom lågenergibyggandet i Sverige och hur 
arbete bedrivs för att minska dem. 
                    
Metod: 
Kvalitativ metod med litteraturstudie och kompletterande djupintervjuer. 
                    
Slutsats:  
Byggande av lågenergihus skiljer sig på flera punkter från det traditionella 
byggandet, framförallt i fråga om tätskikt och isolering. Redan i 
projekteringen behöver dessa olikheter beaktas och alla inblandade aktörer 
behöver ha tillräcklig kunskap om dem.  
 
Nyckelord: kompetens, kompetensutveckling, utbildning, utbildningsansvar, 
kvalifikationer, modernt byggande, lågenergibyggande, utveckling, 
inställning. 



 
 

Abstract 
 
Title: Competence development in energy efficient building techniques for 
construktion workers  
Authurs: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark 
Supervisor: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet 
Examiner: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet 
 
Background:  
The swedish government has adopted the “20-20-20-goals” set by the 
European Union. The goals means that Sweden has to strongly reduce it’s 
energy use by the year of 2020 and to achieve this the buildingindustry is 
expected to stand for a large part of the reduction. For the buissnes to manage 
to build buildings that can reach theese goals it is necessary to develop the 
competence of constructionworkers in the area of energyefficient 
buildingtechniques.  
 
Problem:  
What kind of education does Swedish construction workers have? What is the 
differences between construction of energy-efficient houses and  traditional 
building production? What skills do builders need to develop in order to 
perform the work to build energy-efficient houses?  
 
Purpose:  
The purpose of this report is to find out where the gaps are between expected 
building quality and existing building knowledge within low-energy 
buildingtechniques in Sweden and how work is done to reduce those gaps.  
 
Method:  
Qualitative method. Study of literature and additional interviews. 
 
Conclusion: 
Construction of low-energy buildings differs in several aspects from the 
traditional construction, especially in the fields of plastic layers and insulation. 
Already in the planning stage these differences needs to be taken into account 
and all the actors involved need to have enough knowledge about them.   
 
Keywords: skills, education, training responsibilities, qualifications, modern 
building design, energy saving, development, attitude. low-energy buildings, 
competence development
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Sveriges riksdag har antagit de så kallade ”20-20-20-målen” som EU satt upp 
och som ska nås till år 2020. Målen innebär kortfattat att utsläppen av 
växthusgaser ska minskas med 20 % i förhållande till utsläppen under år 1990. 
20 % av EUs energiförbrukning ska komma från förnyelsebara källor samt att 
energianvändningen ska effektiviseras med 20 %. Europaparlamentet 
understryker i sina direktiv 2010/31/EU att bebyggelsen och därigenom 
byggindustrin spelar en nyckelroll i att EU ska klara av dessa krav. Enligt 
energimyndigheten bör kraven på byggnaders specifika energianvändning 
skärpas väsentligt och byggandet av så kallade ”nära nollenergibyggnader” 
(NNE-byggnader) ska signifikant bidra till att uppnå eller överträffa de av EU 
uppsatta miljömålen (Blomsterberg, 2012a). 
 
I en rapport från EU-programmet Build up skills (Blomsterberg, 2012b), 
framgår att med högre krav på byggnaders energiförbrukning följer också nya 
byggmetoder för att uppnå dessa. Redan i designprocessen och projekteringen 
börjar fokus läggas på att uppnå ett så optimalt klimatskal som möjligt ut 
energisynpunkt. När det gäller utförandet så för dessa krav med sig en rad nya 
arbetsmoment som inte förekommit inom de tidigare metoderna för 
husbyggande. Däribland kan nämnas nya regler om utförliga tätskikt och 
välisolerade detaljlösningar och anslutningar, för att undvika köldbryggor. På 
grund av att dessa nya byggmetoder och tekniker allt eftersom etablerar sig i 
branschen förändras också kompetenskraven för den enskilde 
byggnadsarbetaren. Kunskapsnivån hos de som utför byggarbete ligger i 
dagsläget inte i nivå med de krav som ställs på slutprodukten. Det finns ett 
glapp mellan förväntad kvalitet på en byggnad och kompetensen hos de som 
rent praktiskt ska bygga den. För att öka kompetensen krävs utbildning och 
kompetensutveckling inom energieffektivt byggande. Enligt Ferbas (2011) är 
kompetensutveckling ett relativt nytt begrepp. I industrisamhället var 
kompetensutveckling inte speciellt centralt. Till skillnad från i dagens 
kunskapssamhälle där kompetens kommit att bli ett viktigt konkurrensmedel. 
Förr räckte det med att en yrkesarbetare kunde utföra den uppgift han blivit 
tilldelad på t.ex. fabriken han arbetade på. Det varken förväntades av någon 
eller fanns något behov av att ägna tid åt att träna på att utföra den. Idag 
förväntas arbetstagare och arbetsgivare arbeta mycket mer aktivt med att hålla 
sig konkurrenskraftiga på marknaden och välinformerade om det senaste inom 
respektive bransch. Även om själva yrket byggarbetare funnits i alla tider så 
har arbetsuppgifterna genom historien alltid utvecklats i takt med att 
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byggandet blivit mer och mer avancerat. Idag räcker det inte med att resa fyra 
väggar och ett tak som skydd för väder och vind. Höga krav ställs på en 
byggnads täthet, isolering, stabilitet och beständighet, för att bara nämna några 
punkter. Denna utveckling för med sig att kraven på byggarbetarna som ska 
utföra jobbet ökar. Någon måste ta ansvar för att den kompetens som behövs 
faktiskt finns. 
 
Ett exempel på en modern byggteknik som snabbt uppvisade brister, och vars 
kvalitet beror mycket på utförandet, är de enstegstätade pustade fasaderna. 
Systemet bygger, till skillnad från de tvåstegstätade fasaderna, på att vind- och 
fuktskydd kombineras i det yttersta lagret av fasaden. Fasaden har heller ingen 
luftspalt. De enstegstätade fasaderna är mycket beroende av ett korrekt 
utförande då minsta lilla spricka kan leda till att fukt tar sig in i isolering och 
regelverk och bland annat orsakar mögel och rötskador (Villaägarnas 
riksförbund 2009). Då kompetensbrist varit en bidragande faktor till de 
enstegstätade fasadernas bristande kvalitet ligger det nära till hands att dra 
paralleller till lågenergibyggandet där samma misstag, med felaktiga 
utföranden och påföljande rättsliga processer och tvister, inte får upprepas 
igen. 

 

 

1.2 Problemfrågeställning 
 
Denna studie utförs för att besvara följande frågeställningar: 
 
1. Hur ser kompetensuppbyggnaden ut bland Sveriges byggnadsarbetare? Vad 
har de för grundutbildning och vilken form av vidareutbildning erbjuds de i 
dagsläget? 
 
2. Vad utmärker byggandet av energieffektiva hus jämfört med den 
traditionella byggnadsproduktionen? 
 
3. Vilka kompetenser behöver byggnadsarbetarna utveckla för att kunna utföra 
arbetet med att bygga energieffektiva hus på ett sådant vis att kvalitetskraven 
uppfylls? 
 

EU-‐ 
krav 

Regering
s-‐krav 

Bygg-‐ 
krav 

Nya	  
tekniker 

Kompetens-‐ 
behov 



 

 
 

3 

4. Vad anser olika representanter från byggbranschen om 
kompetensutvecklingsfrågan när det gäller energieffektivisering? 
	  

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här rapporten är att reda ut var glapp mellan förväntad kvalitet 
och befintlig byggkunskap finns och hur arbete bedrivs för att minska dem. 
Avsikten med arbetet är också att undersöka behovet av en ökad 
kompetensutveckling av byggnadsarbetare så att slutproduktens kvalitet kan 
ökas till, av beställare och myndigheter, förväntad nivå. 
 
Ett särskilt syfte är att studera kompetensfrågorna vid byggande av energisnåla 
byggnader, så kallade nära nollbyggnader, för att skapa förståelse för hur 
byggnadsarbetarnas kompetens ska kunna ligga i fas med de krav som EU och 
svenska myndigheter ställer på nya byggnaders energianvändning. Studien ska 
reda ut på vilka områden byggandet, tack vare de nya kraven, ändras och var 
det tillkommer, för byggnadsarbetare, nya moment. Vidare skall studeras hur 
byggnadsarbetarnas kompetenssituation ser ut och är uppbyggd, framförallt då 
det gäller nya arbetsmoment och hur stor möjlighet byggnadsarbetare har att 
själva påverka hur arbeten utförs. 
	  

1.4 Mål 
 
Målet med rapporten är att genom studier av litteratur och redan befintliga 
rapporter och avhandlingar inom ämnet i kombination med kvalitativa 
djupintervjuer med relevanta personer i branschen, kunna komma fram till en 
sammanställning av branschens yrkesarbetares behov av, och inställning till, 
kompetensutveckling. Framförallt i fråga om moderna byggtekniker och nya 
arbetsmoment som tillkommer på grund av dessa. 
	  

1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet koncentreras kring den utbildning och kompetensutveckling som är 
betydande för kvalitet på slutprodukten. Utbildning, arbetsträning och 
kompetensutveckling bedrivs inom de flesta områden i byggbranschen. I 
denna rapport behandlas de områden som direkt rör yrkesarbetaren och dennes 
kompetens och yrkesskicklighet.  Områden som arbetsplatssäkerhet, etik och 
medarbetarintegrering berörs i de fall då de påverkar arbetsklimatet på en 
byggarbetsplats och därmed även kan vara av betydelse för kvalitet på 
slutprodukten. Rapportens fokus ska ligga på arbete med moderna byggnader 
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och tekniker samt den kompetens som behövs för att uppnå förväntad kvalitet 
på dessa. Generell utbildning, definition av kompetens och yrkesarbetarnas 
situation berörs för att komma fram till hur dagens kompetenssituation ser ut 
och vad som behövs för att branschen ska kunna möta de ökade kraven som 
följer med det energieffektiva byggandet. 
	  

1.6 Disposition 
 
Kap 1  
I kapitel 1 skapas en problemformulering och det ges en kort bakgrund till 
denna. Ett syfte med rapporten fastställs tillsammans med rapportens mål och 
avgränsningar. 
 
Kap 2 
I kapitel 2 ges en beskrivning av de metoder som används för att skriva 
rapporten. Det ges en kort beskrivning av hur faktainsamling och intervjuer 
ska ske samt hur information från dessa ska bearbetas. 
 
Kap 3 
I kapitel 3 behandlas begreppet kompetens och hur kompetensen är uppbyggd 
i byggsektorn. En beskrivning ges av utbildningsvägarna från grundutbildning 
till lärling och de vidareutbildningar som sedan erbjuds på olika arbetsplatser. 
 
Kap 4 
I Kapitel 4 beskrivs ansvarssituationen när det gäller utbildning och 
vidareutbildning. Därefter ges en beskrivning av den förväntade utvecklingen 
inom utbildning och kompetensutveckling.  
 
Kap 5 
I kapitel 5 beskrivs byggnadsarbetarens situation i form av anställningsvillkor 
och löneform samt hur detta inverkar på byggnadsarbetarens tillgång till 
kompetensutveckling. 
 
Kap 6 
I kapitel 6 beskrivs lågenergibyggandets utmärkande drag och vilka 
problemområden som identifierats i samband med dessa. 
 
Kap 7 
I kapitel 7 dras slutsatser kring fakta som presenterats i kap 3-kap 6.  
 
Kap 8 
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I Kapitel 8 presenteras resultat från intervjuer av arbetsgivare och arbetstagare. 
Kapitlet ska ge en inblick i hur kompetensutvecklingen, utbildningssituationen 
och det moderna byggandet upplevs i praktiken. 
 
Kap 9 
I kapitel 9 analyseras och diskuteras resultaten från intervjuer och jämförs med 
resultat av faktastudien. 
 
Kap 10 
I kapitel 10 dras slutsatser och ges rekommendationer utifrån resultaten av 
analyser och diskussioner. 
 
Kap 11 
I kapitel 11 ger författarna sina egna reflektioner över resultaten. 
 
Kap 12 
I kapitel 12 presenteras studiens källor 
 
Bilagor 
I bilaga 1-8 presenteras de intervjuer som utförts för studien, i sin helhet.  
	  

1.7 Begrepp och definitioner 
 
Benämningen byggnadsarbetare och yrkesarbetare: 
Med benämningen byggnadsarbetare i denna rapport syftar vi på de personer 
som rent fysiskt utför arbetet med att uppföra en byggnad på en 
byggarbetsplats. Till dessa benämningar räknas här yrkesgrupperna: Armerare, 
Betongarbetare, Golvläggare, Håltagare, Maskinförare, Kranförare, Murare, 
Plattsättare, Ställningsbyggare, Stensättare, Takmontör, Undertaksmontör, 
VVS-personal, Elektriker, personal inom styr- och reglerteknik och 
Träarbetare/snickare. Av dessa yrkesgrupper är det inte alla som kan anses ha 
någon påverkan på en byggnads värmetekniska egenskaper och dess 
energiaspekter. 
 
Benämningen lågenergihus 
”Lågenergihus” är, i Sverige, ett samlingsbegrepp för byggnader som har en 
lägre energiåtgång än vad BBR kräver eller vad som är praxis. 
Byggnadens behov av tillförd energi ska vara låg, klimatskal och ventilation 
ska vara utformade för att minimera värmeförluster. Byggnaden ska vara 
välisolerad och har i de allra flesta fall någon form av värmeåtervinning av 
frånluften. 
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Benämningen NNE-hus 
NNE-hus står för ”Nära nollenergi hus”. Det är en nivå i klassificeringen av 
lågenergihus som innebär att byggnaden har ett behov av energitillförsel för 
uppvärmning, som är nära noll. 
Citat från EU-direktivet 2002/91/EC om byggnaders energiprestanda: 
”Nära nollenergibyggnad: en byggnad som har mycket hög energiprestanda, 
som bestäms i enighet med bilaga 1. Nära nollmängden eller den mycket låga 
mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi 
från förnybara energikällor, inklusive el och värme från förnybara 
energikällor som produceras på plats, eller i närheten.” 
(Dehlin, 2012c). 
 
Benämningen passivhus: 
Ett passivhus är en sorts lågenergihus. Det är en byggnad som är byggd enligt 
en viss standard vad gäller värmeförluster och energiåtgång för uppvärmning. 
För att nå upp till definitionskraven ska byggnaden, i Sverige, ha en 
värmeförlust på max 15 W/m2 vid 21° inomhustemperatur och lägsta dim. 
yttertemperatur. Byggnaden ska vara lufttät, med maximala tillåtna läckage 
0,30 l/s m2 omslutande area vid 50 Pa tryckskillnad.  
(Passivhuscentrum, 2013) 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
 
Eftersom detta arbete syftar till att skapa förståelse för en process kommer 
kvalitativ metod att tillämpas. Denna metod kommer att låta författarna forma 
studien allteftersom ökad förståelse för ämnet skapas. Arbetet syftar till att 
genom intervjuer med, för ämnet, relevanta personer skapa en uppfattning om 
ett problem. Problemet som arbetet behandlar innehåller inga eller mycket få 
kvantifierbara data därför förfaller kvalitativ metod självklar att använda. 
 

2.2 Datainsamling 
 
 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie kommer att genomföras för att bilda arbetets teoretiska 
ramar. Då det valda ämnet är ett relativt nytt problem finns ej mycket utgiven 
litteratur att tillgå. En rad avhandlingar och rapporter har dock skrivits inom 
närliggande ämnen. T.ex. har energimyndigheten publicerat ett antal rapporter 
från EU-projektet Build up skills i ämnet. Dessa kommer att studeras och, 
tillsammans med ytterligare facklitteratur, ligga till grund för rapporten. 
Litteraturstudien kommer att fokuseras på en rad nyckelfaktorer såsom 
kompetens och kompetensutveckling samt vilken grundutbildning en 
byggarbetare i Sverige idag genomgår innan denne börjar arbeta. 
Litteraturstudien syftar även till att förstå byggarbetarens situation, dennes roll 
i byggprocessen och vilket ansvar den rollen är förknippad med. Slutligen 
undersöks utsträckningen av det redan konstaterade behovet av 
kompetensutveckling samt vem som bär ansvaret för att kompetensutveckling 
genomförs. 
	  

 Intervjuer 
 
En rad kvalitativa djupintervjuer kommer att genomföras för att öka 
förståelsen för ämnet och skapa en tydligare bild av problematiken kring 
kompetens- och utbildningssituationen. Genom intervjuerna hoppas författarna 
kunna reda ut de frågor som inte går att besvara genom rena litteraturstudier. 
Frågor som rör mjuka parametrar såsom attityd och inställning. Frågor som rör 
problem som kan variera mycket mellan olika arbetsplatser och därför inte går 
att tala om generella termer. Exempel på frågor: 
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1. Vad har den enskilde byggarbetaren för möjlighet att påverka sättet ett 
arbete utförs på? 

2. Finns det en allmän vilja hos byggarbetare att genomgå 
kompetensutveckling? 

3. Hur ser arbetsledare och platschefer på behovet av 
kompetensutveckling? 

4. Vad skulle företagen ha att vinna på det och vem är redo att betala för 
det? 

 
Frågorna varieras beroende på intervjuperson men ett antal grundfrågor 
upprättas som ställs till alla intervjupersoner. Utifrån grundfrågorna varieras 
följdfrågor beroende på intervjupersonens svar och kunskapsområden. Detta 
för att skapa så stor förståelse för ämnet som möjligt genom att ta tillvara på 
intervjupersonens kunnande på ett optimalt sätt. 
	  

2.3 Val av respondenter 
 
Intervjuerna kommer att genomföras med, för rapporten, intressanta personer 
inom branschen såsom platschefer, arbetsledare och personalchefer. Detta är 
personer med nära anknytning till arbetet på byggarbetsplatsen, eftersom det 
är på byggarbetsplatsen det praktiska arbetet sker och alltså där som effekterna 
av kompetensutveckling i byggarbetarledet skulle vara mest påtagliga. Det är 
även där som möjligheten att påverka kvaliteten på resultatet finns och det är 
där som eventuella brister i kompetens, när det gäller moderna byggmetoder, 
skulle visa sig först. För att få så bra spridning på svaren som möjligt och 
därigenom en bredare helhetsbild, har vi valt intervjupersoner från olika 
företag och olika byggen. För att ge en helhetsbild och belysa problematiken 
från mer än ett håll intervjuas även ett antal byggnadsarbetare angående de 
problem och frågor som studien behandlar. Byggnadsarbetarna är av olika 
ålder och har olika lång erfarenhet av sitt yrke.  
 

2.4 Metod för sammanställning av intervjuer 
 
Så snart som möjligt efter intervjutillfälle sammanställs anteckningar, 
dokument och eventuella inspelningar från intervju. Sammanfattningen av 
varje intervju består av en kort presentation av intervjupersonens roll och 
erfarenhetsnivå. Därefter redovisas de ställda frågorna var för sig, följda av 
respektive svar. Intervjuerna redovisas i rapporten som bilaga 1-8. I Kapitlet 
”Kompetens och kompetensutveckling i praktiken” redovisas och 
sammanställs det som framkommit under intervjuerna i olika 
områdeskategorier för att lättare kunna jämföra och analysera svaren.	  
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2.5 Metod för analys av intervjuer 
 
Informationen från intervjuerna kommer att behandlas induktivt. Efter att var 
intervju sammanfattats för sig utförs en sammanställning av de synpunkter 
som framkommit. Dessa synpunkter analyseras för att urskilja tendenser och 
mönster. Därigenom skapas grunden för att dra rapportens slutsatser och för 
att kunna föra en diskussion kring dessa.  
	  

2.6 Studiens trovärdighet 
 
Studiens reliabilitet bedöms vara god. De flesta intervjurespondenter har gett 
liknande svar på samma frågor. Det har varit relativt enkelt att sammanställa 
intervjuer och se tendenser i var problemen finns. Även studiens validitet 
bedöms vara god. I de flesta fall har intervjupersonerna svarat på de frågor 
som ställts på ett sätt som varit till hjälp för att besvara studiens 
problemfrågeställning. 
	  

2.7 Tillvägagångssätt 
 
Studien inleds med en litteraturstudie där befintlig litteratur, rapporter och 
avhandlingar i ämnet studeras för att lägga en faktamässig grund till arbetet 
och för att öka författarnas kunskap om ämnet och den problematik som ligger 
till grund för studien. Utifrån insamlade fakta skapas ett antal frågor som ska 
ligga till grund för intervjuer. Intervjuerna genomförs utifrån samma 
huvudfrågor men med vissa variationer utefter intervjuperson. Intervjuer 
genomförs både med olika former av arbetsgivare och med arbetstagare för att 
ge en bred inblick i den praktiska problematiken. Då intervjuer och faktastudie 
är klara analyseras resultaten separat och i förhållande till varandra. Slutsatser 
dras utifrån de praktiska resultaten från intervjuerna som komplement till 
faktastudien med syfte att besvara studiens frågeställning. 
	  

2.8 Metodkritik 
 
Metoden med kvalitativa djupintervjuer har både för och nackdelar. Till 
fördelarna hör att författarna har möjlighet att utforma frågor efterhand som 
förståelsen för ämnet ökar. Till nackdelarna hör att det kan vara svårt att få 
personer i en ledande position i ett företag att berätta om motgångar, moment 
som upplevs svåra och om brister hos sin egen personal. För att minska 
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omfattningen av det problemet presenteras i den här studien inga namn eller 
företagsnamn. Ett annat problem är att intervjuer tar tid i anspråk och det kan 
vara svårt att hitta intressanta intervjupersoner som är beredda att ta sig den 
tiden. För att uppnå en så tillförlitlig studie som möjligt, som speglar 
verkligheten på ett bra sätt, skulle det krävas att många fler intervjuer utförts. 
Då denna studie endast baseras på 8 intervjuer kan den inte påstås vara 
representativ för hela branschen. För att få öka studiens tillförlitlighet skulle 
fler personer behöva intervjuas, inom fler yrkesområden, fler åldersgrupper 
och fler olika företag. Ytterligare ett problem som kan påverka resultaten både 
i intervjuer och enkäter är att olika personer uppfattar ord och uttryck olika. I 
vårt fall har t.ex. orden utbildning och kompetensutveckling varit sådana ord 
som intervjupersoner tolkar olika. Huruvida t.ex. en grundläggande instruktion 
i säkerhet ska räknas som utbildning är en tolkningsfråga och därför har 
eventuellt personer med samma mängd erhållen utbildning svarat olika på 
frågan om hur mycket utbildning de blivit erbjudna. 
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3 Kompetens och hur den byggs upp 

I detta kapitel redogörs för hur Sveriges byggnadsarbetares kompetens och 
yrkeskunnande är uppbyggt. Från grundutbildning och lärlingstid till 
utbildningar på arbetsplatsen och kompetensutveckling.  
 

3.1 Vad innebär yrkeskunnande och kompetens 
 
Det är svårt att i litteraturen finna en absolut definition av begreppet 
kompetens. Uttrycket används många gånger utan närmare reflektion över vad 
det innebär. 1990 tillsattes en statlig kompetensutredning, som kom fram till 
att begreppet kompetens var allt för omfattande, vilket resulterade i att det inte 
ansågs meningsfullt att formulera en strikt definition. Ellström (1992) menar 
att begreppet kompetens ofta förväxlas med kvalifikation och yrkeskunnande. 
De är familjebegrepp, vilket ofta resulterar i en uppsättning av besläktade 
innebörder som ofta flyter ihop. Detta är enligt författaren en trolig förklaring 
till det faktum att det i litteraturen saknas en allmänt accepterad definition av 
kompetens.  
 
Kompetens handlar enligt Ellström (1992) om en individs potentiella 
handlingsförmåga när det gäller att lösa en uppgift eller hantera en situation. 
Kompetens handlar till skillnad från kvalifikation om individens 
förutsättningar och de färdigheter som har sitt ursprung däri. En persons 
kompetens är alltså, enligt Ellström, knuten till personens förmågor. 
Kvalifikation handlar om krav på kompetens med utgångspunkt i ett visst 
arbete, vad som i många sammanhang skulle benämnas som kunnande. 
Ordet yrkeskunnande kan beskrivas som ett sammanfattande begrepp för både 
kompetens och kvalifikation. Skogsberg & Sköldborg (1991) talar däremot om 
kompetens som själva samlingsnamnet för yrkeskunnande, eller 
yrkesskicklighet, och en persons sociala förmåga. De talar om en sammansatt 
förmåga som inte bara innebär tekniskt kunnande dvs. kvalifikation utan även 
ha förmåga att samspela med andra och arbeta för bästa möjliga gemensamma 
resultat. Även Pilhammar (1998) anser att kompetens är mycket mer än bara 
kunskap. Kompetens är enligt honom en sammansättning av en rad förmågor 
och egenskaper och byggs upp av en persons kunskaper, mentala förmågor, 
attityder och färdigheter. För att begreppet kompetens ska ha en mening krävs 
enligt Pilhammar att det sätts in i ett sammanhang, att kompetensen finns inom 
ett område. Kompetensen utvecklas allt eftersom en person är verksam inom 
det området och byggs upp genom utbildning och erfarenhet av arbetet och 
från omvärlden. 
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3.2 Kompetensuppbyggnad inom byggsektorn 
 
Byggindustrin omfattar ett 60-tal yrkeskategorier som var och en kräver sin 
utbildning. Dessa utbildningar erbjuds bland annat på landets gymnasieskolor, 
högskolor, fristående utbildningsföretag och intresseorganisationer. 2002 
erbjöd 19 av landets universitet högre utbildningar inom byggområdet och 119 
gymnasieskolor hade byggprogrammet i sitt programutbud (SOU 2002:115 
s.223). Därutöver finns en rad privata utbildare som genomför allt från 
grundutbildningar till kompetensutveckling och vidareutbildning på högre 
nivå. Oavsett om det gäller en grundutbildning till snickare eller en 
ingenjörsutbildning så finns det massvis av vägar att gå för att skaffa sig en 
utbildning inom byggindustrin. Utbildningsutbudet i den svenska 
byggindustrin är svåröverblickat och oorganiserat. Det är svårt att dela upp 
alla utbildningar på ett sådant sätt att man kan jämföra och värdera deras 
innehåll i förhållande till varandra. Utbildningsnivån i byggindustrin är 
generellt låg. Endast 8 procent av de yrkesverksamma har någon form av 
eftergymnasial utbildning. Som jämförelse är motsvarande siffra för hela 
arbetsmarknaden 28 procent (SOU 2002:115 s.224). Även när det gäller 
kompetensutveckling ligger byggindustrin mycket lägre än många andra 
branscher. 2002 fick sektorns LO-medlemmar 0,3 dagar 
vidareutbildning/kompetensutveckling per år medan t.ex. SACO-medlemmar 
anställda inom Landstinget fick 7,4 dagar. (SOU 2002:115 s.224)  
 
I Byggkommissionens rapport ”Utmaningar för nytänkare” 
(Byggkommissionen 2003) konstateras att byggandets utbildningssystem är 
omodernt. Byggkommissionen menar att utbildningen måste anpassas till 
”dagens och morgondagens medarbetare” samt till den moderna 
byggprocessen. Det har länge förutspåtts en stor arbetskraftsbrist inom 
byggbranschen då de antal elever som genomgår grundutbildning inte i 
närheten motsvarar de antal byggnadsarbetare som pensioneras. 



 

 
 

13 

	  

 3.2.1 Grundutbildning 
 
En blivande byggnadsarbetare har i stort sett tre vägar att gå. Den vanligaste är 
via en gymnasieutbildning men möjlighet finns även att genomgå utbildning 
via annan godkänd utbildningsgivare t.ex. någon form av 
Yrkeshögskoleutbildning eller ett byggföretag. En annan väg att gå är via en 
distansutbildning. Efter slutförd utbildning på gymnasie- distans- eller annan 
godkänd utbildning genomgår den blivande yrkesarbetaren en lärlingsperiod 
på mellan ett och ett halvt och två och ett halvt år. Det finns en organisation 
som har till uppgift att agera länk mellan arbetsliv och utbildning i 
byggbranschen. Denna organisation heter Byggnadsindustrins yrkesnämnd 
(förkortas BYN) och verkar för att gymnasieskolans utbildning ska motsvara 
behoven i byggbranschen samt för att lärlingstiden ska ge de kunskaper som 
kommer att krävas i yrkeslivet. BYN är en partsammansatt organisation vars 
uppgift bland annat är att hantera innehållet i de utbildningsavtal som finns 
mellan byggindustrins arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. BYN består 
av Sveriges byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska 
byggnadsarbetareförbundet och SEKO, facket för service och kommunikation. 
(Byggindustrins yrkesnämnd, 2013) 
	  
 
3.2.1.1 Gymnasieutbildning 
 
I Sverige går elever 9 år i obligatorisk grundskola. Därefter får eleven själv 
välja gymnasieinriktning. Det finns 18 nationella program att välja mellan. De 
tre som är aktuella för en karriär som yrkesarbetare inom byggbranschen är: 
Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet samt VVS- 
och fastighetsprogrammet. På varje program kan eleven sedan välja mellan 
olika inriktningar. På Bygg- och anläggningsprogrammet finns fem 
inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri 
och plåtslageri. Yrkeskategorier som utbildas på Bygg och anläggning är: 
 

• Anläggningsarbetare 
• Anläggningsmaskinförare 
• Betongarbetare 
• Byggnads- och ventilationsplåtslagare 
• Glastekniker 
• Golvläggare 
• Isolermontör 
• Kranförare 
• Murare 
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• Målare 
• Plattsättare 
• Takmontör 
• Träarbetare/snickare 

 
Inom El- och energiprogrammet utbildas installationstekniker och inom VVS- 
och fastighetsprogrammet utbildas VVS-montörer. Under gymnasietiden 
genomförs så kallad APU (arbetsplatsförlagd utbildning) som kan beskrivas 
som ett förstadium till lärlingstiden. Under sin APU ska en elev få möjlighet 
att ”känna på” olika moment som förekommer på en byggarbetsplats inom den 
valda yrkesinriktningen (Blomsterberg, 2012a). Dagens gymnasieutbildning 
innehåller några kurser där hållbar utveckling tas upp i kursplanen. 
Tillexempel i kurserna ”Bygg och anläggning” 1 och 2 ska utbildning om 
”bygg och anläggningsbranschens roll i samhället och för hållbar utveckling” 
ingå. I ämnet ”Husbyggnad” ska eleverna utveckla kunskaper om ”vad 
hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen” (Tullstedt & 
Douhan, 2013). Gemensamt för alla gymnasieutbildningar och inriktningar är 
att eleverna läser någon kurs som tar upp lagar och regler kring byggande, de 
läser också alltid någon kurs som tar upp grundläggande kunskaper inom 
arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning (Byggindustrins yrkesnämnd, 2013). 
 
I Byggkommissionens rapport (Byggkommissionen 2003) kan läsas att 
gymnasieskolans byggprogram länge har dragits med höga antal avhopp. Det 
genomfördes för Byggkommissionens rapports räkning ett antal intervjuer 
med syfte att skapa en bild av anledningen till den höga andelen avhopp. Även 
där fick byggutbildningarna kritik för att vara omoderna. ”Lärarna har gamla 
kunskaper och lär ut metoder som inte längre används på byggena” lyder en av 
huvudrubrikerna i intervjusammanfattningen. Man menade även att för 
mycket krut lades på at utbilda traditionella snickare, att man hade för lite 
praktik och att kärnämnena tog upp för mycket tid. Ett annat problem ansågs 
vara att skolan inte samarbetade tillräckligt med företagen. 
Byggkommissionen har även i samma rapport föreslagit att företagen i sin tur 
behöver bli bättre på att ta initiativ till samarbeten med gymnasieskolan och 
visa ett större engagemang.  
 
3.2.1.2 Komvux KY- och YH-utbildning (godkänd utbildningsgivare) 
 
Ett alternativ till att genomgå en gymnasieutbildning är att genomgå en 
utbildning som hålls av annan godkänd utbildningsgivare. Detta kan vara ett 
byggföretag (byggföretagen kallar detta traditionell lärlingsutbildning) eller ett 
privat utbildningsföretag. ”Godkänd utbildningsgivare” innebär att 
utbildningen ska vara godkänd av BYN (Byggindustrins Yrkesnämnd, 2013b). 
Inom Komvux kan man som vuxen läsa många av de byggutbildningar som 
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tillhandahålls av gymnasieskolan om man t.ex. inte har godkända slutbetyg 
från gymnasiet. 
 
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som innefattar 
yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY). Båda 
kombinerar teori med praktiska moment anknutna till arbetslivet. 
Utbildningarna är starkt knutna till arbetsmarknaden, stor vikt läggs vid 
praktik och att ge eleven kunskap som faktiskt är användbar i arbetslivet. 
Yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda för respektive bransch och syftar 
till att tillhandahålla utbildad arbetskraft till arbetsmarknaden inom de 
branscher där det finns ett uttalat behov. Under 2013 kommer både YH-
utbildningar och KY-utbildningar att bli Yrkeshögskoleutbildningar 
(Blomsterberg, 2012a). 
 
3.2.1.3 Distansutbildning i kombination med traditionell 

lärlingsutbildning 
 
I de fall då byggutbildning sker i form av traditionell lärlingsutbildning direkt 
i ett företag ska denna, för att få ligga till grund för yrkesbevis, kompletteras 
med en teoretisk utbildning. Denna teoretiska utbildning kan ske på distans. 
Syftet med utbildningen är att ge utbildningstagaren de teoretiska färdigheter 
som en byggnadsarbetare behöver men som inte nödvändigtvis lärs ut ute på 
ett bygge. Färdigheter såsom byggfysik, byggnadslära, materialkännedom och 
arbetsmiljöregler. Då traditionell lärlingsutbildning genomförs ska lärlingen 
arbeta 10 000 timmar på bygge till skillnad från en lärling från gymnasiets 
byggutbildning som behöver göra 6800 timmar (Blomsterberg, 2012a). 
	  

3.2.2 Färdigutbildning – Lärlingstiden 
 
Efter slutförd utbildning på gymnasie- distans- eller annan godkänd utbildning 
genomgår utbildningstagaren en lärlingsperiod på mellan ett och ett halvt och 
två och ett halvt år. Lärlingsperioden eller färdigutbildningen är en 
obligatorisk del av utbildningen och måste genomföras för att lärlingen  ska få 
sitt yrkesbevis. Under lärlingstiden arbetar lärlingen, inom sin inriktning, på 
ett företag och lär sig olika arbetsuppgifter mer ingående. I gymnasieskola och 
annan grundutbildning har ofta bara funnits möjlighet att pröva på olika 
moment. Under lärlingstiden är syftet att mer ingående kunskaper de praktiska 
arbeten som förekommer vid ett bygge. Lärlingen tilldelas en handledare på 
företaget vars roll är att ansvara för att lärlingen tillgodogör sig den kunskap 
som denne behöver. Handledaren ska planera, styra och följa upp lärlingens 
yrkesträning. Handledaren ska i sin tur erbjudas utbildning från företaget i 
handledarrollen. Under lärlingstiden ska lärlingen arbeta med alla olika 
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arbetsmoment som förekommer på en byggarbetsplats. Exakt vilka moment 
som ska genomföras beror på inom vilken yrkesgrupp lärlingen är verksam. 
En lista på dessa arbeten finns på arbetskorten i lärlingens ”utbildningsbok”. I 
den fyller handledaren i antal arbetade timmar med varje arbetsmoment.  
	  
	  

	  
 
Bild 3:1 Exempel på arbetskort för en betonglärling 
 
När alla moment är avklarade och lärlingen har nått upp till det antal timmar 
som krävs, får han ut sitt yrkesbevis (Byggindustrins yrkesnämnd, 2013c) 
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3.2.3 Yrkesbevis 
 
För att erhålla sitt yrkesbevis ska utbildningstagaren ha genomfört godkänd 
grundutbildning samt genomfört ett antal lärlingstimmar enligt nedan på ett 
företag som har avtal med facket Byggnads eller Sveriges byggindustrier. 
Yrkesbeviset är ett intyg på att byggnadsarbetaren genomfört en, av BYN, 
godkänd utbildning (Byggindustrins yrkesnämnd 2013a): 
 
 Gymnasielärling 
(Ej S-avtalet) 

Ungdomsutb. 6800 h 

Traditionell lärling 
(Ej S-avtalet) 

Ungdomsutb. 
Vuxenutb. 

6800 h 
5800 h 

Lärling 
S-avtalet 

Gymnasieutb. 
Vuxenutb. 

4800 h 
3300 h 

Maskinförarlärling Gymnasieutb. 
Vuxenutb. 

4800 h 
4200 h 

Övriga yrkesarbetare 

Kompetensprov/YTP ska göras efter 
uppnådda timmar 

TBM 
Maskin 
S-avtalet 

10000 h 
8000 h 
6000 h 

 
Tabell 3:1 antal lärlingstimmar som krävs för yrkesbevis med respektive 
utbildningsbakgrund.  
	  

3.2.4 Vidareutbildningar och kompetensutvecklingar 
 
Vidareutbildningar och kompetensutvecklingar erbjuds av en rad privata 
utbildningsföretag. Vissa utbildningar är reglerade av arbetsmiljölagarna och 
obligatoriska för att få utföra vissa arbeten. Kompetensutveckling är relativt 
ovanligt i byggbranschen. I den mån den förekommer syftar den till förbättrad 
arbetsmiljö, ökat miljömedvetande eller utveckling av yrkesteoretiska 
kunskaper. Kompetensutveckling som syftar till att öka kunskapen om att 
hantera information, konflikthantering eller sociala processer förekommer 
knappt eller inte alls. (Byggkommissionen, 2003) 
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Bild 3:2 Exempel på vidareutbildningsplan för yrkesarbetare. Källa: NCC 
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Kompetensutveckling och kurser inom passivhusbyggande/ NNE-
husbyggande finns men är fortfarande ovanligt. Utbudet i dagsläget står inte 
alls i proportion till hur efterfrågan förutspås se ut inom några år. Följande 
utbildningar erbjuds i dagsläget enligt Dehlin (2012c). Passivhuscentrum i 
Alingsås erbjuder kursen ”Passivhusbyggare” för byggnadsarbetare. Kursen är 
utformad för att ge de nödvändiga baskunskaperna för att arbeta med 
byggande av passivhus och energieffektiva byggnader. Kursen fokuserar mer 
på bredd än på djup och syftar även till att ge kunskaper om det viktiga i att 
beakta byggnadens inomhusklimat och att ge den en god beständighet. Även 
Sveriges tekniska forskningsinstitut har tillsammans med Passivhuscentrum 
startat projektet ”kompetenshöjning av yrkesarbetare”. Projektet syftar till att 
utbilda utbildare inom energieffektivt byggande och därigenom via 
internutbildning sprida kunskapen till yrkesarbetarna. På detta sätt ska ett stort 
antal yrkesarbetare kunna utbildas både snabbt och kostnadseffektivt. 
De större byggföretagen har sakteliga börjat hänga på i kompetenshöjningen. 
T.ex. NCC har en internutbildning för produktionspersonal på 4 timmar som 
kallas ”Fukt- och energiutbildning”. Utbildningen tar upp utformning av 
passivhus/ NNE-hus, rådande klimatförändringar och deras påverkan, 
lufttäthet, fukttäthet, genomföringar, köldbryggor och detaljutföranden med 
avseende på fukt och täthet. Det pågår således redan en del projekt för att höja 
kompetensen inom området men det saknas en nationell helhetsbild av 
insatserna och det finns inte heller något nationellt register över yrkesarbetare 
och arbetsledare som genomgått utbildning i passivhusbyggande och dylikt 
(Dehlin, 2012c). 
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4 Utbildningsansvar och utveckling 

I denna del beskrivs vad lagar och regler säger om vems ansvar det är utbilda 
och kompetensutveckla personal. Vem är det som bär yttersta ansvaret för att 
de anställda tillhandahålls de vidareutbildningar som man syftar till i 
samband med begreppet kompetensutveckling? 
I denna del redogörs också för hur utvecklingen inom lågenergiutbildning 
förutspås se ut och vilka krav som ställs på den. 

 
Att utbilda personal kostar pengar och därigenom ökar ett företags 
omkostnader då man kompetensutvecklar sin personal. Eftersom 
byggföretagen i huvudsak konkurrerar med lågt pris, speciellt då 
upphandlingarna förekommer lokalt, riskerar de företag som lägger medel på 
kompetensutveckling att förlora upphandlingar på grund av detta. 
Byggbranschen är dessutom till stor del en projektbaserad bransch där det kan 
vara svårt att avgöra på vilken nivå medlen för vidareutbildning ska sättas in. 
Byggnads menar att det varken finns tid eller pengar till att kompetensutveckla 
på projektnivå och menar därför att de stora företagen inom branschen bör 
lägga ansvaret för kompetensutveckling på en central nivå. 
(Byggkommissionen, 2003) 
	  

4.2 Ansvar för utbildning och kompetensutveckling 
 
4.2.1 Arbetsgivare och arbetstagare 
 
En arbetsgivare har enligt lag ingen skyldighet att erbjuda 
kompetensutveckling. För att detta inte skall slå tillbaka allt för hårt på 
arbetstagarna vid en eventuell arbetsbrist, så är arbetsgivaren enligt lagen om 
anställningsskydd (22 § LAS), skyldig att ta fram en turordningslista. Enligt 
denna lista gäller ”sist in, först ut”. Det har även tagits hänsyn till 
arbetsgivaren, och det är här frågan om tillräckliga kvalifikationer kommer in. 
Denna lagstiftning säger att arbetsgivaren endast är skyldig att behålla 
arbetstagaren om han eller hon är kvalificerad för de tjänster som finns inom 
företaget. Arbetsdomstolen har trots detta i några få fall funnit arbetsgivaren 
skyldig till att erbjuda enstaka arbetstagare vidare utbildning. Arbetsdomstolen 
gör i de fall en bedömning av hur utbildningsmöjligheterna sett ut på 
arbetsplatsen innan uppsägning, samt vilka utbildningsinsatser som anses 
rimliga att kräva utav arbetsgivaren. Edström (2001) poängterar att 
arbetsdomstolen i sin bedömning medtar vilken utbildning arbetsgivaren 
tidigare har erbjudit arbetstagaren. Om domstolen anser att det finns brister i 
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kompetensutvecklingen, så är det till nackdel för arbetsgivaren, när 
arbetsgivaren hävdar att arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer. Det 
betyder att en arbetsgivare som brustit i sin utbildningsskyldighet har betydligt 
mycket svårare att bevisa att en arbetstagare inte har tillräckliga 
kvalifikationer. Det kan i vissa fall framstå som att arbetstagaren inte behöver 
ta något vidare ansvar för sin kompetensutveckling, men det är inte helt rätt. 
En arbetsgivare är inte skyldig att vidareutbilda arbetstagaren i all evighet, om 
det visar sig att arbetstagaren inte kan tillgodogöra sig utbildningen. Visar det 
sig däremot att arbetstagaren visar stort engagemang och en vilja att lära, kan 
arbetstagaren utses ansvarig för ett längre fortlöpande utbildningsansvar. Ett 
kompetensutvecklingsavtal påverkar även arbetstagarens ansvar för sin egen 
utbildning. En arbetstagare kan inte förvänta sig att få vidareutbildningar 
serverat på silverfat. Det krävs vilja, engagemang, och initiativ för att få 
möjlighet att ta del utav kompetensutveckling. 
 
4.2.2 Kompetensutvecklingsavtal 
 
Utbildningsskyldigheten kan precis som så mycket annat på den svenska 
arbetsmarknaden regleras i ett kollektivavtal. Ett kompetensutvecklingsavtal 
är ett individuellt avtal, som tecknas gemensamt utav arbetstagare och 
arbetsgivare. Då inget fall är det andra likt, så krävs det ett preciserat 
kompetensutvecklingsavtal för att det skall få betydelsefulla verkningar. 
Kompetensutvecklingsavtalet är till för att beskriva arbetsgivarens och 
arbetstagarens ansvar gent emot varandra, gällande utbildningsskyldigheter. 
LO:s huvudrapport (2003) nämner kort vad arbetsgivaren skall tillhandahålla. 
LO anser att arbetsgivarens ansvar gällande kompetensutvecklingen till största 
del ligger i att finansiera utbildningarna, samt se till att det finns tillräckligt 
med åsidosatt tid för att genomföra dem. 
 
4.2.3 Delat ansvar 
 
Ett kompetensutvecklingsavtal lägger stora delar av ett långtgående 
utbildningsansvar på arbetsgivaren, speciellt sett till kostnader och planering.  
En undersökning (Ferbas, 2011) utav olika branschers 
kompetensutvecklingsavtal, har fastställt att arbetsgivaren inte är ensamt 
ansvarig för kompetensutvecklingen. Utan att även arbetstagaren har ett 
ansvar. Edström (2001) påpekar, efter att ha studerat ett kollektivavtal mellan 
Sveriges verkstadsindustrier och SIF, att det framgår att arbetsgivaren har det 
huvudsakliga ansvaret för kompetensutvecklingen inom företaget. 
Arbetstagaren tilldelas trotts detta ett ansvar för att själv utveckla sin 
kompetens i enighet med de krav som ställs utav företagets verksamhet. 
Arbetstagaren har kort sagt en skyldighet att själv ta initiativ till sin 
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kompetensutveckling. Ett kompetensutvecklingsavtal anger ofta att en 
arbetstagare normalt har en skyldighet till att själv ansvara för att medverka på 
de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder på betald arbetstid. En arbetsgivare 
bör inte ingå ett avtal som säger att denne har huvudansvaret för 
kompetensutvecklingen, om inte även arbetstagaren har ett tilldelat ansvar. 
 

4.3 Utveckling inom utbildning 
 
Build up skills Sverige (BUSS) är en del av EU-projektet Intelligent Energy 
Europe (IEE) och är en direkt följd av EUs energi- och klimatmål för 2020.  
Syftet med BUSS-projektet är att öka yrkesarbetares kompetens och kunskap 
inom områden som energieffektivisering, lågenergibyggande och installation 
av system som använder förnybara energikällor. Precis som i denna studie 
ligger BUSS fokus på yrkesarbetare ute på byggarbetsplatsen. I och med de 
nya klimatmålen har behovet av utbildning och kompetensutveckling med 
inriktning på lågenergibyggande inom byggbranschen ökat och hela 
byggsektorn behöver ställas om till ett mer energieffektivt byggande. Enligt en 
rapport från Build up skills 2013. 
(Tullstedt & Douhan, 2013). 
	  

4.3.1 Utveckling inom grundutbildning, gymnasieskola/yrkeshögskola 
 
I en handlingsplan från Build Up Skills Sverige 2013 (Tullstedt & Douhan, 
2013) presenteras en rad förslag angående hur problemet med bristande 
kompetens inom lågenergibyggande ska hanteras i fråga om utbildning av 
yrkesarbetare. Rapportens författare vill formulera om och komplettera ämnes- 
och kursplaner i grundskolan för att tydliggöra utbildningens koppling till 
energieffektivt byggande. Även när det gäller läromedlen föreslås 
kompletteringar och uppdateringar. De vill ta fram ett 
vidareutbildningsprogram för yrkeslärare och ge dem möjligheter till 
kompetensutveckling inom hållbart byggande. Det finns redan idag stöd för 
utbildningsinslag inom energieffektivt byggande i gymnasieskolan. Ofta 
förekommer i kursmålen luddiga formuleringar om ”hållbart byggande” eller 
”hållbar utveckling”. I BUSS handlingsplan anses att energieffektivisering 
måste få en större och mer konkret plats i kursplanen. Lärare inom byggämnen 
behöver genomgå kompetensutveckling för att kunna undervisa i 
lågenergibyggande på ett, för branschens behovs, tillfredställande sätt. 
Kurslitteratur behöver utformas och uppdateras så att den teoretiska 
undervisningen kan bedrivas på ett sätt som passar det moderna byggandet. 
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4.3.2 Utveckling inom vidareutbildning 
 
Författarna till redan nämnda handlingsplan (Tullstedt & Douhan, 2013) 
föreslår också att en grundläggande vidareutbildning inom energieffektivt 
byggande ska tas fram. Vidareutbildningen ska kunna utföras vid behov, utav 
500 lärare som ska utbildas ifrån både byggföretag och utbildningsgivare. 
Utbildningen ska vara både teoretisk och praktisk. Utbildningsmaterial ska 
vara fritt tillgängligt för alla utbildare. Det föreslås vidare att ett register ska 
upprättas över vilka personer som har genomgått vidareutbildningen. Detta för 
att underlätta kompetensidentifiering då det även föreslås att det ska införas 
krav i upphandlingsunderlag på grundläggande utbildning inom 
energieffektivt byggande. Kravet ska gälla den personal som verkar på 
byggarbetsplatsen och som kan påverka energiprestandan hos den byggnad 
som uppförs. Även kraven utifrån på vidareutbildning förutspås öka. 
Beställaren har en nyckelroll och kommer att kunna ställa krav på att den 
personal som uppför den beställda byggnaden har erhållit erforderlig 
utbildning för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt 
 
Grundpelaren i BUSS handlingsplan när det gäller vidareutbildning är att en 
grundläggande vidareutbildning inom energieffektivt byggande måste tas 
fram. Utbildare behöver utbildas och kursmaterial behöver tas fram. Men man 
trycker också på att det inte enbart handlar om kurser utan även om att hitta ett 
bättre system för att ta vara på den kunskap som redan finns och som 
genereras genom varje nytt projekt. System för erfarenhetsåterföring och 
uppföljning behöver upprättas och göras tillgängligt inom företagen.  
Utöver kompetensutveckling och vidareutbildning handlar det i stor grad om 
att nå ut till yrkesarbetarna med rätt information inför ett arbetsmoment. 
Leverantörer av byggmaterial bör uppmuntras att ta fram tydliga instruktioner 
för hur deras produkter ska användas. Instruktioner som ska vara både lätta att 
förstå och finnas lättillgängliga. Gärna samlade på en och samma portal där 
yrkesarbetare lätt kan gå in och leta reda på den instruktion de behöver. 
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5 Byggnadsarbetarens situation 

I detta kapitel behandlas byggnadsarbetarnas anställningsform och 
löneformer samt andra fakta som presenterades i byggkommissionen rapport 
från 2003. Rapporten pekar bland annat på en tendens till förändring av 
arbetssätt där branschen skulle gå mot ett mer industrialiserat byggande. 
 

5.1 Anställningsform och ekonomi 
 
De allra flesta byggnadsarbetare är numera tillsvidareanställda i det 
byggföretag de arbetar för, tillskillnad från tidigare då de flesta var anställda 
på projektbasis. Detta innebär att byggnadsarbetarnas anställningsvillkor 
numera mer liknar de i andra branscher. När byggnadsarbetarna arbetade på 
projektbasis blev de lätt betraktade som utbytbara resurser vilket i sin tur ledde 
till att arbetsgivare sällan brydde sig om att bygga upp några meningsfulla 
relationer till sina yrkesarbetare. I en rapport från Byggkommissionen gör man 
bedömningen att byggbranschens företag blir mer och mer lika övriga industri 
och tjänsteföretag i sitt sätt att arbeta. Det här är en utveckling som enligt 
Byggkommissionen bör uppmuntras. Man menar att detta skulle ge branschen 
ett mer långsiktigt tänkande där man i större utsträckning vågar satsa på 
kompetensutveckling och förbättrade medarbetarrelationer. Detta till skillnad 
från byggbranschens traditionella projekttänk som hänger sig kvar och där 
man snarare ser sin personalstyrka som ständigt växlande och därför inte värd 
att satsa utbildningsmedel på. 
 
I takt med anställningsreformen som skedde 1988 då byggnadsarbetarna gick 
över från att vara anställda i ett projekt i taget till att vara tillsvidareanställda 
har också byggnäringen utvecklats. Från att vara beroende av politiska beslut 
och samhällets subventioner har byggnäringen börjat fungera alltmer på 
marknadsekonomiska villkor. Denna utveckling anser Byggkommissionen 
vara positiv eftersom det skapar ett större omvandlingstryck och bidrar till att 
modernisera byggbranschen. Dock hämmas denna utveckling av den kultur av 
”förhandlingsekonomi” som finns i byggnäringen. Detaljerade branschavtal 
har länge kommit att komplicera relationen mellan arbetsgivare och 
byggnadsarbetare. Syftet med ”förhandlingsekonomin” är i grund och botten 
att skapa stabilitet och förutsägbarhet i byggföretagens relationer men 
eftersom den bygger på gammal hantverkstradition och omodernt 
skråtänkande funderar den inte längre i det moderna byggandet där kundens 
behov är det centrala. Övergången till marknadsekonomiska villkor kommer 
enligt rapporten bidra till att företagen satsar på att bygga upp goda relationer 
till sina medarbetare och därmed också ta större ansvar för 
kompetensutveckling och fortbildning. 
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Kraven på byggnadsarbetarna ökar. Beställarna ställer högre krav på kvalitet 
samtidigt som kostnaderna ska hållas nere och leveranstiden ska kortas. 
Därutöver förväntas arbetsmiljön att hålla toppklass och företagen att öka sin 
lönsamhet. Den klassiska hantverksmodellen för husbyggnation är snart 
förlegad menar Byggkommissionen som istället tycker att man ska låta sig 
inspireras av industrin för att systematisera byggandet och dra nytta av den 
mån av upprepning som finns i arbetet. Man menar att en stor del av 
husbyggandet skulle kunna tas ifrån den traditionella byggarbetsplatsen och 
istället utföras med industriella metoder inomhus. På så sätt skulle man även 
kunna öppna upp nya möjligheter för byggnadsarbetare och arbetsgivare att 
arbeta med kompetensutveckling som gynnar kvaliteten, då man inte på 
samma sätt behöver fokusera på den praktiska problematik och de 
arbetsmiljöproblem som en byggarbetsplats för med sig. (Byggkommissionen 
2003) 
	  

5.2 Löneform 
 
Byggnadsarbetarnas fack Byggnads är för traditionella tidsbaserade ackord 
medan Sveriges byggindustrier är för varierade resultatbaserade system som 
ska lämna utrymme för företaget att träffa fria överenskommelser med sina 
anställda. Dessa skilda åsikter har länge legat till grund för motsättningar 
mellan parterna. Rent effektivitetsmässigt kan man säga att blandformer av 
fast och rörlig lön är bättre än ren ackordslön. Sämst är rent tidsbaserad lön. 
Att utforma ett optimalt resultatlönesystem är komplicerat och kräver att man 
tar hänsyn till en mängd olika faktorer. Relationen mellan lön och prestation 
måste vara tydlig för att systemet ska få önskad effekt.  Oftast blir 
resultatlönen baserad på producerad volym eftersom det är den som är lättast 
att mäta. Detta kan leda till att kvaliteten på arbetet blir lidande eftersom det är 
svårt att väga in kvalitet i lönesystemet. Av den anledningen avråder man 
generellt från att använda sig av starkt prestationsbaserad (volymbaserad) lön 
där kvaliteten är extra viktig. På lång sikt kan dessutom underpresterad 
kvalitet skada relationen mellan byggnadsarbetare och ledning eftersom 
arbetarens intresse att få lön hamnar i konflikt med företagets intresse att 
leverera högsta kvalitet då de ändå betalar samma summa per producerad 
enhet. Underökningar har även påvisat samband mellan resultatbaserad lön 
och högre arbetsplatsolyckstal. Produktionsbaserad lön lockar till risktagande 
för att öka hastigheten på arbetet och lämpar sig därför inte inom 
arbetsområden där det förekommer riskmoment eller övriga faror på 
arbetsplatsen. 
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Byggnadsarbetare har ofta timlön medan tjänstemän oftast har månadslön. 
Skillnaden är att timlönen betalas ut för varje timme av närvaro medan 
månadslönen är fast till att börja med och minskas ifall det förekommer 
frånvaro. Utbildningstimmar ligger utanför ”standardschemat” och upplevs 
därför som mer av en kostnad på en timlön än en månadslön eftersom det på 
timlönen ska läggas till pengar medan månadslönen stannar på samma nivå. 
Timlön lockar mer till att tänka på tid som pengar, även om det är 
välinvesterad tid. Eftersom det oftast är byggnadsarbetarna som har timlön 
faller det sig svårare för dem än för tjänstemännen att få tillgång till 
utbildningstimmar (Byggnadskommissionen, 2003). 
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6 Byggande i förändring - lågenergibyggande 

I detta kapitel beskrivs vad som utmärker ett energieffektivt hus jämfört med 
det traditionella sättet att bygga. En beskrivning ges av vilka moment som, av 
byggnadsarbetare som jobbar med passivhus, upplevts problematiska. 
 
Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 20 % fram till år 2020. Därutöver 
ska också 20 % av EUs energiförbrukning då komma från förnyelsebara källor 
och energianvändningen ska ha effektiviserats med 20 %. Europaparlamentet 
menar att bebyggelsen spelar en nyckelroll i att EU ska klara av att uppnå 
dessa krav. Enligt energimyndigheten bör kraven på byggnaders specifika 
energianvändning skärpas väsentligt och byggandet av så kallade NNE-
byggnader ska signifikant bidra till att uppnå eller överträffa de uppsatta 
miljömålen (Blomsterberg, 2012a). Med högre krav på byggnaders 
energiförbrukning kommer också nya byggmetoder för att uppnå dessa. Redan 
i designprocessen och projekteringen börjar fokus nu läggas på att uppnå ett så 
tätt och välisolerat klimatskal som möjligt. Dessa byggnader som byggs för att 
klara de nya, högre kraven går under samlingsnamnet lågenergibyggnader. 
Grundtanken med en lågenergibyggnad är att minska energibehovet och om så 
behövs tillföra resterande del energi i form av förnyelsebar energi. Enligt 
Blomsterberg (2012b) Bygger dagens lågenergibyggande på följande 
femstegsstrategi: 
 

• Reducera värmeförlusterna och behovet av kylning 
• Reducera elanvändningen 
• Använd solenergi och dagsljus 
• Kontrollera och visa energianvändning 
• Tillför återstående energibehov med förnybar energi 

 
Valet av konstruktionslösningar och utförandet av dessa lösningar ute på 
arbetsplatsen är av stor betydelse, vilket förutsätter att kunniga projektörer och 
hantverkare finns ute på arbetsplatsen. 
 

6.1 Kompakt byggnad, mindre omslutande yta 
 
Då värmeförlusterna under vinterhalvåret står i direkt proportion till en 
byggnads omslutande yta, bör det första steget i projekteringen av ett 
lågenergihus vara att hitta sätt att minimera dessa förluster genom att minska 
den omslutande ytan. Desto mer kompakt en byggnad är, desto mindre är då 
ytan var igenom värme kan gå förlorad. Vid en renovering kan det dock vara 
svårt att ta hänsyn till just den omslutande ytan, då det ofta är svårt att ändra 
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hela byggnadens utformning. Däremot kan en relativt enkel sak som att bygga 
in en balkong eller ta bort ett burspråk eller uterum vara till stor hjälp 
(Blomsterberg, 2012b). 
	  

6.2 Klimatskal 
 
Det är viktigt att säkerställa att en byggnads klimatskal är lufttätt och 
välisolerat. Ett materials värmeöverföringsförmåga, (λ, enhet W/m2), 
sammanfattar konvektion, ledning och strålning i ett gemensamt tal. Det är 
viktigt att de givna materialens värden är så låga som möjligt. Lägre värde ger 
bättre isolering och lägre värmeförluster vid en given isolertjocklek. Detta 
betyder att ett högre värde på ett materials värmeledningsförmåga medför ett 
behov av en ökad konstruktionstjocklek för att kunna hålla nere 
värmeförlusterna. Om varje konstruktionsdel, till exempel golv och väggar, är 
välisolerade, så medför detta att detaljanslutningarna mellan de olika 
byggelementen blir avgörande. Bristfälligt utförda detaljlösningar resulterar i 
köldbryggor, vilket medför en ökad värmeförlust. Köldbryggor innebär att en 
del av konstruktionen leder mer värme än övriga delar. Lätta klimatskal, 
konstruerade av till exempel lättklinkerbetong, är bland de hittills byggda 
lågenergi- och passivhusen den vanligare konstruktionen. 
Konstruktionslösningen och det praktiska utförandet på arbetsplatsen är 
avgörande för klimatskalets värmeledningsförmåga (Blomsterberg, 2012b). 
	  

6.3 Fönster 
 
Glasning är en viktig komponent, sett till energieffektivitet och sett till både 
värme- och ljusenergibehov. Ett lämpligt val av glas innebär en balansering 
mellan värmevinster och -förluster, samt dagsljus. På marknaden finns idag en 
mängd olika fönster att välja mellan, fönster med isolerade karmar/bågar, 
flerglasfönster samt fönster med isolerade distanslister mellan de olika glasen. 
Men det som idag anses vara det mest effektiva sättet att minska 
värmeförlusterna är att använda sig utav de fönster där ädelgaser används som 
utfyllnad mellan glasen, då det ger en avsevärd skillnad i värmeförluster 
jämfört med övriga fönster. Fönster skall placeras så att direkt soljus kan 
användas som en värmekälla och tillföra så mycket värme som möjligt till 
byggnaden. Under de varmare sommarmånaderna kan fönster placerade på 
detta vis dock bli problematiskt på grund av att de bidrar till att värma upp 
huset till en icke behagligt hög temperatur. Problemet kan då lösas antingen 
med hjälp av nedfällbara eller permanenta solavskärmningar, så som 
persienner, eller genom att använda sig av glastyper med solskyddsfunktion. 
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Det vanligaste är dock persienner eller markiser, som är rörliga och kan 
användas efter behov (Blomsterberg, 2012b). 
	  

6.4 Ventilation 
 
En viktig faktor för att uppnå de krav som ställs på lågenergibyggnader, med 
avseende på energianvändning, är att hämma värmeförlusterna via ventilation. 
En ventilations storlek ges av de, av byggnormen fastställda, minimikravet för 
luftflöde som ligger på på 0,35l/sm2, och bör ge ett behagligt inomhusklimat. 
Ventilation i lågenergihus skall utföras på ett sätt som minimerar 
värmeförlusterna. Eftersom ett ventilationsvärde under minimikraven inte 
rekommenderas är i princip det enda sättet för att nå upp till kraven att 
använda sig av värmeåtervinning och se till att elanvändningen med avseende 
ventilation minimeras. Genom att även reducera behovet av kylning under de 
varma månaderna reduceras energianvändningen ytterligare, en sådan 
reduktion kan göras i tre steg: 
 

• Använda sig av solavskärmning för att minska värmetillskott. 
• Utjämna värmetillskotten genom att minska värmebelastningen. 

Exempelvis genom att öka den termiska massan, t.ex. 
betongvägg. Vilket hjälper till att utjämna de inre 
temperaturvariationerna. 

• Forcerad ventilation, värmeöverskott lagras i material med hög 
termisk massa och transporteras under natten bort med 
uteluftsventilation (Blomsterberg, 2012b). 

	  

6.5 Reduktion av elanvändning 
 
Målet med en lågenergibyggnad är att minska all energianvändning. Minskad 
energianvändning kan uppnås på flera sätt. Dels genom ovan nämnda 
konstruktionsutföranden, men även genom en minskning av elanvändningen 
för tekniska installationer som till exempel belysning, kontorsutrustning och 
hushållsmaskiner. En minskning av denna användning kan uppnås på ett 
flertal sätt, Några exempel: 
 

• Använda sig av eleffektiv utrustning 
• Se till att utrusningen endast används när det verkligen är nödvändigt 
• Använda sig utav tidsinställning 
• Byta ut föråldrade maskiner/ armaturer i samband med renovering  
• Förändra beteendet hos brukaren. 
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• Använda sig av solfångare t.ex. för uppvärmning av varmvatten. 
(Blomsterberg, 2012b). 

	  

6.6 Komplicerade infästningar, Nya material och maskiner 
 
Även om uppförandet av lågenergibyggnader inte visar på någon markant 
skillnad när man ser till materialanvändningen, så medför det trots allt höjda 
krav på utförandet. Detta resulterar i sin tur i att ett större ansvar läggs på 
yrkesarbetarens axlar. Tidigare var det vanligt att man att man använde sig av 
häftpistol, och i vissa fall även mindre spik, för att fästa upp plasten eller den 
så kallade fuktspärren i väggarna på traditionella hus. Det här är ett tydligt 
exempel på hur reglerna har ändrats i takt med att lågenergibyggandet ökat. 
Idag har branschen nästan helt gått ifrån den här metoden och i stället används 
tejp speciellt utformad för just det här syftet. Stränga krav har upprättats på 
bland annat hur mycket överlapp det skall finnas i dessa skarvar. När 
tätningsarbetet av väggarna är slutfört genomförs en så kallad provtryckning, 
för att fastställa att byggnaden uppfyller de täthetskrav som ställs. Denna 
provtryckning kan inte utföras av vem som helst, då det är ett kritiskt moment 
som kräver utbildad personal (Blomsterberg, 2012b). 
	  

6.7 Problemområden vid lågenergibyggande 
 
Enligt en rapport av Engvall, (2012) där en undersökning genomfördes bland 
ett antal yrkesarbetare som arbetar med lågenergihus, angående vilka områden 
som de upplevde som problematiska, finns det ett tydligt behov av 
kompetensutveckling inom det energieffektiva byggandet. De områden där det 
i första hand kommer att krävas utbildningsinsatser är:  
 

• Tolkning av ritningar 
• Lågenergiprodukter 
• Byggnadsmetodik 
• Kvalitetskrav 
• Logistik 

	  

6.7.1 Projektering, samordning och tolkning av ritningar 
	  
Då lågenergihus har mycket högre täthetskrav än traditionella hus behövs mer 
planering och större omsorg vid projektering och utförande av genomföringar 
genom plasten. Det behövs bättre samordning mellan yrkesgrupperna 
(ventilation, VVS, snickare, el osv.) för att få ner antalet genomföringar till ett 
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minimum enligt Engvall (2012). Detta kräver bättre kommunikation under 
projekteringsfasen och att alla som deltar i projekteringen har kunskap inom 
lågenergibyggande och den speciella uppmärksamhet som genomföringarna 
kräver. Vidare måste dessa genomföringslösningar ritas ut på ett bra och 
lättförståeligt sätt på ritningar för att minimera risken för missförstånd ute på 
byggarbetsplatsen.  Byggnadsarbetare behöver i sin tur ha allmänna kunskaper 
om lågenergihusbyggnadsteknik för att kunna tolka ritningar på ett korrekt 
sätt. 
 
6.7.2 Produktutveckling och monteringsanvisningar 
 
Ett stort problem uppges vara bristen på anpassade byggmaterial. Bland annat 
nämns i rapporten av Engvall (2012) att det är svårt att få tag på material (t.ex. 
fönster) som lever upp till kraven på täthet. Byggarbetare på plats har haft 
svårt att på produkter att passa då olika tillverkare har olika standarder som 
inte är anpassade till lågenergihusen. De plaster som används upplevs som för 
ömtåliga. Eftersom kraven på täthet är så höga finns ingen marginal för att 
plasten, på grund av den mänskliga faktorn, råkat gå sönder någon stans. 
Mycket tid på byggen går i dagsläget åt till att tejpa, både i skarvar, 
genomföringar och anslutningar och på ställen där plasten gått sönder.  
 

 
	  
Bild 6:1 Exempel på montering av fönster med plastfilm i fönstersmyg. Källa: Eliasson, 
Emma ”Att uppnå god lufttäthet” Chalmers 2010 
 
Ett stort problemområde har varit montering av dörrar och fönster. 
Isoleringskraven är så hårda att alla köldbryggor måste bort. Detta leder till 
stora svårigheter att hitta solida infästningspunkter. Problemet förvärras av att 
fönster i lågenergihus upplevs som problematiska både vad gäller montering 
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av plastfilmen och detaljer som fönstersmygar, samt att fönstren är tyngre än 
vanliga traditionella fönster. När det gäller redan befintliga byggmaterial på 
marknaden, har problem noterats med inkorrekt montering ute på 
byggarbetsplatsen. Önskemål har uttryckts från byggnadsarbetare att tydligare 
monteringsanvisningar från tillverkaren ska finnas tillgängliga. I lågenergihus 
är det vanligt med olika former av lättmetallstommar. Plåtreglar som används 
är vekare än traditionella träreglar och kräver speciell teknik för skruvning. 
Även de gipsskivor som används är vekare än traditionella gipsskivor och 
kräver ny kunskap och tydliga instruktioner om hur de ska användas (Engvall, 
2012). 
	  

6.7.3 Byggnadsmetodik 
 
Att lågenergihusens utmärkande drag framförallt är: Att de är tätare, mer 
välisolerade och använder mer avancerad styr och reglerteknik, hänger ihop 
med de områden inom deras byggnadsmetodik som upplevs problematiska. 
	  

6.7.3.1 Lufttäthet 
 
Täthetskraven leder till en rad nya arbetsmoment jämfört med tidigare 
byggtekniker. Tätheten är också något som i hög grad kan påverkas av 
utförandet. Framförallt handlar det om det lager av plastfilm som används i de 
flesta byggnader.  
 

	  
	  
Bild 6:2 exempel på hur plast kan klämmas fast mot platta på mark. Källa: Eliasson, Emma 
”Att uppnå god lufttäthet” Chalmers 2010  
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Denna plastfilm behöver tätas runt genomföringar, fönster, dörrar och i 
skarvar för att hålla tätt. För tätning kan t.ex. tejp, butylband eller klämning 
användas som metod. Vid användning av tejp är det viktigt att tejpen är 
åldersbeständig. Både vid tejpning och vid användning av butylband är det 
viktigt att underlaget är ordentligt rengjort så att bästa möjliga vidhäftning 
uppnås och att veck i plastfolien undviks. Runt genomföringar kan speciella 
genomföringstätningar, så kallade stos, användas. Plasten bör skäras till så att 
antalet skarvar och lagningar minimeras. Detta kan t.ex. göras genom att 
använda breda plastfolier som täcker hela väggbredder och hela vägghöjder. 
Antalet genomföringar genom plasten bör minimeras. Genom god planering 
och användning av installationsväggar kan genomföringar för elinstallationer 
och belysning ofta minimeras. Viktigt är hur plastfolien kläms mellan syllar 
och hammarband vid tätningar mot platta på mark och tak.  Detta för med sig 
att planeringen inför dessa moment blir viktig då tillräckligt med plast måste 
finnas över för att kunna klämmas fast (Eliasson, 2010). 
	  

	  
 
Bild 6:3 Exempel på hur plast kan klämmas fast mellan regel och bjälklag (bild t.v. 
betongbjälklag) samt hur plast från tak och vägg kan klämmas mellan samma två reglar 
(bild t.h. träbjälklag). Källa: Eliasson, Emma ”Att uppnå god lufttäthet” Chalmers 2010 
 
Då plastskiktet i ett hus sitter inne i väggen är det sannolikt att det aldrig 
kommer bytas ut. Detta gör beständigheten på plastskiktet extra viktig då det 
helst ska hålla lika länge som byggnadens livstid. Plasten måste därför, både 
före och efter montering aktas från att skadas då alla revor och små hål 
försämrar tätheten. Det är viktigt att alla som arbetar med lågenergihus är 
medvetna om plastskiktets betydelse i konstruktionen (Eliasson, 2010). 
För att uppnå tillräcklig täthet utförs ibland provtryckning av detaljer i 
speciella tryckkammare. Detta innebär att man får bygga upp en prototyp av 
detaljen för testning, innan man bygger en likadan i huset. Det är ett effektivt 
sätt att testa tätheten och säkerställa kvalitet men är också mycket tidsödande 
(Engvall, 2012) 
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6.7.3.2 Köldbryggor och isolering 
 
Lågenergihus är mer välisolerade än traditionella hus eftersom desto bättre 
isolering ett hus har, desto mindre värme släpps igenom klimatskalet. 
	  

	  
	  
Bild 6:4 Exempel på passivhusvägg (t.h.) jämfört med vägg i traditionell villa (t.v.) 
Källa: Granbom, M Thorn, R ”Passvihus det långsiktiga valet” Chalmers 2007 
	  
	  

	  
Bild 6:5 Exempel på takkonstruktion i passivhus (t.h) jämfört med traditionellt hus (t.v). 
Källa: Granbom, M Thorn, R ”Passvihus det långsiktiga valet” Chalmers 2007 
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Kraven på lågenergihusens låga energiförbrukning leder till att antalet 
köldbryggor måste minimeras. Köldbryggor uppstår framförallt i anslutningar 
mellan vägg/tak och vägg/golv samt runt dörrar och fönster och är, enkelt 
förklarat, ställen i klimatskalet som är sämre isolerade och därmed släpper 
igenom värme. En generell siffra på andelen värme som försvinner ut genom 
köldbryggor i en traditionellt byggd villa är 10 %. Byggande av passivhus 
kräver genomtänkta lösningar och noggrant genomförande av dessa 
anslutningar där köldbryggor lätt uppstår (Granbom & Thorn, 2007).	  	  
	  

	  
	  
Bild 6:6 Exempel på hur köldbryggor minimeras genom ökad isolering vid platta på mark 
(t.h) jämfört med vanlig platta på mark (t.v). Källa: Granbom, M Thorn, R ”Passvihus det 
långsiktiga valet” Chalmers 2007 
 
Ett sätt att minska antalet köldbryggor är att låta den bärande stommen finnas 
så långt in i klimatskalet som möjligt. På så vis uppnås en mer 
sammanhängande isolering utanpå stommen som inte störs av t.ex. 
genomföringar av takstolar eller anslutning till grund (Granbom & Thorn, 
2007) 
 
6.7.3.3 Styr- och reglerteknik 
 
Lågenergihus kräver mer avancerad styr- och reglerteknik för att kontrollera 
bland annat ventilation och värmeväxling. Problematik har upplevts vid 
montering av dessa system i form av svårigheter med otillgänglig placering 
och att systemen är så komplicerade att det är svårt att hitta kompetent 
personal för utförande av arbetet (Engvall, 2012).  
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6.7.4 Att känna till kvalitetskrav 
 
Byggnadsarbetare som arbetar med lågenergihus måste vara medvetna om 
vikten av att tätskiktet blir tätt och att byggnaden är väl isolerad. 
Byggnadsarbetarna måste redan vid byggstart vara medvetna om vad det är 
som ska uppnås med bygget och vilka krav som ställs från beställare och 
myndigheter. Detta för att alla inblandade ska kunna arbeta mot ett gemensamt 
mål och gemensamt ansvara för att de moment som behöver utföras blir gjorda 
ordentligt (Engvall, 2012). 
 
6.7.5 Logistik 
 
Byggnation av lågenergihus kräver en större insats vad gäller logistikplanering 
än vid traditionellt byggande. Det är extra kritiskt att alla moment blir gjorda i 
rätt ordningsföljd. Detta för att t.ex. plast ska kunna fästas på rätt ställe och 
isolering ska läggas på rätt ställe för att köldbryggor ska kunna undvikas. 
Högre krav ställs därför på logistiken. Rätt material måste finnas tillgängligt 
vid rätt tidpunkt, annars riskerar bygget att bli stillastående (Engvall, 2012) 
	  

6.7.6 Övriga problemområden 
 
Det tar längre tid att bygga ett lågenergihus än ett hus av samma storlek i 
traditionell teknik. Lönesystemen på de flesta byggföretag baseras på hur 
produktiv man är, så kallat ackordssystem. Då lågenergihusen tar längre tid at 
bygga kan detta påverka byggnadsarbetarens ekonomi eftersom lönen för ett 
utfört moment är densamma som för traditionellt byggande men momentet tar 
längre tid. Saker som kan dra ut på byggtiden är bland annat väntan på 
material eftersom ordningen moment utförs i är extra viktig vid 
lågenergibyggande. Ett annat tidsödande moment anges vara den stora mängd 
”på platsen lösningar” som krävs. Dessa beror bland annat på bristande 
projektering och dålig tillgång till lågenergianpassade byggmaterial. ”På 
platsen lösningar” ställer högre krav på byggnadsarbetarnas kunnande då ett 
större ansvar hamnar på dem för att lösa problemen som dyker upp och 
fortfarande leva upp till kvalitetskrav (Engvall, 2012). 
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7 Slutsatser och analys av teorin. 

 

 
Bild 7:1 Illustration av beroenden inom byggnadsarbetarens kompetenssituation.  
 
Det finns ett behov av kompetensökning och grundutbildning inom 
lågenergibyggande. Behovet av utbildning gäller främst 
lågenergibyggprocessen och dess syfte i det stora hela. Byggnadsarbetare 
behöver få en bättre helhetsbild av vad som ska åstadkommas med ett 
lågenergibygge och varför det är så viktigt att det blir tätt och välisolerat. De 
behöver en grundläggande kunskap både om vilka tekniker som kan användas, 
hur teknikerna ska utföras och varför de utförs som de gör. Detta 
grundläggande kunskapsbehov gäller hela kedjan av delaktiga aktörer, från 
projektering till färdig produkt. Alla behöver ha kunskap om syftet med 
lågenergihus, och hur de ska byggas, för att kunna uppnå en så smidig 
byggprocess och en så högkvalitativ produkt, som möjligt. Om inte alla 
inblandade har rätt kunskap riskerar projektet att drabbas av förseningar, 
ökade kostnader och försämrad kvalitet t.ex. på grund av att information inte 
nått hela vägen fram eller för att ett steg i processen lägger krokben för nästa. 
 
Det finns också ett konstaterat behov av bättre kommunikation. Detta gäller 
såväl arkitekter, projektörer och arbetsledare som utbildare, 
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materialleverantörer och yrkesarbetare. För att logistiken i ett lågenergihus-
projekt ska fungera krävs god planering och kommunikation. Tydlighet krävs 
både gällande ansvarsområden (vem som ska göra vad) och arbetsanvisningar 
(vad som ska göras). 
 
Det finns redan förslag på att yrkesarbetare ska börja utbildas inom området 
redan i gymnasiet samt att en grundläggande vidareutbildning ska införas för 
de som ska bygga lågenergihus. En handlingsplan från Build up skills föreslår 
att ett register över vem som har genomgått utbildning ska upprättas för att 
skapa möjlighet till någon form av kompetensidentifikation. På det viset skulle 
det bli enklare för entreprenörer att hitta kvalificerad personal. Beställaren har 
en nyckelroll i alla projekt och möjlighet till bättre kompetensidentifikation 
skulle kunna bidra till dennes möjlighet att kontrollera kompetensen hos de 
som bygger och ställa krav på deras utbildning.  Då energikraven höjts och 
byggandet av lågenergihus förutspås öka kommer efterfrågan på kompetent 
personal att gå åt samma håll. Utbildningar inom lågenergibyggande kommer 
att bli aktuella både på gymnasienivå och för redan aktiva yrkesarbetare. Både 
för gymnasiet och gällande vidareutbildning trycks det i Build Up Skills 
handlingsplan mycket på vikten av att utbilda lärare och utbildare. På det sättet 
skulle utbildningen kunna göras både mer tillgänglig och mer ekonomisk. 
Lärare skulle finnas både inom gymnasieskolan, på byggföretag och hos 
privata utbildningsgivare. På så vis skulle det säkerställas i ett tidigt stadium 
att utbildad personal kommer att finnas tillgänglig för arbetsmarknaden.  
 
Lågenergihusbyggandet skiljer sig från det traditionella byggandet på många 
punkter. Det för med sig en rad moment som inte förekommit tidigare och för 
att dessa moment ska bli utförda korrekt krävs tydliga instruktioner och 
utbildning. Utbildningen behöver både finnas i form av grundläggande 
utbildning hos alla och som utför arbeten och utföras på plats som en del av 
arbetsberedning inför speciellt krävande moment. Utöver utbildning behövs 
också en större förståelse i branschen för det faktum att många moment inom 
lågenergibyggande tar längre tid att utföra. Många moment är komplicerade 
och nya arbetsmoment kräver alltid en viss inkörningstid. Ackorden kommer 
att behöva anpassas till de nya tiderna som varje moment kräver. Detta 
eftersom mer tidsödande arbete för samma ackord annars skulle påverka 
byggnadsarbetarnas ekonomi negativt. 
 
Yrkesarbetares tillgång till utbildning och kompetensutveckling påverkas av 
en rad faktorer som bland annat anställningsform och löneform. 
Anställningsformen påverkar dels arbetsgivarens upplevda anknytning till 
yrkesarbetaren och därigenom viljan att spendera pengar på att utbilda denne. 
Dels påverkar också anställningsformen genom eventuella 
kompetensutvecklingsavtal som kan ingås i samband med kollektivavtal. 
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Löneformen är en komplex fråga i förhållande till kvalitet och tidseffektivitet. 
Alla löneformer har sina för och nackdelar. Tidsbaserad lön leder ofta till 
ineffektivitet medan rent volymbaserad lön ofta leder till sänkt kvalitet. I fråga 
om kompetensutveckling ligger löneproblematiken i att yrkesarbetarna ska 
kunna utbildas utan att förlora ackordslön och i att byggföretagen behöver 
känna att det är värt att lägga tid på utbildning. 
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8 Kompetens och kompetensutveckling i praktiken – 
sammanfattning och resultat av intervjuer. 

Detta kapitel utgör resultatet av ett antal intervjuer som utförts under våren 
2013 och finns redovisade i sin helhet i Bilaga 1-8. 
 

8.1 Arbetsgivarnas syn på saken 
 
Här sammanställs resultat och åsikter som framkommit under intervjuer med 
arbetsgivare. Fem arbetsgivare har intervjuats i form av personalchef, 
arbetsledare, platschef och småföretagare. Intervjufrågorna har varierats 
mellan olika intervjupersoner men huvudsyftet med intervjuerna har varit 
desamma, att komplettera studiens faktastudie och besvara den del av 
frågeställningen som ej kan besvaras genom faktastudien.  
 
8.1.1 Allmänt om yrkesarbetares grundutbildning 
 
Den allra vanligaste formen av grundutbildning på de tillfrågade företagen är 
att yrkesarbetarna kommer direkt från en gymnasieutbildning in i 
lärlingsutbildningen. De undantag som noterats i intervjuresultaten består av 
så kallad traditionell lärlingsutbildning. Det innebär att yrkesarbetaren inte 
genomgått någon regelrätt gymnasieutbildning utan istället läst de 
obligatoriska teoretiska kurserna på distans, parallellt med en längre 
lärlingstid. Enligt uppskattningar gjorda av intervjupersoner hade mindre än 1 
% av yrkesarbetarna på de större tillfrågade företagen denna form av 
grundutbildning.  
 
8.1.2 Företagens utbildning av yrkesarbetare 
 
De större företagen som tillfrågats har alla en utbildningsplan för sina 
yrkesarbetare. Utbildningar som t.ex. heta arbeten och arbetsplattformar 
påbörjas ofta redan under första APU-perioden. APU står för 
arbetsplatsförlagd utbildning och sker under gymnasietiden. Nästan alla 
utbildningar som yrkesarbetarna genomgår fokuserar på arbetsplatssäkerhet 
och arbetsmiljö. Många av utbildningarna uppdateras vart 5:e år och dessa 
uppdateringsdagar räknar företagen in i statistiken för utbildningsdagar per år 
och anställd. Det mindre företaget som deltog i intervju tar in externa 
hantverkare från lokala byggföretag och ombesörjer därigenom själva inte 
någon av de obligatoriska säkerhetsutbildningarna. Majoriteten av de 
intervjuade företagen anser sig duktiga på att förse sin personal med 
utbildning. 
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8.1.3 Utbildning inom lågenergibyggande 
 
Inget av de tillfrågade företagen erbjuder någon speciell utbildning inom 
lågenergibyggande. Alla tillfrågade i arbetsgivare-kategorin svarar däremot att 
de tillämpar någon form av ”på platsen-utbildning”.  Med detta menar 
företagen att de utbildar sin personal i den mån det behövs inför ett nytt eller 
extra komplicerat arbetsmoment. Det sker antingen som en del av 
arbetsberedning eller som en liten separat kurs där personal med den 
efterfrågade specialkompetensen tas in för att demonstrera och instruera i 
momentet innan det ska börja utföras på bygget. Även det mindre företaget, 
specialiserat på passivhus, tillämpar denna metod i stor utsträckning. Den 
generella inställningen tycks vara att det effektivaste sättet att lära ut är på 
plats på bygget, där möjlighet finns till praktisk inlärning.  
 
8.1.4 Anställningsform 
 
Alla tillfrågade arbetsgivare utom passivhus-företaget svarade att de anställda 
blir tillsvidareanställda efter slutförd lärlingsanställning. Passivhus-företaget 
tar in sina hantverkare från lokala byggföretag efter behov och per projekt. 
Hantverkarna är då anställda i sina respektive företag och inte av passivhus-
företaget. 
 
8.1.5 Yrkesarbetarnas möjlighet att påverka vald metod. 
 
Enligt alla tillfrågade arbetsgivare har yrkesarbetarna stor möjlighet att 
påverka både valet av metod och ur den ska utföras. Det finns en stor respekt 
för deras kunnande och erfarenhet.  Yrkesarbetarna är på vissa företag 
delaktiga i planeringen redan i projekteringsfasen och är alltid med på 
veckomöten för att vara delaktiga i att fördela arbeten och planera utföranden.  
	  

8.1.6 Attityd, inställning och ansvarstagande 
 
Det finns enligt arbetsgivarna, en relativt positiv inställning hos 
yrkesarbetarna till kompetensutveckling, då detta i sin tur öppnar flera dörrar 
till att klättra i karriärstegen samt i vissa fall berättigar till högre löner. Inget 
av företagen uttrycker att de noterar någon bristande kompetens hos de 
enskilda yrkesarbetarna. De vill snarare säga att den bristande kompetens som 
kan ligga till grund för de större felen ofta ligger hos en grupp individer på 
arbetsplatsen, då även arbetsledningen gjort en miss om ett grövre fel uppstår, 
och inte bara yrkesarbetaren. Intervjupersonerna är eniga om att misstag 
generellt oftare beror på slarv än på kompetensbrist, men vill samtidigt påpeka 
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att ansvarstagande och kvalitet går hand i hand. Då man oftast arbetar mer 
noggrant när man skall ”sätta sitt namn” på någonting. 
 

8.2 Arbetstagarnas syn på saken 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktigaste åsikterna som framkommit 
vid intervjuer med arbetstagare. Tre arbetstagare har intervjuats, alla i form av 
yrkesarbetare. Huvudsyftet med intervjuerna har varit desamma som för 
arbetsgivarna. Att komplettera studiens faktastudie och besvara den del av 
frågeställningen som ej kan besvaras därigenom. Arbetstagarna har intervjuats 
för att ge ett ytterligare perspektiv på problematiken och för att agera som ett 
komplement till arbetsgivarnas åsikter. 
 
8.2.1 Allmänt om yrkesarbetarnas grundutbildning 
 
Grundutbildningen varierar mellan de olika intervjuade arbetstagarna. Två har 
gått byggrelaterad utbildning på gymnasiet och en har börjat som traditionell 
lärling utan tidigare byggutbildning.  
 
8.2.2 Företagens utbildning av yrkesarbetare 
 
De intervjuade yrkesarbetarna har genomgått de grundläggande 
säkerhetsutbildningarna inom respektive företag. En av yrkesarbetarna har 
knappt erbjudits vidareutbildning alls. De övriga två har blivit erbjudna 
möjlighet att vidareutvecklas och genomgå vidare utbildningar inom företaget 
och har inte själva varit tvungna att ta några egna utbildningsinitiativ. Under 
de utbildningar som yrkesarbetarna genomgått har de haft betalt. En av 
yrkesarbetarna svarade även att yrkesarbetare på företaget inte förlorar 
ackordet under utbildningsdagar. 
 
8.2.3 Utbildning inom lågenergibyggande 
 
Ingen av yrkesarbetarna i studien har genomgått någon regelrätt utbildning i 
lågenergibyggande. Vissa har däremot deltagit i utbildning eller instruktion i 
olika moment som är associerade med lågenergibyggande ute på 
byggarbetsplatsen då det funnits behov. Yrkesarbetarna anser generellt att en 
grundutbildning inom lågenergibyggande skulle vara en god idé och att behov 
finns. Enligt den erfarenhet som fanns av lågenergibyggande hos de 
intervjuade yrkesarbetarna är det största problemet att för mycket ansvar läggs 
på att byggnadsarbetarna ska lösa problemen på plats. Arkitekter och 
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konstruktörer ritar in saker utan detaljlösning och skriver ”löses på plats” men 
det är inte alltid som kompetensen att lösa det faktiskt finns på plats. 
 
8.2.4 Yrkesarbetarnas möjlighet att på verka vald metod 
 
Intervjupersonerna har alla svarat att de ofta har möjlighet att påverka hur 
moment utförs. Man har möjlighet att komma med förslag på hur ett moment 
kan effektiviseras och om det anses vara en bra idé tillämpas den. Man har 
möjlighet att påverka både val av metod och vilka som ska utföra ett moment. 
Det slutgiltiga avgörandet ligger alltid hos arbetsledningen. 
 
8.2.5 Attityd, inställning och ansvarstagande 

 
Enligt yrkesarbetarna råder i allmänhet en relativt positiv inställning till 
kompetensutveckling, dels från företaget men även från de yrkesarbetarnas 
sida. De tror att det till stor del kan beror på att varje utbildning ger en 
möjlighet till bättre anställningar och nya positioner inom företaget, vilket i 
sin tur oftast berättigar till en bättre lön. Ingen utav de intervjuade tycker att 
det skulle finnas någon bristande kompetens bland yrkesarbetarna, snarare att 
de fel som begås lika gärna kan bero på arbetsledningen eller bristande 
projektering. 
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9 Analys  

9.1 Utbildning 
 
Gymnasieutbildningen är den absolut vanligaste utbildningsformen som en 
byggnadsarbetare har i grunden då denne börjar på ett bygge som lärling. 
Under första tiden som yrkesarbetare genomgår alla yrkesarbetare 
grundläggande säkerhetsutbildningar. Detta finns reglerat i arbetsmiljölagen. 
De stora byggföretagen för statistik på hur många utbildningsdagar en 
yrkesarbetare tillhandahålls per år. Dit räknar företagen även uppdatering av 
redan genomgångna säkerhetsutbildningar. T.ex. kursen heta arbeten ska 
uppdateras var 5:e år. Om det tar en halvdag så ger den i statistiken i sig 0,1 
utbildningsdagar/år. Denna siffra kan jämföras med Byggkommissionens 
siffra för genomsnittligt antal utbildningsdagar/år som ligger på 0,3 och alltså 
motsvarar uppdatering med 5-årsintervall av tre grundutbildningar. Slutsatsen 
kan därur dras att utöver uppdatering av de grundläggande 
säkerhetsutbildningarna förekommer inte mycket vidareutbildning för en 
yrkesarbetare. Då det gäller utbildning inom lågenergibyggande har det tagits 
några få initiativ, de flesta av organisationer utan direkt anknytning till de 
stora byggföretagen. I den mån personal utbildas sker det i allra störst 
utsträckning i tjänstemannaledet, detta gäller inte bara lågenergiutbildning. 
Då det gäller gymnasieskolan finns det utrymme i läroplanen för att låta 
lågenergibyggandet ta större plats och bollen är i rullning för att få in mer 
energieffektivt byggande i undervisningen.  
	  

9.2 Problemområden i byggandet 
 
Enligt både intervjuer och faktastudie är det största problemet att det råder 
brist på grundläggande kunskaper om lågenergibyggande genom hela 
projekteringsledet och vidare ut på byggarbetsplatsen. Ingen vill riktigt ta i 
problemet utan skickar vidare ansvar för detaljlösningar och specifikationer 
till nästa person i projekteringsledet ända tills ansvaret för att lösa problemet 
hamnar i byggarbetarens knä. Det största specifika problemområdet på 
byggnaden är att få det täta plastskiktet tätt. Det kräver kunskap om 
detaljlösningar och om hur håltagning, infästning och skarvning ska ske. Ett 
annat problem är att de välisolerade konstruktionerna som bland annat 
minskar antalet infästningspunkter för dörrar och fönster och även detta 
behöver ofta lösas på plats på bygget. Kraven på låg energiförbrukning ställer 
höga krav på minimering av köldbryggor och detta förhindrar i många fall 
användandet av de vanliga teknikerna vid anslutningar. 
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9.3 Kompetens 
 
Kompetens handlar inte bara om kunnande utan också om vilka 
förutsättningar en person har får att tillgodogöra sig information och vad som 
har byggt upp dessa förutsättningar. Till en persons kompetens kan följande 
räknas:  
 
* Den kunskap som personen tillgodogjort sig genom olika utbildningar (icke 
att blandas ihop med vilka utbildningar personen genomgått). 
 
* De erfarenheter en person samlat på sig, både privat och professionellt, och 
som kan tillämpas i arbetslivet. 
 
* En persons förmåga att kommunicera med andra och förmedla sina tankar 
och idéer. 
 
* En persons direkta yrkeskunnande – personens förmåga att utföra det arbete 
som avses, på ett så bra och säkert sätt som möjligt. 
 

 
Bild 9:1 Illustration av kompetensens beståndsdelar. 
 
Att utveckla sin kompetens handlar om att öka och utveckla sina 
yrkesfärdigheter, ta till sig ny information och att förbättra sin 
kommunikationsförmåga. Definitionen som byggföretagen har av 
kompetensutveckling varierar. Vissa företag anser att grundläggande 
säkerhetsutbildning kan räknas som kompetensutveckling medan vissa tycker 
att kompetensutveckling handlar om att ta in extern personal för att utbilda i 
sådant som ligger utanför företagets dagliga rutiner. De tillfrågade 
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arbetsgivarna ansåg alla att kompetens innebär mer än den utbildning en 
person erhållit.  
	  

9.4 Anledningar till bristande kompetens 
 
Anledningarna till bristande kompetens inom lågenergibyggande är många 
och ofta komplexa. Dess punkter är centrala för att förklara anledningarna till 
kompetensproblemet: 
 
 

• Nya tekniker behöver alltid en inkörningstid. 
• Utbildningarna har inte hängt med i utvecklingen. 
• Kraven på energieffektivitet har ökat snabbt. 
• Projektanställnings-tänket hänger sig kvar. 
• Byggarbetsplatsen är en svårorganiserad utbildningsplats. 

 
 
Som alltid då nya tekniker finner sin väg in i det dagliga utförandet tar det tid 
innan utförarna kommer in i arbetssättet och eventuellt ännu längre tid innan 
tekniken etablerat sig genom hela projektkedjan. Utbildningarna som erbjuds 
idag har inte hängt med riktigt i utvecklingen. Det gäller både grundutbildning 
i gymnasieskolan och vidareutbildning av befintlig personal. Både faktastudie 
och intervjuer vittnar om att byggtekniken och kompetensen inte håller jämna 
steg med kvalitets- och energikraven från myndigheter och beställare. Även 
anställningsformen kan vara en bidragande faktor. Personal som är löst knuten 
till företaget genom t.ex. projektanställning riskerar att bli underprioriterade i 
fråga om kompetensutveckling då företagen inte vill spendera resurser på att 
utbilda personal som bara finns där kortsiktigt. Numera är de allra flesta 
byggnadsarbetare tillsvidareanställda men projektanställnings-tänket hänger 
sig kvar på många håll. Desamma gäller byggarbetarnas inställning till 
kompetensutveckling. Med ackordbaserad lön minskar viljan till att spendera 
tid på utbildningsdagar då det inte ger något ackord och därigenom en mindre 
inkomst. Ackordssystemet är överhuvudtaget en besvärlig faktor inom 
lågenergibyggandet då varje moment tar längre tid än dess traditionella 
motsvarighet och ackordet inte har justerats därefter. Detta kan också påverka 
yrkesarbetarnas inställning till lågenergibyggande i stort. Om istället timlön är 
den dominerande löneformen på ett företag har enligt Byggkommissionen, 
tendenser visats till att färre kompetensutvecklingstillfällen ges. Detta tros 
bero på att vid timanställning blir kopplingen förfluten tid - spenderade pengar 
tydligare och företagen blir mer restriktiva med att spendera tid på utbildning. 
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En annan anledning till det låga antalet kompetensutvecklingstimmar i 
byggbranschen är enligt Byggkommissionen byggarbetsplatsen i sig. Det är 
svårt att organisera utbildning på ett strukturerat sätt på en plats som ständigt 
förändras, med personal som kommer och går och problem som hela tiden 
dyker upp oväntat. Kompetensutveckling genomförs smidigare under mer 
industrialiserade och förutsägbara former. 
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10  Slutsats och rekommendation 

 
Byggande av lågenergihus skiljer sig på flera punkter från det traditionella 
byggandet. De största skillnaderna ligger i mängden isolering, byggnadens 
täthet och att en lågenergibyggnad kräver mer utarbetade detaljlösningar för 
att undvika köldbryggor. Det är också inom dessa områden som de, enligt 
olika representanter från branschen, kritiska momenten återfinns. Det täta 
plastskikt som ska finnas i de flesta typer av ytterväggar orsakar ofta problem 
ute på byggarbetsplatsen bland annat gällande genomföringar, anslutningar 
och skarvar. Isolering är också ett omfattande problemområde. Redan i 
projekteringen måste hänsyn tas till att isoleringen tar mer plats i 
konstruktionen och att även anslutningar ska vara välisolerade. Vidare kräver 
den större mängden isolering en större insats av yrkesarbetaren vid montering 
och dess placering i konstruktionen orsakar ofta problem vid isättning av 
dörrar och fönster. Yrkesarbetare som arbetar med lågenergihus uttrycker 
önskemål om ökade insatser från materialtillverkarna gällande mer 
högkvalitativa och anpassade lågenergiprodukter som t.ex. bättre plaster och 
bättre anpassade produkter för välisolerade detaljlösningar. Önskemål finns 
även om bättre och mer lättillgängliga instruktioner i hur befintligt material 
ska användas på bästa sätt. Skillnader mellan traditionella hus och 
lågenergihus finns även i själva byggprocessen, där lågenergihusen bland 
annat tar lite längre tid i anspråk och kräver en mer välplanerad logistik. 
Antalet lågenergihus som byggs kommer i framtiden att öka. Hur snabbt 
denna ökning kommer att ske beror i hög grad på beställarna som sitter i en 
nyckelposition när det gäller att ställa krav på såväl en byggnads 
energiförbrukning som yrkesarbetarnas kompetens. Om beställarna börjar 
ställa krav på kompetens hos yrkesarbetare som uppför lågenergibyggnader 
kommer också utvecklingen inom lågenergiutbildning snabbt att gå framåt. 
För att underlätta kompetensidentifikation för beställare och för att företag 
lättare ska kunna använda sin lågenergi-kompetens som konkurrensmedel, 
finns förslag på att en databas ska upprättas där yrkesarbetare och eventuellt 
annan byggpersonal med utbildning i lågenergibyggande ska kunna bli 
registrerade och sökbara. Ökad lågenergi-kompetens ligger i allra högsta grad 
i beställarnas, och därigenom företagens, intresse då det i förlängningen 
kommer att leda till bättre kvalitet på byggnaderna, längre hållbarhet och lägre 
driftskostnader. 
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Bild 10:1 Illustration av kompetensökning inom lågenergibyggande.  
 
Det kommer i och med en ökning av lågenergibyggandet att bli en 
nödvändighet och en konkurrensfördel för byggföretag att kunna 
tillhandahålla kompetent personal inom området. I längden skulle det kunna 
leda till att det blir mer lönsamt för företag att utbilda sin personal och att 
kompetens i ännu större omfattning än idag blir ett konkurrensmedel. Krav på 
bättre utbildningar i lågenergibyggande hörs redan och utvecklingen inom 
skolan i stort går mot ett större miljömedvetande. Det är i och med detta 
sannolikt att det inom en överskådlig framtid kommer att införas mer 
energifokuserad undervisning på t.ex. bygg- och anläggningsprogrammet i 
gymnasiet och som grundläggande vidareutbildning i byggföretagen. Bygg- 
och anläggningsutbildningen på gymnasiet är den vanligaste formen av 
grundutbildning för yrkesarbetare och präglas i stor grad fortfarande av det 
traditionella sättet att bygga. För att gymnasieutbildningen ska verka mer 
förberedande för en arbetsmarknad där kompetens inom lågenergibyggande är 
ett konkurrensmedel krävs tydligare riktlinjer i kursplaner och läroplaner. 
Trots att det redan idag finns utrymme i läroplanen för utbildning med 
energieffektiv inriktning är formuleringarna så luddiga att utbildningen ofta 
inte når sitt fulla syfte. Ett annat problem kan vara att majoriteten av de lärare 
som idag undervisar inte själva har någon egentlig kunskap om 
lågenergibyggande och därför inte lägger någon större vikt vid ämnet. Ute i 
arbetslivet erbjuds yrkesarbetare i dagsläget väldigt få tillfällen för 
kompetensutveckling och vidareutbildning överhuvudtaget och det 
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förekommer idag ytterst få utbildningar inom lågenergibyggande. Utöver 
utbildning inom säkerhet och arbetsmiljö förekommer nästan ingen regelrätt 
utbildning för yrkesarbetare. Kompetensutveckling kan däremot ofta ske på 
andra sätt. En vanlig metod är att utbilda i enskilda kritiska moment i samband 
med arbetsberedning ute på arbetsplatsen. Denna typ av kompetensutveckling 
är effektiv i fråga om att direkt höja yrkesskickligheten men utvecklar inte 
yrkesarbetarens sociala kompetens och förmåga att kommunicera. Kompetens 
handlar utöver erhållen utbildning och yrkeskunnande även om just en persons 
förmåga inom kommunikation. Kompetensutveckling inom kommunikation 
och andra sociala aspekter kan användas för att öka förståelsen och förbättra 
kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett projekt. Huvudsyftet skulle 
vara att undvika missförstånd och att hantera de situationer som lätt uppstår 
där yrkesarbetare känner att de får ett för stort ansvar lagt på sig gällande ”på 
platsen-lösningar”. Många röster har redan höjts angående arkitekters och 
konstruktörers ansvar för korrekta detaljlösningar och andra tekniska 
ansvarsområden. Senare led i projektkedjan kräver överhuvud taget mer 
praktiskt genomtänkta och genomförbara lågenergiprojekt från arkitekter och 
konstruktörer. Nyckelord i arbetet för detta är kommunikation och rutin. Om 
alla inblandade vet vad man förväntas bidra med och hur långt respektive 
ansvarsområde sträcker sig kan missförstånd undvikas och varje delmoment i 
projektering och utförande kan utföras av den person som har den bästa 
kompetensen för det. I de fall som yrkesarbetarna ändå blir ansvariga för ”på 
platsen-lösningar” krävs för att de ska kunna lösa dessa moment att de får rätt 
grundutbildning och tillgång till kompetensutveckling. Utöver tillräcklig 
kompetens och rätt person på rätt ansvarsområde behövs också en grundlig 
arbetsberedning innan varje kritiskt moment. Detta för att alla ska veta exakt 
vad som ska göras och för att byggnaden därigenom ska uppnå efterfrågad 
kvalitet.  
 
Rent konkret behöver yrkesarbetarnas kompetens utvecklas framförallt inom: 
 

• Övergripande kunskap om syftet med lågenergihus. 
• Utförande av tätskikt för att säkerställa att byggnaden blir tät. 
• Isolering i anslutningar och andra detaljlösningar där risk för 

köldbryggor föreligger. 
• Infästning av dörrar och fönster. 
• Genomföringar där håltagning sker genom tätskiktet. 
• Kommunikation och informationshantering. 
• Logistik och samordning på arbetsplatsen. 
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11  Egna reflektioner 

 
Arbetet med denna studie har, på ett av författarna önskvärt sätt, hjälpt till att 
belysa problematiken kring kompetenssituationen inom lågenergibyggande i 
Sverige. Den har sammanställt fakta från olika aspekter av branschens 
problemområden och med hjälp av djupintervjuer analyserat dessa. Vad gäller 
intervjuerna utgör de i sig inget statistiskt underlag och svaren kan inte sägas 
vara representativa för branschen i stort. De insamlade kunskaperna kan dock 
användas till att skapa förståelse för, och insikt i, ämnet och det var även syftet 
med studien. Svar i intervjuer har ibland upplevts som undvikande, framförallt 
då det gällt lite känsligare ämnen såsom upplevd brist på kompetens. Det 
ligger inte i arbetsgivares natur att medge någon form av kompetensbrist inom 
det egna företaget. På samma sätt har det varit svårt att få yrkesarbetare att 
berätta om vilka moment de upplever som svåra. 
 
Författarna hade i början av studien en målsättning att definiera kompetens 
och att tydligt kunna skilja på kompetensutveckling, utbildning och kurser. 
Detta har visat sig vara en för svårt uppgift då definitionerna skiljer sig helt 
från företag till företag. Även begreppen kunskap, yrkesskicklighet och 
kompetens skiljer sig kraftigt mellan tillfrågade personer och en klar definition 
är svår att ge.  
 
Kommunikation och andra sociala aspekter har visat sig utgöra en större del 
av problematiken än vad författarna väntat sig. Ett av de mest framträdande 
problemen har visat sig vara kommunikationen mellan arkitekt/konstruktör 
och de som ska utföra det praktiska arbetet. Yrkesarbetare har uttryckt 
irritation över att ofullständiga handlingar ofta når bygget och lämnar 
yrkesarbetarna i en situation där de måste lösa situationer som de inte är helt 
säkra på och som därför tar extra mycket tid i anspråk. Detta skapar ytterligare 
irritation då det även påverkar ackordet och ger yrkesarbetarna sämre betalt. 
Kommunikationen behöver även förbättras inom områden som logistik och 
material. Rätt man måste finnas på rätt ställe vid rätt moment och tidpunkt, 
utrustad med rätt material och med kunskap om hur materialet ska användas 
samt om hur och varför momentet ska utföras. Förbättrad kommunikation 
innebär också i förlängningen förbättrad social kompetens bland 
yrkesarbetarna vilket bland annat kan vara av stor vikt vid konflikthantering 
och andra pressade situationer. I ett projekt där kommunikationen fungerar bra 
och alla vet vad de ska göra, slösas mindre tid på fel, missförstånd och 
konflikter. 
 
Resultaten av studien har förövrigt varit i linje med vad författarna väntat sig. 
Att behovet av kompetensutveckling inom lågenergibyggande är stort var ett 
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faktum redan innan studien genomfördes. Studien har snarare bidragit med att 
reda ut var dessa behov är som störst, vad som har orsakat dem och vad som 
kan göras för att fylla behoven och ge yrkesarbetarna den kompetens som 
behövs för en fortsatt energisnål samhällsbyggnad som håller hög kvalitet, är 
mer miljövänlig och som utövas i en god arbetsmiljö. 
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Övriga källor 
 
Intervjuer: 
Personalchef Intervjuad 2013-04-02 kl 13.00 
Platschef  Intervjuad 2013-04-09 kl 10.00 
Platschef  Intervjuad 2013-04-09 kl 08.00 
Arbetsledare Intervjuad 2013-04-15 kl 14.00 
Passivhusföretagare  Intervjuad 2013-04-25 kl 10.00 
Yrkesarbetare  Intervjuad 2013-05-03 kl 12.00 
Yrkesarbetare Intervjuad 2013-05-06 kl 14.00 
Yrkesarbetare Intervjuad 2013-05-15 kl 12.00 
 



 a 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervju med personalansvarig. 
Mats har arbetat för ett av de större byggföretagen sedan innan 1988 då han 
var samordnare för deras division i anställningsreformen där 
byggnadsarbetarna gick från projektanställning till tillsvidareanställning. 
Därefter har Mats arbetat som platschef i 18 år och är nu personalchef. 
 
Vad har era yrkesarbetare för grundutbildning? 

 
-‐ 99 % av de anställda kommer från gymnasieskolans byggprogram. Den 

övriga procenten är så kallade traditionella lärlingar vilket innebär att 
man kommer till företaget utan tidigare byggutbildning. Den 
traditionella lärlingen börjar som lärling direkt och läser de teoretiska 
ämnen som är nödvändiga på distans.  
 

Kan du berätta lite om vad som händer när man, som yrkesarbetare, börjar 
arbeta hos er? Vilken utbildning skall man ha och vilka utbildningar/ kurser 
erbjuds man vid anställning? 

 
-‐ När man börjar arbeta på företaget påbörjas direkt en kedja av 

utbildningar. Oftast påbörjas den redan vid första APU-tillfället 
(Arbetsplatsförlagd Utbildning under gymnasiet) Vissa är krav för att 
man ska få arbeta ute i produktionen och vissa är kompletterande 
utbildningar. Vårt företag är bland de bästa i branschen på 
internutbildning och vi har höga ambitioner när det gäller 
utbildningssituationen. Varje yrkesgrupp har sin egen utbildningsplan 
och antalet utbildningsdagar per år för en yrkesarbetare ligger långt 
över branschens genomsnitt. 

 
Vad har era yrkesarbetare för anställningsform? 

 
-‐ Längre tillbaka i tiden så handplockade lagbasen de yrkesarbetare som 

behövdes till ett visst bygge, och när det projektet sedan var klart så 
stod hantverkaren utan anställning igen. 
Det systemet ledde till en stor osäkerhet för yrkesarbetarna, och 1988 
togs beslut om att alla skulle tillsvidareanställas. 

 
Vilka möjligheter har en yrkesarbetare att påverka hur ett arbetsmoment 
utförs? 
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-‐ När det gäller hur ett moment ska utföras är det yrkesarbetarna som 
har mest att säga till om. Det är de som har den praktiska erfarenheten 
och de planerar på veckomötet, tillsammans med arbetsledningen, vad 
som ska göras och hur det skall göras. 
 

Vilken felkälla tror du är vanligast, slarv eller bristande kunskap? 
 

-‐ Där fel förekommer, beror det nog snarare på slarv än okunskap. 
 

Vilka arbetsmoment upplevs som kvalitetskritiska? 
 

-‐ Beroende på vilken typ av byggnation man talar om så finns det 
självklart en rad kvalitetskritiska punkter inom de olika momenten, så 
det är svårt att ge ett konkret exempel på just den frågan. 
Jag tror på att sätta in utbildningsinsatser där man vet att de kommer 
till användning.  

 
Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 

 
-‐ Det är en definitionsfråga. Vad är utbildning och vad är 

kompetensutveckling? 
Dels finns möjlighet för yrkesarbetare att utvecklas och bli arbetsledare 
om de har de rätta förutsättningarna. Då går man en tvåårig utbildning 
inom företaget. 
 

Kan du berätta lite mer om er ”uppförandekod” och er ”Awareness day”? 
 

-‐ Utöver utbildningsplanen bedriver vi arbete kring värderingar och 
diskriminering. Varje år ägnar vi en del av en arbetsdag åt diskussioner 
och utbildning kring säkerhet 
 

Hur skulle du beskriva begreppet kompetens och kompetensutveckling? 
 

-‐ Kompetens är något man samlar på sig genom åren. Utbildning och 
erfarenhet, allt du gjort genom livet bygger upp din kompetens. Din 
praktiska erfarenhet – att göra själv, är det allra viktigaste. 
Kompetensutveckling för yrkesarbetare handlar egentligen inte om att 
se en instruktionsfilm eller sitta i skolbänken utan om att själv utföra 
moment och lära sig dem. Det handlar om att få kunskapen att sätta sig 
i ryggraden. 
 

Hur ser du på ett eventuellt samband mellan ansvarskännande och kvalitet? 
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-‐ Oftast finns ett visst samband mellan ansvarskännande och kvalitet. De 
som skall ”sätta sitt namn” på ett utfört arbete oftast är noga med att 
göra bra ifrån sig. 
 

Kan du ge några exempel på ”nya” arbetsmoment som kommer hand i hand 
med modernt byggande? 
(har de äldre yrkesarbetarna vad som krävs för att genomföra dessa, eller 
ställer det krav på utökad kompetens och vidareutbildningar?) 

 
-‐ Yrkesarbetarna har den kompetens som krävs genom sin 

grundutbildning när det gäller utförande. Kompetensutvecklingen inom 
det här området handlar snarare om att göra en ordentlig 
arbetsberedning. Det är bättre att utbilda på plats inför ett moment, på 
det sättet finns kunskapen färskt i minnet då momentet ska genomföras. 
 

Vilka arbetsmoment kan du tänka dig upplevs som problematiska ur 
kvalitetssynpunkt? 

 
-‐ Vi har en så kallad övningsbod som man använder inför komplicerade 

moment, det kan vara t.ex. tätskikt och ovanliga anslutningar. Där kan 
yrkesarbetarna gå igenom och öva på ett moment innan det ska 
genomföras i produktionen. 
 

”Alla skall ha tillräcklig kunskap” står det på er hemsida, - vad är tillräcklig 
kunskap? 

 
-‐ Tillräcklig kunskap handlar om att ha en förståelse för det man gör och 

veta hur det skall utföras. Det spelar ingen roll hur väl man kunnat 
någonting, använder man inte den kunskapen på länge så tappar man 
den. 
 

 Hur är attityden/ inställningen till kompetensutveckling bland de anställda? 
 

-‐ Det kan skilja från individ till individ, det ses kanske inte alltid som 
jätte populärt att gå från det fysiska arbetet till en dag i skolbänken. 
Men över lag så är det ganska accepterat. 
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Bilaga 2 Intervju med platschef 
 
Vad har du för erfarenhet av lågenergibyggande? 

 
-‐ Det ställs idag högre krav på byggnaders energianvändning rent 

generellt så på det viset kan man ju säga att alla byggnader är 
energibyggnader jämfört med tidigare. Alla byggnader ska ha vara täta 
och de ska provtryckas för att säkerställa detta. 
 

Vad har era yrkesarbetare för grundutbildning? 
 

-‐ De allra flesta yrkesarbetarna på våra byggen har genomgått 
gymnasieskolans byggutbildning och därefter börjat som lärling. 
företaget startade 2006 sin egen gymnasieutbildning, därifrån kommer 
en stor andel av de lärlingar som vi tar in varje år. 
 

Kan du berätta lite om vad som händer när man, som yrkesarbetare, börjar 
arbeta hos er? Vilken utbildning skall man ha och vilka utbildningar/ kurser 
erbjuds man vid anställning? 

 
-‐ Obligatoriska utbildningar bland annat heta arbeten, ställning och 

säkra lyft genomförs löpande, så snart som möjligt efter att en 
yrkesarbetare börjat på jobba arbetsplatsen. 
 

Vad har era yrkesarbetare för anställningsform? 
 

-‐ Tillsvidareanställning efter lärlingsanställningen.  
 
Vilka möjligheter har en yrkesarbetare att påverka hur ett arbetsmoment 
utförs? 

 
-‐ Yrkesarbetarna har väldigt mycket att säga till om både när det gäller 

hur ett arbetsmoment ska utföras och t.ex. hur ett arbetslag ska vara 
uppbyggt. Yrkesarbetarna är delaktiga i att planera arbetet och 
diskutera fram en bra lösning för hur arbetet ska göras. 
 

Vilken felkälla tror du är vanligast, slarv eller bristande kunskap? 
 

-‐ Den vanligast förekommande anledningen till fel är slarv, eller 
bristande uppmärksamhet, t.ex. vid ändringar i ritningar. 
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Vilka arbetsmoment inom energieffektivt byggande upplevs som 
kvalitetskritiska? 

 
-‐ Jag har inte varit platschef för några renodlade passivhusprojekt men 

jag tycker över lag att plastskikt och isolering i alla typer av moderna 
hus numera är komplicerade på grund av de höga krav som ställs av 
myndigheter och beställare. Men plastskikten är tveklöst det 
besvärligaste. Kraven är snabbare än tekniken och metoderna för att 
kunna bygga enligt kraven.  

 
Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 

 
-‐ Uppskattningsvis har yrkesarbetarna på våra byggen har en dags 

utbildning per år. Kompetensutveckling ser jag som ett tillfälle när man 
tar in någon eller några utifrån för att genomföra utbildningar. Det är 
något som nog mer görs för tjänstemän än för yrkesarbetare. 
När det gäller kompetensutveckling i fråga om specifika kritiska 
moment så brukar vi utbilda på plats, i samband med att momentet ska 
genomföras. 
För att ta ett exempel skulle företaget bygga om ett spa i Båstad nyligen 
och extremt höga krav ställdes på tätskikten. Då tog vi in en extern 
expert som fick utbilda yrkesarbetarna som skulle göra jobbet på plats. 

 
Upplever du några problem kring arbetsmoment som de hårdare kraven på 
täthet och isolering för med sig? 

 
-‐ Jag tycker ”gubbarna” har kunskapen för att genomföra alla moment. 

Det mest besvärliga är väl egentligen att allt ska tejpas nu, det räcker 
inte med att klämma fast plasten som man gjorde förut. Allt ska 
provtryckas så nu måste de verkligen göra allt ordentligt. Det handlar 
nog mer om att det tar tid att förankra att ett nytt moment ska göras 
snarare än att förklara hur och varför det ska göras. Ofta handlar det 
om byggarbetarnas ackord. De har extrabetalt per utfört arbete. Om det 
tillkommer moment i det arbetet så att det därigenom tar längre tid, vill 
givetvis byggarbetarna ha mer betalt och ackordet måste omförhandlas. 

-‐  
 

Ser du något samband mellan ansvarskännande och kvalitet? 
 

-‐ Det är klart att det finns ett samband mellan ansvarskännande och 
kvalitet, ingen vill ju med ansvar för en uppgift lämna ifrån sig ett dåligt 
utfört arbete. 
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Kan du ge något exempel på ”nya” arbetsmoment som kommer hand i hand 
med modernt byggande? 
 

-‐ Allt handlar ju om tätskikt, isolering och minimering av köldbryggor. 
Tejpning och plast är det som sagt mycket jobb med. 
 

Följdfråga: -Får yrkesarbetarna någon extrautbildning i det? 
 
Vi använder oss ibland utav extern personal från materialleverantörer 
för att arbeta fram en bra lösning och kunna säkra kvaliteten på 
utförandet när just deras produkter används. Om det ska räknas till 
kompetensutveckling eller arbetsberedning är en definitionsfråga. 

 
Hur är attityden/ inställningen till kompetensutveckling bland det anställda? 

 
-‐ Attityden till utbildningar bland de anställda, speciellt yrkesarbetarna, 

är över lag ganska bra. Det finns väl alltid ett litet motstånd till att 
släppa det fysiska arbetet och bara lyssna, men det brukar inte vara 
några problem. 
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Bilaga 3 Intervju med platschef 
 
Vad har era yrkesarbetare för grundutbildning? 

 
-‐ Några av våra yrkesarbetare kommer direkt från den gymnasiala 

byggnadsutbildningen. Men att största delen kommer direkt ifrån vår 
egen gymnasieskola. En skola som i grund och botten är den samma 
som den kommunala gymnasieutbildningen. Bortsett från den skillnaden 
att de där lägger ännu större fokus på praktiken, och i stället för att 
lägga den veckovis då väljer att lägga den månadsvis vilket ger en 
bättre inblick i byggnationsprocessen. 
 

Kan du berätta lite om vad som händer när man, som yrkesarbetare, börjar 
arbeta hos er? Vilken utbildning skall man ha och vilka utbildningar/ kurser 
erbjuds man vid anställning? 

 
-‐ När man som nyutbildad kommer till oss får man liksom inom de flesta 

andra företag följa en för sitt yrke framtagen utbildningsplan, man blir 
även tilldelad en handledare som skall granska det arbete man 
genomför samt agera guide på arbetsplatsen. 
Som nyutbildad skall man även genomföra en rad moment som 
ursprungligen skall genomföras av en annan yrkesgrupp, till exempel så 
skall en träarbetare prova på en betong- och en armeringsarbetares 
arbetsuppgifter för att få en bättre inblick i hur allting fungerar och 
sköts på arbetsplatsen. 
Vi har även någonting som de kallar för hantverkardagar, då de 
anställda genomgår regler för de olika arbetsmomenten och 
utbildningar genomförs för specifika arbetsmoment och maskiner. 
 
Utöver det här så finns det utbildningar och kurser som man kräver att 
en yrkesarbetare skall genomgå för att få arbeta på ett bygge. Bland 
annat så är det krav på Heta arbeten och säkra lyft, men det är även 
vanligt att man skall genomföra en lift- och en ställningsutbildning. 
 
 

Vad har era yrkesarbetare för anställningsform? 
 

-‐ Den vanligaste anställningsformen för en nyutbildad är 
tillsvidareanställning. De anställda har 65 % av lönen fram tills att de 
genomfört alla de moment som en lärling ska klara och har genomfört 
sina 6800 timmar. 
Beroende på konjunktur, projektstorlek och så vidare så utnyttjas även 
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en del andra anställningsformer, t.ex. datumanställning, inhyrning och 
inlånad personal från andra firmor.  
 

Vilka möjligheter har en yrkesarbetare att påverka hur ett arbetsmoment 
utförs? 

 
-‐ Varje nytt arbetsmoment startar med en arbetsberedning. Under denna 

arbetsberedning kan alla komma med synpunkter och förslag innan ett 
gemensamt beslut fattas, och eftersom det ofta är så att en 
yrkesarbetare har en erfarenhet som en del av tjänstemännen kanske 
inte har, så tas deras åsikter givetvis i åtanke. Alla dessa 
arbetsberedningar dokumenteras skriftligt och det gör sedan 
stickprover under byggtiden för att se till att allt går som planerat och 
genomförs som tidigare överenskommet. 
 

Vilken felkälla tror du är vanligast, slarv eller bristande kunskap? 
 

-‐ Fel av större kaliber beror oftast på bristande kunskap och då ligger 
felet även hos arbetsledningen, medan de mindre felen oftast beror på 
slarv. Många ändringar och en bristande respekt gentemot varandras 
arbete kan leda till fel och onödiga, ibland stora, kostnader. 
 

Vilka arbetsmoment upplevs som kvalitetskritiska? 
 

-‐ När det kommer till kvalitetskritiska arbetsmoment så är det svårt att 
peka ut något som skulle vara värre än det andra, då varje 
arbetsmoment, litet eller stort, har sina enskilda kritiska moment. 
Jag kopplar hellre det till början och slutet i ett projekt. Det är viktigt 
att skydda sina materielleveranser och sitt lagermaterial ifrån väta, och 
att alltid försöka minimera efterarbetena genom att vara noggrann 
under hela byggnationsprocessen och kontrollera vissa kritiska punkter 
innan arbetet fortgår. Som till exempel fall på golv och golvbrunnars 
placering innan gjutning. 
 

Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 
 

-‐ Företaget har en intern utbildningsportal, där varje person och 
utbildning registreras, med hjälp av denna portal kan man hålla en klar 
kontroll över vem som har genomfört vilken utbildning samt hur lång 
tid respektive utbildning är giltig och när det är dags att kalla till en 
uppdatering. 
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Man har valt att ungefär en gång om året genomföra ett individuellt 
utvecklingssamtal med var och en av de anställda. Det här gör man för 
att se till att de anställda trivs, att deras utbildningar är ”up to date” 
och för att ge de anställda en möjlighet till att framföra sina frågor och 
åsikter gällande arbete och säkerhet. 
Man har även likt de flesta andra stora byggföretag bestämt att man 
skall genomföra avstämningar efter varje avslutat arbetsmoment, samt 
att man skall ha en avslutningsträff vid avslutat bygge. En 
avslutningsträff som genomförs internt, men även gemensamt med 
entreprenörer, leverantörer och beställare. Under denna 
avslutningsträff diskuteras vad som gått bra respektive vad som kanske 
inte gått fullt så bra. 
 

Hur skulle du beskriva begreppet kompetens och kompetensutveckling? 
 

-‐ Kompetens för mig är att behärska en viss grej, och inte bara ha 
behörighet att göra det”, samt ”Kompetensutveckling är att lära sig 
något nytt, inte bara får ett kvitto på att man har genomgått en kurs. 
 
Kompetens är någonting man jobbar sig till. Ett bra exempel på det här 
är om man stöter på ett problem och kan finna en bra lösning på det. 
 

Vad finns det för samband mellan ansvarskännande och kvalitet? 
 

-‐ Det finns ett visst samband mellan ansvarskännande och kvalitet, 
eftersom en arbetsuppgift förmodligen genomförs med större 
noggrannhet då man själv skall ”sätta sitt namn” på det. 
 

Exempel på ”nya” arbetsmoment som kommer hand i hand med modernt 
byggande? 
(har de äldre yrkesarbetarna vad som krävs för att genomföra dessa, eller 
ställer det krav på utökad kompetens och vidareutbildningar?) 

 
-‐ ingen är fullärd, men de äldre kan finna många bra lösningar och har 

ofta lättare att förstå nya moment. 
 
Innan ett arbetsmoment startar gås det alltid igenom, vare sig de som 
skall genomföra arbetet har gjort det tidigare eller inte. 
Kontroller genomförs kort efter arbetsmomentets start, innan arbetet 
rullat på för långt. Eventuella problem reds ut och sedan flyter arbetet 
på enligt genomgångens instruktioner. 
 

Hur är attityden/ inställningen till kompetensutveckling bland det anställda? 
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-‐ Den är över lag bra, då det vet att det inom företagets ställd vissa krav 

på säkerhets- och behörighetsutbildningar. 
 

Vad är tillräcklig kunskap för er? 
 

-‐ Man skall veta vad som krävs för att utföra ett visst arbetsmoment, men 
huvudansvaret ligger alltid på arbetsledaren. 
 

 Ni trycker hårt på säkerheten, vad gör ni för att upprätthålla era 
säkerhetskrav? 

 
-‐ För att uppfylla säkerhetskrav, upprätthålla en trivsam arbetsplats samt 

sprida eventuella ändringar till de anställda så sänds interna revisioner 
ut 1 till 2 gånger per år. Dessa revisioner innehåller oftast inga större 
ändringar, eftersom de sänds ut med så korta intervall, men är ett lätt 
sätt för att sprida eventuella ändringar. 
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Bilaga 4 intervju med arbetsledare 
 
Vad har era yrkesarbetare för grundutbildning? 
 

-‐ Det vanligaste är att man kommer direkt från byggnadsprogrammet på 
gymnasiet, eller Komvux och går direkt ut som lärling. 
 

Kan du berätta lite om vad som händer när man, som byggnadsarbetare, börjar 
arbeta på företaget? Vilken utbildning ska man ha och vilka utbildningar eller 
kurser erbjuds man precis i början (heta arbeten, första hjälpen…)? 

 
-‐ Här förser vi de nyanställda med de utbildningar som krävs. Utöver det 

så har vi även medarbetarsamtal individuellt med var och en av 
gubbarna, detta ger dem en chans att framföra sina önskningar 
angående ytterligare utbildningar samt att utvecklas inom företaget. 
 

Anställningsform? 
 

-‐ Den vanligaste är tillsvidareanställning när man genomfört 
lärlingstiden. 
 

Vilken möjlighet har en byggnadsarbetare att påverka hur ett arbetsmoment 
utförs? 

 
-‐ De har stor möjlighet att vara med och påverka, och framföra sina 

åsikter. Det är självklart att vi värdesätter deras åsikter, ”glada gubbar 
är oftast bättre”, men det är i slutändan trots allt upp till oss att avgöra 
hur ett arbete skall utföras. 
 

Vilken felkälla tror du är vanligast, slarv eller bristande kunskap? 
 

-‐ Jag tror snarare att det beror på bristande kommunikation. Man har 
kanske inte alltid möjlighet till att förklara hur varje moment skall 
utföras steg för steg. Det gör att gubbarna får ta en del egna initiativ, 
vilket oftast är uppskattat, men det kan ibland ställa till bekymmer. 
 

Vilka arbetsmoment upplevs av er som kvalitetskritiska?  
 

-‐ Det beror på vad vi pratar om. Man kan till exempel oftast fixa en för 
stor springa mellan två gipsskivor med lite spackling, medans en fuktig 
byggnadsdel kan ställa till med större bekymmer. Klimatet är alltid en 
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påverkande faktor, så jag skulle nog säga att det viktigaste och mest 
kritiska momentet är att få byggnaden tät och fuktskyddad. 
 

Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 
 

-‐ Det anställda erbjuds en mängd olika kurser och utbildningsprogram. 
Några är som sagt obligatoriska och några är extra tillval. Vi har även 
ett mål om att företaget skall bli ”ett”, vilket betyder att man kan låna 
gubbar mellan de olika avdelningarna, exempelvis så kan en snickare 
lånas ut till anläggning och så vidare. 
 

Kan du berätta lite mer om er ”uppförandekod” och er ”awareness dag”? 
 

-‐ Uppförandekoden innebär att man som företagets ansikte utåt skall 
följa företagets policy, det handlar om att visa respekt och tillit 
gentemot sina medarbetare. Awareness dagen är bra, man kan säga att 
den används för att lyfta fram arbetsmiljön och säkerheten. Det sköts 
oftast lokalt, och skickas sedan vidare upp till ledningen. 
 

Hur skulle du beskriva begreppet kompetens och kompetensutveckling? 
 

-‐ Kompetens är en form av yrkesstolthet, man har erfarenhet i bagaget 
och kunskaper om hur saker och ting skall göras. Medan 
kompetensutveckling är att utöka sina kunskaper och förbättras. 
 

Sambandet mellan ansvarskännande och kvalitet? 
 

-‐ Det är väldigt starkt. ”Du skiter inte vilket, utan tänker snarare: hur vill 
du att det skall se ut hemma hos dig?”. Du skall kunna vara stolt över 
det arbete du utfört. 
 

Exempel på ”nya” arbetsmoment som kommer hand i hand med modernt 
byggande? (Har de äldre yrkesarbetarna vad som krävs för att genomföra 
dessa, eller ställer det krav på utökad kompetens och vidare utbildningar?) 

 
-‐ De ökande täthetskraven och de ständiga förändringarna gällande 

våtrumskraven. De äldre är oftast snabbare när de gäller att utföra ett 
arbetsmoment, eftersom de största ändringarna är oftast materiella. 
”Det är ingen större skillnad på trä- och stålreglar, bortsett från att 
man kanske använder sig av en vinkelslip i stället för en såg. Men en 
vinkelslip är fortfarande en vinkelslip.” 
 

Vad är tillräcklig kunskap enligt dig? 
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-‐ Man är aldrig fullärd. Tillräcklig kunskap uppnås genom att samarbeta, 

och jobba i grupp där alla kan tillföra någonting. 
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Bilaga 5 intervju med passivhusföretagare  
 
Kan du berätta lite om företaget? 
 
- Vi är ett litet nystartat företag som är inne på vårt 4:e verksamhetsår. Vi 
bygger arkitektritade passivhus med hjälp av så kallat SIP system, det är en 
sorts sandwich-element som vi själva tillverkar i egen fabrik. Hittills har det 
mest handlat om utveckling och framtagning av produkter men nu börjar vi 
komma igång med produktionen på riktigt. Planer finns på att ta fram 3 st 
typhus för att kunna få ner priset och öka effektiviteten. 
 
Kan du berätta lite mer om SIP systemet ni använder? 
 
- SIP står för Structural Insulated Panels/Självbärande Isolerade Paneler. 
Systemet bygger på moduler av skumplast som tillverkas på fabrik i 
erforderlig läng och 1200 mm bredd. De körs sedan ut på bygget och fogas 
ihop med skum och med hjälp av läkt som fasaden sedan ska fästas i. Fogarna 
blir helt täta. Även taket består av SIP paneler, med bärande balkar innuti. 
 
Vilka moment upplever ni som problematiska i byggprocessen när det gäller 
kvalitet på slutprodukten? 
 
- Det vanliga problemet i passivhus är ju plastskiktet. Med det här systemet 
behövs inget plastskikt så de problemen finns inte. 
 
Har ni egna eller externa hantverkare? 
 
- Vi tar in externa hantverkare men står själv för arbetsledningen. I början av 
ett projekt är vi närvarande en stor del av tiden. Detsamma om vi jobbar med 
en grupp hantverkare eller ett företag för första gången. Vi själva instruerar 
och tränar upp hantverkarna i att bygga med det här systemet. När de har 
varit med och byggt två hus certifierar vi dem. Vilket betyder att de då har 
kompetensen att bygga våra hus och att vi inte behöver vara närvarande lika 
mycket på bygget. Vi försöker att arbeta med samma folk så mycket det går 
men eftersom vi bygger hus i hela Sverige så är det svårt att få tag på folk som 
är beredda att resa runt. 
 
Hur upplever ni kompetensen bland hantverkare generellt när det gäller 
lågenergihus? Är det svårt att hitta bra personal? 
 
-När det gäller kompetens upplever jag både bra och dåligt. Ofta handlar det 
mycket om förmåga att ta till sig information. Vi är som sagt alltid med mycket 
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på plats i början och instruerar. Sedan håller vi också alltid ett stort och 
noggrant byggmöte innan byggstart så att alla vet vad de ska göra och vad 
som förväntas. 
 
Vad har och får hantverkarna för utbildning? 
 
- De är vanliga hantverkare (gymnasieutbildning, lärlingsutbildning). Resten 
av ”utbildningen” står vi för på plats under byggtiden. 
 
Skulle ni se någon positiv effekt av en grundutbildning i passivhusbyggande? 
 
- Ja det tror jag skulle vara bra. För oss är det ju en speciell situation 
eftersom vi använder oss av ett så annorlunda system, så vi kanske inte skulle 
märka så stor skillnad. Men om man ser på passivhusbyggandet generellt så 
tror jag absolut det. En uppskattad målbild av vårt system på marknaden i 
framtiden är väl kanske att om det byggs 1000 passivhus så är 100 av dem 
med vårt system. För de övriga 900 är det ju bra om hantverkarna vet hur de 
ska montera plastskikten osv. 
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Bilaga 6 intervju med yrkesarbetare 
 
Hur länge har du jobbat som byggnadsarbetare? 

 
-‐ Jag fortsatte på samma företag som jag hade min praktik, så jag har 

jobbat här i fem år nu. 
 
Vad har du för grundutbildning? 

 
-‐ En gymnasieutbildning med inriktning el. 

 
Vad har du för anställningsform (nu och tidigare)? 

 
-‐ Från början så gick man ju som lärling, men jag fick fastanställning 

nästan direkt. Innan jag var klart med alla lärlingstimmarna, eftersom 
jag gått så pass många praktiktimmar hos samma företag tidigare. 
 

Vad har du för erfarenheter av energieffektivt byggande? 
 

-‐ Företaget har ju en del erfarenhet utav kabeldragning och diverse 
installationer i passivhus, men jag är fortfarande så pass ny i branschen 
och har dessutom bytt inriktning, så jag har personligen inga större 
erfarenheter inom just det området. 
 

Vad erbjuder företaget dig för möjligheter till utbildning? 
 

-‐ Företaget har erbjudit mig en rad olika utbildningar, utan att jag själv 
har behövt ta några större initiativ, och det är utav den anledningen 
som jag valde att byta inriktning och sadla om från elektriker till 
brandlarmstekniker istället. 

 
Får du betalt under utbildningstid (hur ordnas det med ackordet)? 

 
-‐ Ja det får jag, vi har ju våra arbetstider från klockan 07.00 – 16.00, 

plus 100 procent tillägg på arbeten utöver den tiden. Sen spelar det ju 
ingen roll om man är på ett jobb eller på en utbildning, det räknas ändå 
in som betald arbetstid. Ibland har det hänt att man blivit skickad på 
utbildningar som krävt några nätters övernattning, då är det 
traktamente som gäller, och dessutom så står företaget för hotellet. 

 
Vad har du för inställning till kompetensutveckling rent generellt? 
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-‐ Jag ser väldigt positivt på det. Det är alltid roligt att lära sig nya saker, 

och det ökar även chanserna till att kunna uppnå en högre lön. 
 
Hur stor möjlighet har du att påverka hur ett moment utförs? 

 
-‐ Jag har ganska stora möjligheter att påverka det arbete som jag utför, i 

den mån att jag kan börja vart jag känner bäst, och placera saker och 
ting där jag anser det sitter och ser bra ut. Sen har man ju alltid 
möjligheten att ändra sig under arbetets gång utan att det stör 
slutresultatet. 

 
Tycker du att det skulle behövas kompetensutveckling inom energieffektivt 
byggande? 

 
-‐ Det tycker jag absolut! Som jag sa innan så är det ju alltid roligt att 

lära sig nya saker, och dessutom så är det alltid bra att kunna lite mer 
än vad man kanske behöver kunna just för tillfället. 

 
Vad har du för erfarenhet av styr och reglersystem? 

 
-‐ Som det ser ut nu så är det bara några av oss som arbetar med just styr 

och reglersystem, och det beror ju på vilken inriktning man valt inom 
jobbet. Det fanns några kurser man kunde välja i skolan, men bortsett 
från det så tycker jag att det är alldeles för lite utbildningar inom det 
området. Just nu känns det mer som att ”man får vara lite smart i 
huvudet och klura ut det själv, och det är ju där jag kommer in. Haha”. 
Så det behövs definitivt mer kompetens inom det området. 
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Bilaga 7 intervju med yrkesarbetare 
 
Hur länge har du jobbat som byggnadsarbetare? 

 
-‐ Jag har jobbat inom byggbranschen i lite drygt ett år. 

 
Vad har du för grundutbildning? 

 
-‐ Eftersom jag inte gick någon byggrelaterad utbildning på gymnasiet, så 

går jag nu som vuxenlärling. 
 
Vad har du för anställningsform (nu och tidigare)? 

 
-‐ Jag är timanställd. 

 
Vad har du för erfarenheter av energieffektivt byggande? 
 

-‐ Inte speciellt mycket just nu, eftersom jag är så pass ny inom branschen. 
Men jag har deltagit vid olika skeden i ett eller två projekt. 

 
Vad erbjuder företaget dig för möjligheter till utbildning? 
 

-‐ Eftersom jag arbetar inom ett mindre företag, så är det inte lika vanligt 
med utbildningar som det är inom de större. Men vi följer givetvis de 
regler som finns inom branschen och får nödvändiga utbildningar om 
det skulle krävas. 

 
Får du betalt under utbildningstid (hur ordnas det med ackordet)? 
 

-‐ Som jag precis nämnde så är det inte lika aktuellt med utbildningar 
inom de mindre företagen, men självklart så får vi betalt om vi skulle 
behöva gå någon. Det räknas ju trots allt som arbetstid. 

 
Kan du ge några exempel på moment som utförs inom modernt byggande som 
känns speciellt besvärliga? 
 

-‐ Jag mins speciellt ett av de byggen som jag var på när jag precis hade 
börjat arbeta här, det var ett energihus. Väggarna bestod av 
metallstomme där det var gjutna väggelement varvat med frigolit 
mellan de olika lagren, och det var speciellt knepigt att få till 
infästningarna för panelen som skulle klä insidan. 
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Det som är mest besvärligt med det nya modernare sättet att bygga på 
är arkitekterna, som bara ritar men inte lämnar något konkret svart på 
hur saker och ting skall lösas. Utan bara skriver ”löses på plats”. Det 
kan vara frustrerande och tidskrävande. 
 

Hur stor möjlighet har du att påverka hur ett moment utförs? 
 

-‐ Ganska stor skulle jag vilja säga, hittar man bättre lösningar eller 
snabbare sätt att utföra saker på så gör man ju det. Dessutom tror jag 
att det är mycket lättare att påpeka saker och bli hörd när man som jag 
är inom ett mindre företag. 

 
Tycker du att det skulle behövas mer utbildning inom energieffektivt 
byggande? 
 

-‐ Absolut, det hade inte alls varit fel! Speciellt inte när man som vi 
konkurerar med många mindre företag, om man då kan använda sig 
utav det som en typ utav varumärke så kan ju det stärka oss som företag 
jämfört med de andra. 

 
Vad är tillräcklig kunskap enligt dig? 

 
-‐ Tillräcklig kunskap tycker jag är när alla hjälps åt, och kan tillföra 

olika saker. Dessutom tror jag att man lär sig fler saker på en kortare 
tid och får en bredare grund att stå på när man är inom en mindre 
firma, eftersom alla arbetar med allt. 
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Bilaga 8 intervju med yrkesarbetare 
 
Hur länge har du jobbat som byggnadsarbetare? 
 
- Jag har arbetat som snickare sedan 1987 så det blir 25 år nu. 

 
Vad har du för grundutbildning? 
 
- Jag gick bygg och anläggning i gymnasiet. Därefter som lärling. 
 
Vad har du haft för anställningsformer? 
 
- Innan 88 hade jag och alla andra snickare objektanställning, vilket betydde 
att man blev anställt per byggprojekt. Därefter hette det fast anställning och 
nu är det tillsvidareanställning. 
 
Vad har du för erfarenheter av energieffektivt byggande? 
 
- Inte så jättemycket genom specifika lågenergiprojekt, men alla nya hus som 
byggs är ju på sätt och vis lågenergihus så på det sättet har jag ju en hel del 
erfarenhet. 
 
Var har företagen du arbetat för erbjudit dig för möjligheter till utbildning? 
 
- Väldigt få möjligheter. 
 
Om du skulle genomgå utbildning, får du betalt under tiden (hur ordnas det 
med ackordet)? 
 
- Vi har så kallad parallelltid, man har en del av ackordet under 
utbildningsdagar. Det betyder att man generellt inte förlorar något rent 
ekonomiskt på att vara på utbildning. 
 
Kan du ge några exempel på moment som utförs inom modernt byggande som 
känns speciellt besvärliga? 
 
- Känns som att de flesta fattar att det är viktigt med täta tätskikt osv. Det är 
svårt att nämna något speciellt moment som är besvärligt. Det viktigaste är att 
vara rätt person, med rätt kunskap, på rätt plats. 
 
Något som många kollegor klagar på är arkitekter och konstruktörer som 
struntar i att rita in detaljlösningar i ritningar och skriver att det ska lösas på 
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bygget. Det hamnar då i första hand på arbetsledningen att lösa men även på 
oss snickare. 
 
Hur stor möjlighet har du att påverka hur ett moment utförs? 
 
- Överlag ganska stor möjlighet när det gäller påverkan i mindre skala. Det är 
också mycket beroende på entreprenadform. Vid generalentreprenad är det 
ganska bökigt att påverka något eftersom allt ska göras enligt någon annans 
handlingar och krav. Vid totalentreprenad är det lättare eftersom besluten 
liggen inom företaget. Så länge man håller sig till de krav som finns inom 
respektive projekt finns det alltid möjlighet att påverka hur något görs. 
 
Tycker du att det skulle behövas mer utbildning inom energieffektivt 
byggande? 
 
Mjaa… både ja och nej. Jag tycker snarare att utbildningen behövs tidigare i 
ledet hos arkitekter och projektörer. Men det är klart, det skulle väl inte vara 
fel med någon form av grundläggande kunnande hos snickarna också.  
	  
	  


