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Abstract

The consequences of late changes in the production of
a building

Madelene Iveros och Åsa Linde

This thesis project examines changes to building documents during the 
product development in the construction process, which is referred as 
revision memos in this report. The study is made in cooperation with 
Serneke and is therefore limited to project within this company. 
Furthermore, the information in this study is based on relevant 
literature as well as interviews, a poll and material from three of 
Serneke´s projects. 

The results show that the examined projects have exceeded the 
estimated design cost due to changes made during production. By 
investigating the revision memos, the conclusion was that performing 
construction, commercial projects and rebuilding projects generate 
more revision memos as well as the architect and constructor had the 
greatest number and most expensive revision memos. It also appears 
that the number of revision memos of other disciplines varies between 
projects. Furthermore, the design process seems to generate many 
mistakes that appear in the production, which means that an improved 
design process with experience feedback and collision control should 
detect mistakes at an earlier stage.

Recommendation for future projects is to make use of the contractors 
knowledge of production early in the design stage, to use experience 
feedback and collision control, to introduce a date for last 
additions, to use Swedish standard when establishing revision memos 
and to not execute changes before a revision memo is published. 

In conclusion of this project follows a few recommendations for 
continued investigation of this field of study. 
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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker ändringar av handlingar som sker vid 
produktframtagningen i byggprocessen, vilket benämns ändrings-PM i denna 
rapport. Syftet är att kartlägga problematiken kring ändrings- och tilläggsarbeten 
i ett sent skede och målet är att öka medvetenheten gällande ändrings-PM och 
dess konsekvenser. 

Arbetet genomförs under 10 veckor och begränsas därför till att undersöka 
projekt inom Serneke. Vidare kommer olika entreprenadformer och olika 
projekttyper att jämföras detta då de olika förutsättningarna i projekten förväntas 
generera olika mängder ändrings-PM.  

Metoden för detta arbete är dels en litteraturstudie, som förklarar olika begrepp 
och tillvägagångssätt, samt intervjuer och enkät som kompletteras med underlag 
från tre av Sernekes projekt. 

I resultatet framgår det att de undersökta projektens bedömda projekterings-
kostnad överstigits på grund av ändringar som skett under produktionen. 
Sammanställningen av ändrings-PM från projekten samt enkätsvaren visar också 
att arkitekten och konstruktören har flest antal samt dyrast ändrings-PM. Vidare 
framgår det att övriga discipliners ändrings-PM varierar i antal mellan projekt. 
Vad gäller entreprenadform och projekttyp framgick det av enkäten och 
intervjuerna att utförandeentreprenader, kommersiella projekt och ROT-projekt 
rimligtvis genererar mer ändrings-PM dock kunde detta inte stärkas av något 
ytterligare material. Däremot kunde kommunikationsverktyget Byggnet 
undersökas med slutsatsen att det är ett väl fungerande informationssystem vid 
korrekt användning. Vidare anses projekteringen generera många fel som dyker 
upp i produktionen, vilket medför att en förbättrad projektering med 
erfarenhetsåterföring och kollisionskontroll borde upptäcka misstag i ett tidigare 
skede.  

För framtida projekt rekommenderas att nyttja entreprenörens erfarenhet av 
produktionen i projekteringen, att använda sig av erfarenhetsåterföring och 
kollisionskontroll, att införa ett datum för sista tillägg, att använda svensk 
standard vid upprättande av ändrings-PM samt att utföra ändringar efter ett 
publicerat ändrings-PM.  

Genom att vidare undersöka flera projekt med olika entreprenadformer och 
projekttyper skulle en kartläggning kunde göras för antalet ändrings-PM och hur 
de påverkar projektets kostnad och tidplan.  

 

Nyckelord 
Bygghandling, disciplin, entreprenad, produktion, projekt, ändrings-PM.   
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Förord 
Detta examensarbete ingår som avslutande kurs inom programmet 
Högskoleingenjör i byggteknik vid Uppsala Universitet, på en omfattning av 15 
HP. Examensarbetet har utförts i samarbete med Serneke Bygg i Uppsala under 
perioden 25 mars 2019 till 7 juni 2019. 

Vi vill ta denna chansen att tacka vår handledare Marie Engström, arbetschef 
inom Serneke Uppsala, för möjligheten att samarbeta med Serneke samt det stöd 
hon gett oss under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka alla medarbetare på 
Serneke som ställt upp i intervjuer och enkät och på så vis bidragit med material 
till detta arbete. Av dessa vill vi tacka Annelee Karlsson och Robert Bergsten 
extra mycket för deras engagemang och extremt snabba och hjälpsamma svar. 

Vi riktar också ett stort tack till vår ämnesgranskare Anette Benkowski för den 
vägledning och feedback hon gett oss löpande från start till mål.  

Arbetsfördelning 

I tabell nedan redovisas arbetsfördelningen av texten i rapporten, där 
korrekturläsning genomförts gemensamt. 

TABELL ÖVER ARBETSFÖRDELNING FÖR RAPPORTTEXT 

M. Iveros Å. Linde 

Kapitel: Kapitel: 

1.1–1.2 1.3–1.4 

1.5–1.6 2.3 

2.1–2.2 3.2 

3.1 4.1.2 

4.1.1 5.1 

4.2 5.3 

5.2 Sammanfattning 

 Abstract 

 

Vad gäller arbetsfördelning för intervjuerna och enkäten så medverkade båda 
under intervjuerna med gemensamt ansvar att anteckna samt ställa frågor och 
sedan gjordes sammanställningen av enkäten gemensamt. Även 
sammanställningen av projektens underlag genomfördes gemensamt.  

Uppsala, juni 2019 

Madelene Iveros 
Åsa Linde   
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Ordlista 
 

A Arkitekt – Den som tillhandahåller A-ritningar. 
 

Anbud Ett affärserbjudande från en part till en annan. 
 

Bygghandling Handling som fastställts att gälla som underlag för 
utförande. 
 

Discipliner Aktörer inom byggprojekteringen, exempelvis arkitekt, 
konstruktör med flera. 
 

EL EL-projektör – Den som tillhandahåller EL-ritningar. 
 

Förfrågningsunderlag Underlaget som beställaren tillhandahåller för 
utarbetande av anbud. 
 

K Konstruktör – Den som tillhandahåller K-ritningar 
 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en 
tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 
 

ROT-projekt Ett projekt med uppdrag att göra en Renovering 
Ombyggnad eller Tillbyggnad. 
 

Relationshandling Handling som visar det verkliga utförandet av en 
byggnad eller anläggning 
 

Totalentreprenad Entreprenad som svarar för projekteringen samt 
utförandet.  
 

Underentreprenör Företag som arbetar under huvudentreprenören eller 
totalentreprenören och utför del av projektet 
 

Utförandeentreprenad Byggherren svarar för projekteringen, entreprenören 
svarar för utförandet. 
 

Verksamhetstyp Anger vad lokalen planeras att användas till, där olika 
typer har olika klassning som följs av olika krav på till 
exempel ljud och brand.  
 

Ändrings-PM Handling som förtecknar ändringar av fastställda 
handlingar; upprättas vid ändring av bygghandlingar. 
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1. INLEDNING 

Första kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av examensarbetet. Sedan 
beskrivs syftet och målsättningen med arbetet, där även frågeställningar 
inkluderats. Vidare förklaras metoden för arbetets gång och vilka avgränsningar 
som gjorts. Slutligen finns en kort företagsbeskrivning samt disposition över 
kapitlen. 

 

1.1  Bakgrundsbeskrivning 
Detta arbete undersöker ändringar av handlingar som sker vid produkt-
framtagningen i byggprocessen. Produktframtagningen innefattar framtagandet 
av bygghandlingar och utförandet av arbetet på byggarbetsplatsen, fram till 
överlämnandet av färdig och godkänd byggnad. I Figur 1.1 illustreras 
byggprocessens olika delskeden.  

Figur 1.1 Byggprocessen. 

Det är viktigt att projekteringsprocessen inte sträcker sig för långt i produkt-
framtagningen, då sena tillägg- och ändringsarbeten har stor påverkan på 
projektets tidplan och kostnad, vilket Figur 1.2 illustrerar. 

 

Figur 2.2: Inverkan av ändrings-PM på projektets kostnad. 

Ett exempel på ett ändringsarbete kan vara ändringar i kökens utformning. 
Följderna av en sådan ändring kan vara förlängda leveranskostnader, 
ombyggnad av redan byggda kök och lagring av överblivna köksstommar. 
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Ändrings- och tilläggsarbeten är begrepp som ingår i förkortningen ÄTA-
arbeten, vilket är en vedertagen förkortning inom byggbranschen och förklaras i 
AB04 som följande [1]: 

Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbetena och som inte är av 

väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete. 

Följderna blir även administrativt i form av ÄTA-hantering samt sena ändringar 
av handlingar, vilket är anledningen till att ett ändrings-PM skrivs. I ett ändrings-
PM sammanställs varje enskild ändring som sker vid ett ändringstillfälle. 
Ändrings-PM definieras enligt SS 32201:2011[2]: 

Handling som förtecknar ändringar av fastställda 
handlingar.  

I denna rapport har ändringar i bygghandlingar fått ett samlingsnamn definierat 
som ändrings-PM. 

1.2  Syfte, mål och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att kartlägga problematiken kring ändrings- och 
tilläggsarbeten i ett sent skede av byggprocessen. Genom att undersöka olika 
discipliners, entreprenadformers och projekttypers ändrings-PM är målet att öka 
medvetenheten hos byggentreprenader i branschen gällande ändrings-PM och 
dess konsekvenser. 

Arbetet kommer kretsa kring de tre nedanstående frågeställningarna som 
förväntas leda till ett nyttigt resultat för branschen:  

1. Vad är orsaken till att ändrings-PM uppstår i produktionen, kan det finnas 
ett återkommande problem och kan det förebyggas? 

2. Hur många ändrings-PM blir det under ett projekt, finns det någon norm 
i antalet? 

3. Vad blir påföljderna i produktionstid och pengar? 

1.3  Metod 
För detta arbete kommer en litteraturstudie genomföras som sedan följs av 
resultatet från intervjuer, enkät samt underlag från olika projekt. 
Litteraturstudien sker med hjälp av internet, böcker, standarder samt regelverk 
från branschen. Källor från internet kommer endast användas i andrahand utifall 
materialet från resterande områden inte räcker till eller behöver kompletteras. 
Böcker kommer framförallt användas för att erhålla kunskap om intervju- och 
enkätteknik samt datainsamling. Standarder och regelverk används för förståelse 
av vilka ramar det finns att rätta sig efter. 
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Med underlag från projekt menas material som tillhandahålls från Sernekes olika 
projekt, där bland annat antal ändrings-PM framgår. Dokumenten kommer 
analyseras för att sammanställa antal ändrings-PM per disciplin samt för att 
lokalisera dess omfattning och karaktär. Även kostnaderna för projektörerna 
kommer analyseras i den mån det går. 

För intervjun och enkäten kommer metoder tillhandahållas från litteraturen för 
att strukturera och formulera frågorna. Intervjuerna kommer ske ansikte mot 
ansikte och kommer användas som underlag för framtagning av en enkät. 
Enkäten mejlas sedan ut till anställda på Serneke.  

1.4  Avgränsningar 
Examensarbetet kommer pågå i 10 veckor, vilket gör att avgränsningar är 
nödvändiga. Vidare kommer detta arbete begränsas till de ändringar och tillägg 
som sker i utförandet av byggnationen, även kallat produktionen. Arbetet 
kommer undersöka olika entreprenadformer samt jämföra nybyggnad mot 
ombyggnad och bostäder mot kommersiellt, då olika förutsättningar för projekt 
antas generera olika mängder ändrings-PM. 

Eftersom arbetet görs i samarbete med Serneke kommer endast projekt som de 
har en medverkan i att undersökas samt att de personer som intervjuas och 
besvarar enkäten kommer vara anställda på Serneke. 

1.5  Företagspresentation 
Serneke är ett ungt bolag i byggbranschen som grundades i Göteborg år 2002 av 
Ola Serneke. Företaget har haft en god utveckling och utsågs som det nionde 
största företaget år 2017, enligt Sveriges byggindustriers sammanställning på de 
30 största byggföretagen i Sverige baserat på omsättning [3]. Idag har företaget 
16 kontor runt om i landet med följande 3 affärsområden: 

Bygg Heltäckande tjänster inom byggsektorn, så som 
kommersiella fastigheter för handel och industri samt 
offentlig miljö och bostäder. Kunder är främst från stat, 
kommun, kommunalägda bolag samt större fastighets-
bolag med fokus på större projekt. 
 

Anläggning Markarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, 
energianläggningar och hamn- och betong-
entreprenader. Kunder är främst från stat, kommun, 
industri- och fastighetsbolag.  
 

Projektutveckling 
och fastighet 

Förvärvar, utvecklar, förvaltar och säljer utvecklingsbar 
mark och byggrätter i egen regi. Främst bostäder, kontor 
och handel.  
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Framgången beror till stor del på förmågan samt modet att driva och utmana 
branschen framåt, detta kan utläsas i deras vision och affärsidé som lyder [4]:  

Vision: 
”Vi ska ligga i framkant inom den globala utvecklingen av smarta och 

hållbara samhällsbyggen. 
Detta gör vi genom att utmana branschen, engagera samtiden och inspirera 

framtiden.” 

Affärsidé: 
”Vi levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och fastighetsutveckling. 

Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska 
bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt 

där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.” 

1.6 Disposition 
Kapitel 1: Inledning, innehåller bakgrund och syfte med arbetet. Detta följs 

upp av metoder samt avgränsningar.  
 

Kapitel 2: Litteraturstudie, redovisar hur en ändring bör ske, hur olika 
entreprenadformer ser ut och litteraturmetodik för intervju- och 
enkätformulering. 
 

Kapitel 3: Resultat, redovisar allt material som funnits från respektive 
datainsamling. 
 

Kapitel 4: Analys och diskussion, innehåller först en uppdelad analys av 
respektive enskild datainsamling och följs sedan av en 
sammanställande diskussion  
 

Kapitel 5: Slutsats, här återkopplas resultatet till frågeställningarna och en 
slutsats fastställs, vilket utmynnar till rekommendationer för 
framtida projekt. Vidare tar kapitlet även upp förslag på fortsatt 
undersökning inom området.  
 

Sist i rapporten redovisas Referenslista, som följs av Bilagor. 
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2. LITTERATURSTUDIE 

Andra kapitlet inleds med hur ett ändrings-PM ska upprättas enligt Svensk 
Standard. Vidare följer en förklaring av de två vanligaste entreprenadformerna 
och hur de skiljer sig åt. Avslutningsvis förklaras en litteraturmetodik för 
intervju- och enkätutformning.

 

2.1 Ändring enligt svensk standard 
Genom tillgång till Svenska institutet för Standarders (SIS) databas har 
vägledning till hantering av ändringar på handlingar givits. I SS 32206:2008 kan 
man läsa hur en ändring av ritning ska utföras. Där kan läsas att ändringar på 
ritning ska markeras på ändringsstället med hjälp av ett så kallat moln, se urklipp 
från ritning i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Urklipp från ritning som visar ändring. 

Ändringar ska även härledas i ändringstabellen på ritningen. Ändringtabellen 
placeras ovan namnrutan och utformas enligt SS-EN ISO 9431, tabellen ska 
fyllas nedifrån och upp. Denna ändringstabell ska innehålla ändringbeteckning, 
hänvisning till ändrings-PM, datum för ändrings-PM och signatur för ansvarig, 
se urklipp från ritning i Figur 2.2.  
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Figur 2.2 Urklipp från ritning som visar ändringstabell. 

Även fältet för ändringsbeteckning, som finns i namnrutan, ska ha rätt tecken. 
Se urklipp från ritning i Figur 2.3 som visar ett exempel på hur en namnruta kan 
utformas enligt standarden. 

 

Figur 2.3 Urklipp från ritning som visar ändringsbeteckning i namnruta. 

Vidare ska även ritningsförteckningen uppdateras med rätt ändringsbeteckning 
och ändringsdatum för respektive ritning, samt fylla i senaste ändringsdatum i 
rutan ”Senaste ändring” [5].  

2.1.1 Ändrings-PM 
I SS 32206:2008 kan det även läsa hur ändrings-PM ska upprättas. I ett ändrings-
PM ska det framgå ritningsnummer och ändringsbeteckning för vilka ritningar 
ändringarna sker på. Även en kort beskrivning om vad ändringen avser samt 
eventuell kompletterande uppgifter noteras. Ett ändrings-PM ska även innehålla 
projektets namn, utfärdare, datum för ändringens upprättande, del(entreprenad), 
sidnummer, totalt antal sidor samt ansvarig för upprättandet. I Bilaga 1 finns ett 
fiktivt exempel på hur ett ändrings-PM kan struktureras [6].       
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2.2 Entreprenadformer 
Produktionsprocessens varierar beroende på ansvarsformen. Nedan följer de två 
vanligaste entreprenadformerna, utförandeentreprenad och totalentreprenad. 
Vidare i denna rapport kommer ändring-PM att undersökas för dessa två 
entreprenadformer.  

Vid utförandeentreprenad svarar beställaren för projekteringen och 
entreprenören för utförandet. Större delen av projekteringsprocessen sker före 
produktframtagningen och en första produktionsanpassningen görs i vanliga fall 
under ledningen av beställaren och beställarens konsult. En produktanpassning 
innebär att processens säkerhet och rationalitet garanteras. Detta är extra viktigt 
i en utförandeentreprenad eftersom all projektering sker i tidigt skede utan 
entreprenören, som har störts kunskap om produktionen. För utförande-
entreprenaden krävs det att bygghandlingar slutförs tidigt, eftersom 
entreprenören kalkylerar sitt anbud med bland annat handlingarna som underlag. 
Om inte handlingarna är klara kan kalkylen även baseras på tidigare erfarenheter, 
men då blir de inte precisa. Den entreprenör som vinner upphandlingen står 
sedan för produktframtagningen men beställaren ansvarar fortfarande för att den 
slutliga utformningen uppfyller avsedda funktioner [7].    

Vid totalentreprenad beskriver beställaren genom funktionskrav i förfrågnings-
underlaget vad projektet ska ha för egenskaper eller användbarhet. 
Entreprenören svarar sedan för projekteringen samt utförandet och ska således 
säkerställa att projektet får de avsedda egenskaperna [8]. Även i denna 
entreprenadform så används produktanpassning men här sker den helt under 
ledning av entreprenören. Det är således entreprenören som i sin tur tar in 
konsulter för framtagningen av bygghandlingarna [9]. 

2.3  Intervjuer och enkät 

2.3.1 Intervju 
Intervjuer är en form av utredning där olika metoder kan användas för att erhålla 
det material som söks. I boken Fråga rätt vid enkäter, intervjuare, observationer 
och läsning av Jan-Axel Kylén skriver han att intervjuer kan genomföras som 
gruppintervjuer där gruppen då består av en intervjuare och flera intervjuade, det 
kan dock behövas två intervjuare om en större grupp intervjuas. Sedan beror 
intervjuns innehåll på den tid som är avsatt för mötet. En kort intervju hinner 
bara täcka ett frågeområde medan en längre intervju ger möjligheten till att 
beröra flera frågeområden, där ett frågeområde innebär en övergripandefråga 
som sedan bryts ner med följdfrågor. Den övergripandefrågan rekommenderas 
att skickas till de intervjuade i förväg för att ge dem möjlighet att förbereda och 
läsa in sig på ämnet. Denna metod benämner Kylén som Trattmodellen, vilket 
illustreras i Figur 2.4.  
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Figur 2.4 Trattmodellen. 

Steg 1 är öppningen av intervjun där en kort presentation av arbetets avsikt och 
upplägg förklaras samt en tydlig förklaring att svaren sker anonymt. Det följs av 
inledande frågor för de intervjuade, där de får berätta om sig själva och 
förhoppningen med det är att ge de intervjuade självförtroende i situationen. Steg 
2 är fri berättelse, vilket ger den intervjuade möjlighet att fritt svara på ett 
frågeområde. Steg 3 är precisering som innebär att följdfrågor ställs för att den 
intervjuade ska ge mer konkreta svar och fakta, med hjälp av exempel och 
beskrivningar. Detta steg kan avslutas genom en kortare sammanfattning av 
intervjuaren för att försäkra att alla anteckningar hans med. Steg 4 är kontroll, 
vilket används för att pröva motstridiga uppgifter samt för att kontrollera 
uppgifter. Steg 5 är information där de intervjuade ges möjlighet att ställa frågor 
gällande arbetet samt komplettera sina egna svar. Sista steget, steg 6, är 
avslutningen och här ges de intervjuade information om vad som händer härnäst 
samt ges frågan om fortsatt kontakt via telefon och mejl.  

Om flera frågeområden ska täckas in under intervjun kan istället den sågtandade 
trattmodellen tillämpas, vilket innebär upprepningar av steg två, tre och fyra, 
som illustreras i Figur 2.5 [10]. 

 

Figur 2.5 Sågtandad trattmodell. 

I boken Intervjuteknik av Björn Häger förklarar Häger hur en fråga ska 
formuleras för att uppfylla olika ändamål. Rekommendationen är att ställa öppna 
frågor och använda aktivt lyssnande. Öppna frågor betyder att frågorna 
formuleras med frågeord i början samt att frågorna kräver en förklaring eller 
utveckling för att besvaras. Öppna frågor lämpar sig då trattmodellens andra och 
tredje steg, fri berättelse och precisering, ska genomförs. Att även implementera 
aktivt lyssnande ger goda förutsättningar för intervjuerna. Häger ger tio tips för 
aktivt lyssnande i sin boken, exempel på dessa tips är att hålla ögonkontakt, visa 
intresse, göra den intervjuade till huvudperson samt att ge signaler till den 
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intervjuade att berätta mer. Vidare nämner Häger att intervjuaren borde undvika 
dubbelfrågor, påståenden och ledande frågor och istället formulera enkla, 
konkreta och fokuserade frågor [11].   

2.3.2 Enkät 
Enkät är en annan form av utredning som också förklaras av Jan-Axel Kylén i 
boken Fråga rätt vid enkäter, intervjuare, observationer och läsning. I boken 
ger Kylén en vägledning för att konstruera en enkät där han bland annat nämner 
att en intervju kan tillämpas för att pröva alternativa frågetyper samt undersöka 
olika svarsalternativ till enkäten. Vidare förklaras tre olika sätt att ställa frågor, 
nämligen öppna frågor, frågor med svarsalternativ och frågor som genererar 
skalor för bedömning. Till de olika frågetyperna kan olika svarstekniker 
tillämpas. För öppna frågor kan sex olika svarstekniker appliceras där en av 
dessa tekniker kallas helt öppen fråga. För en helt öppen fråga krävs ett längre 
svar med egna ord, vilket ofta ger en bedömning av det som frågas.  

För frågetyp två, frågor med fasta svarsalternativ, finns det nio olika 
svarstekniker. Det första alternativet för denna frågetyp är färdig gruppering, där 
ett svar ska kryssas i samt att intresset i frågan styr skalstegen så att de inte är 
jämna. Det andra alternativet är att välja ett begränsat antal av flera, där 
deltagarna i enkäten får kryssa för flera fasta svar med ett tak för hur många 
svarsalternativ som kan väljas. Risken med denna frågetyp är att de som svarar 
blir styrda efter utredarens förväntningar och att de försöker ”svara rätt” på 
frågan istället för vad de upplevt. För att minska denna risken krävs 
genomgående bearbetning av frågor och svarsalternativ.  

Vad gäller skalor för bedömning eller instämmande, som är den sista frågetypen, 
så finns det flera varianter på skalor som uppnår olika ändamål. Två exempel på 
skalor är skalor med udda respektive jämna antal steg, där fem respektive fyra 
grader rekommenderas. Skillnaden mellan dessa två exempel är att vid fyra steg 
tas mittenvärdet bort, vilket blir en fördel då mittenvärdet ibland kan tolkas som 
”vet ej”, de övriga stegen brukar benämnas mycket dåligt, dåligt, bra och mycket 
bra.  

Slutligen skriver Kylén att det är viktigt att pröva sin enkät genom att be 
utomstående, både bekanta och personer inom branschen, att svara på enkäten 
för att erhålla konstruktivkritik för att förbättra enkäten till en slutversion som 
sedan kan skickas ut. Svaren i enkäten kräver sedan bearbetning innan ett resultat 
kan analyseras. Det är även viktigt att beakta svarsprocenten som erhålls i 
enkäten. Kylén skriver att enkäten bör ha mellan 65 till 90 i svarsprocent men 
gärna så mycket som 80–85 procent. Vid stora bortfall kan det vara bättre att 
göra mindre stickprov för att svarsprocenten ska vara större men det finns också 
fall där låg svarsprocent accepteras om det finns medvetenhet om det [12].  
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3. RESULTAT 

Tredje kapitlet sammanställer allt material som samlats in med hjälp av 
underlag från projekt samt intervjuer och enkät.

 

3.1 Underlag från projekt 
Efter att ha besökt tre av Sernekes projekt i Stockholm och Uppsala så gavs 
tillgång till projektens digitala informationssystem. Det digitala 
informationssystemet som användes var Byggnet, som är en del av företaget 
Arkitektkopia. Projektens ändrings-PM och handlingar granskades. Då samtliga 
projekt är totalentreprenader har även kostnad för projektörer kunnat 
sammanställas, dock bara för K och A, då övriga discipliner i stor utsträckning 
köpts in med egen projektering av handlingar.  

3.1.1 Projekt 1: Nyproduktion - Totalentreprenad 
Första projektet är ett nyproduktions projekt, som bygger 252 hyresrätter och 
109 bostadsrätter. Projektet har en kontraktssumma som uppgår till cirka  
382 000 000 kronor. Projekteringskostnad för A och K var budgeterad till cirka 
6 400 000 kronor och är idag bedömd till cirka 7 074 000 kronor, en differens på 
674 000 kronor, se sammanställning av kostnaderna för A och K i Tabell 3.1.  

TABELL 3.1 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER FÖR A OCH K I PROJEKT 1. 

 Budgeterad 
kostnad 

Bedömd 
slutkostnad 

 % 

 Diff. ökning 
A 4 800 000,00 kr 5 132 000,00 kr 332 000,00 kr 7% 

K 1 600 000,00 kr 1 942 000,00 kr 342 000,00 kr 21% 

Tot. 6 400 000,00 kr 7 074 000,00 kr 674 000,00 kr 11% 

 
Den ökade kostnaden beror bland annat på de ändringar som skett under 
produktionen. Att tillägga är att stommen beställdes med projektering och 
tillverkning från utlandet så stommens kostnad eller ändrings-PM framgår inte i 
dessa siffror.  

Projektet hade totalt 43 ändrings-PM, där A och K hade flest antal ändrings-PM 
med avseende på disciplin. I Tabell 3.2 framgår hur många ändrings-PM som 
upprättats samt den högsta ändringsbeteckningen en ritning erhållit. Det framgår 
även i tabellen antalet ändrade ritningar. I kolumnen ”kommentar” i tabellen 
framgår eventuell ändring som skett av handling men där ändrings-PM saknas 
eller där ändrings-PM finns men inte ändrade handlingar. 
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TABELL 3.2 SAMMANSTÄLLNING AV ÄNDRING-PM FÖR PROJEKT 1. 

 

Antal 
Ändrings-
PM 

Högsta 
ändrings-
beteckning 

Antal 
ändrade 
ritningar 

Kommentar 

Arkitekt 15 H (=8) 492  

Konstruktör 17 D (=4) 101  

V-projektering 2 B (=2) 131  

VS-projektering 2 B (=2) Okänt Min. 2 PM saknas 

EL-projektering 5 C (=3) 309  

Landskap 1 A (=1) 9  

VA-projektering 1 - 4 PM finns, handling saknas 

  43  1046  

 
Vid noggrannare granskning av innehållet i vardera ändrings-PM framgick det 
att stor andel av arkitektens ändringar innefattade inrednings ändringar, närmare 
33 procent. Även väggar med 27 procent, samt dörrar och fönster med 27 procent 
var återkommande ändringar. När det gäller konstruktören ser man enbart 
ändringar gällande pålar, grundplattan och kranfundament. Detta förklaras då 
grundplattan och stommen separerats i detta projekt, där stommen är uppköpt av 
UE och konstrueras av dem. Gällande övriga discipliner finns det för få ändrings-
PM för att mönster ska kunna tydas.  

3.1.2 Projekt 2: Nyproduktion – Totalentreprenad 
Det andra projektet är även det ett nyproduktions projekt, som bygger cirka 195 
hyreslägenheter samt ett LSS-boende. Dessvärre kunde inga kontraktssummor 
erhållas för detta projekt utan enbart antal ändrings-PM per disciplin. Att tillägga 
är att A i detta projekt var bestämd ifrån beställarens sida och att A har haft 
mycket att säga till om, vilket orsakat många ändringar. 

Projektet hade totalt 45 ändrings-PM, där A, K och EL hade flest antal ändrings-
PM med avseende på disciplin. I Tabell 3.3 framgår hur många ändrings-PM 
som upprättats samt den högsta ändringsbeteckningen en ritning erhållit. Det 
framgår även i tabellen antalet ändrade ritningar. I kolumnen ”kommentar” i 
tabellen framgår eventuell ändring som skett av handling men där ändrings-PM 
saknas. Detta gäller speciellt stomme, som har ändringsbeteckningar på ritning 
men inte har några ändrings-PM som ändringarna hänvisas till. Detta gör att det 
inte går att säga hur många ändringar de utfört men att det är vid fler än tre 
tillfällen. 
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TABELL 3.3 SAMMANSTÄLLNING AV ÄNDRING-PM FÖR PROJEKT 2. 

 

Antal 
Ändrings-
PM 

Högsta 
ändrings-
beteckning 

Antal 
ändrade 
ritningar 

Kommentar 

Arkitekt 12 F (=6) 510  

Konstruktör 10 D (=4) 173  

Stomme Min. 3 C (=3) Okänt Min. 3 PM saknas 

V-projektering 3 B (=2) 72  

VS-projektering 3 B (=2) 53  

Sprinkler Min. 1 Okänt Okänt Min. 1 PM saknas 

EL-projektering 9 E (=5) 284  

Styr Min. 1 Okänt Okänt Min. 1 PM saknas 

Landskap 3 C (=3) 7  

VA-projektering - - -  

  45  1099  

 
Vid noggrannare granskning av innehållet i vardera ändrings-PM framgick det 
att stor andel av arkitektens ändringar innefattade inredningen, närmare 42 
procent. Även väggar med 33 procent, samt dörr- och fönsterändringar med 33 
procent var återkommande ändringar. När det gäller konstruktören är det svårt 
att tyda en specifikt återkommande ändring. Gällande EL så är dörrautomatiken 
återkommande i 50 procent av deras ändrings-PM. För det övriga discipliner 
finns det för få ändrings-PM för att ett mönster ska kunna tydas.  

3.1.3 Projekt 3: ROT- Totalentreprenad 
Det tredje projektet är ett ROT-projekt, som bygger bland annat 246 
studentbostäder samt förskola, hostel och elevhem. Projektet har en 
kontraktssumma som uppgår till cirka 310 000 000 kronor. Projekteringskostnad 
för A och K är budgeterad till cirka 6 820 000 kronor och är idag bedömd till 
cirka 17 140 000 kronor, en differens på 10 320 000 kronor, se sammanställning 
av kostnaderna för A och K i Tabell 3.4. 

TABELL 3.4 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER FÖR A OCH K I PROJEKT 3. 

 Budgeterad 
kostnad 

Bedömd 
slutkostnad 

 % 
 Diff.  ökning 
A 4 920 000,00 kr 10 440 000,00 kr 5 520 000,00 kr 112% 

K 1 900 000,00 kr 6 700 000,00 kr 4 800 000,00 kr 253% 

Tot. 6 820 000,00 kr 17 140 000,00 kr 10 320 000,00 kr 151% 

 
Den ökade kostnaden beror bland annat på ändringarna som skett i produktionen 
men även på ett byte av arkitekt. På detta projekt var arkitekten budgeterad till 
4 920 000 kronor men den bedömda slutkostnaden blev 10 440 000 kronor. 
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Projektet hade totalt 177 ändrings-PM, där A och K hade flest antal ändrings-
PM med avseende på disciplin. I Tabell 3.5 framgår hur många ändrings-PM 
som upprättats samt den högsta ändringsbeteckningen en ritning erhållit. Det 
framgår även i tabellen antalet ändrade ritningar. I kolumnen ”kommentar” i 
tabellen framgår eventuell ändring som skett av handling men där ändrings-PM 
saknas. Att tillägga är även att rumsbeskrivningen har ändringsbeteckningen R, 
vilket motsvarar 18 ändringar. 

TABELL 3.5 SAMMANSTÄLLNING AV ÄNDRING-PM FÖR PROJEKT 3. 

 

Antal 
Ändrings-
PM 

Högsta 
ändrings-
beteckning 

Antal 
ändrade 
ritningar 

Kommentar 

Arkitekt 61 L (=12) 1049  

Konstruktör 70 S (=19) 337  

V-projektering 27 I (=9) 316  

VS-projektering 4 D (=4) 294 Min. 2 PM saknas 

EL-projektering 12 B (=2) 11  

Landskap 3 C (=3) 40  

VA-projektör - - -  

  177  2047  

 

Vid noggrannare granskning av innehållet av vardera ändrings-PM framgick det 
att stor andel av arkitektens ändringar innefattade dörr- och fönsterändringar, 
närmare 44 procent. Även väggar med 28 procent och inredning med 16 procent 
var återkommande ändringar. När det gäller konstruktören utlästes 
återkommande ändringar i håltagning och armering, 33 procent respektive 23 
procent, samt tillkommande detaljer på 31 procent. Gällande övriga discipliner 
finns det för få ändrings-PM för att ett mönster ska kunna tydas, dock har 
ventilation återkommande ändringar i kanaldragningarna.  

3.2 Intervjuer och enkät 
För att tillhandahålla den kunskap som personer inom byggbranschen besitter 
har både intervjuer och enkät genomförts. Dessa genomfördes i olika steg med 
medarbetare inom Serneke. Första steget var ett antal intervjuer ansikte mot 
ansikte. Frågorna i intervjun formulerades som öppna frågor som strukturerades 
efter Kyléns metod, som nämns i Kapitel 2.2.1. Tre intervjuer genomfördes på 
tre olika arbetsplatser med fem personer uppdelade på dessa tre projekt. 
Intervjun följde ett manus, se Bilaga 2, och intervjun tog cirka 30 minuter. Under 
intervjuerna användes ingen form av inspelning istället användes två intervjuare, 
som antecknade under intervjuns gång. Anteckningarna renskrevs efter 
intervjuerna för att kontrollera att allt stod med. 
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Steg två var en enkät som grundades i intervjuerna, som nämns i Kapitel 2.2.2 
som en teknik vid utformning av en enkät. Genom att använda intervjuerna som 
underlag var förhoppningen att hitta samband som enkäten kunde bekräfta. Från 
intervjuerna togs frågor och svarsalternativ som kompletterades av frågor vid 
återkopplingen av enkäten. De nya frågorna fick inga svarsalternativ utan 
besvaras av deltagarna genom en egenskriven motivering och detta för att erhålla 
autentiska svar från medarbetarna. Som antyds användes olika varianter av 
frågor, vilket krävde olika former av svar. Frågorna formulerades med möjlighet 
att besvara dem med antingen graderingsskala, öppen fråga med svar i fritext 
och motivering eller fasta svarsalternativ med tillägg av fritext.  

Enkäten gjordes i flera versioner som skickades till ett antal personer som är 
aktiva inom byggbranschen samt bekanta för att erhålla konstruktiv kritik, vilket 
är en metod för att förbättra enkäten enligt Kylén. Dessa olika försöksversioner 
genererade sedan en slutversion, se Bilaga 3, som börjar med ett avsnitt med 
frågor om deltagaren och följs av vilka erfarenheter av olika projekt personen 
har.  

Enkäten skickades till personer med anknytning till affärsområdet bygg inom 
Serneke med en av följande roller: 

• Arbetschefer 

• Entreprenadingenjörer 

• Platschefer 

• Projektchefer 

• Projektingenjörer 

• Projektledare 

• Regionchefer 

• VD 

Enkäten mejlades till 259 medarbetare inom Serneke och de gavs sex 
arbetsdagar att besvara enkäten och en påminnelse skickades efter fyra 
arbetsdagar. Av dessa 259 medarbetare föll åtta personer bort direkt på grund av 
ledighet och av de resterande 251 personerna besvarade 98 personer enkäten. De 
som svarade representerade olika roller inom Serneke, vilket illustreras i Figur 
3.1 nedan.  
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Deltagarna i enkäten fick även besvara hur lång erfarenhet de har i branschen 
och av dem som svara hade hälften mer än 15 års erfarenhet inom branschen. 
Andelen personer med 5–10 år och 10–15 år i branschen var 19 procent 
respektive 18 procent och den minsta andelen, 13 procent, hade mindre än 5 års 
erfarenhet inom branschen. Dessutom anger 97 procent att de har medverkat i 
totalentreprenadprojekt, 77 procent anger att de medverkat i 
utförandeentreprenad projekt och 74 procent anger att de har medverkat i 
partnering/samverkansprojekt.  

Vidare i enkäten följde översiktsfrågorna, vilket skulle ge en överblick över 
dagens läge på ämnet. I Figur 3.2, 3.3 och 3.4, redovisas resultatet för vilken 
entreprenadform som har flest ändrings-PM, om bostäder eller kommersiella 
byggnader genererar flest ändrings-PM samt om nyproduktion eller ROT 
genererar flest ändrings-PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Fördelning av roller för de som besvarat enkäten. 

Figur 3.2 Vilken entreprenadform som upplevs ha flest ändrings-PM. 
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I Figur 3.2 visas att majoriteten på 51 procent ansåg att en utförandeentreprenad 
har flest ändrings-PM. Därefter ansåg 20 procent att totalentreprenaden hade 
flest ändrings-PM. De som svarade övrigt hade antingen för lite erfarenhet i 
totalentreprenad eller utförandeentreprenad för att uttala sig eller så ansåg de att 
antalet ändrings-PM inte var kopplat till entreprenadform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 3.3 framgår det att 55 procent ansåg att kommersiella byggnader 
genererade flest ändrings-PM, följt av 24 procent som ansåg att detta var 
irrelevant för undersökningen. De som svarade bostäder motsvarade 16 procent, 
4 procent ansåg sig inte kunna svara och 1 procent svarade övrigt med en egen 
kommentar, som till exempel att mängden ändrings-PM påverkades av 
beställarens och projektgruppens erfarenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likt tidigare diagram visar Figur 3.4 en tydlig majoritet för en variant av projekt, 
nämligen ROT-projekt på 56 procent, och nyproduktion har näst flest svar på 23 

Figur 3.3 Upplevd fördelning gällande flest ändrings-PM för bostads- och kommersiella projekt. 

Figur 3.4 Upplevd fördelning gällande flest ändrings-PM för nyproduktion och ROT-projekt. 
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procent. Av de svarande ansåg 16 procent att det var irrelevant och 5 procent 
svarade att de inte visste. 

Översiktfrågorna följdes sedan av frågor mer specifikt inom fenomenet 
ändrings-PM. Deltagarna besvarade först ifall de ansåg att någon disciplin alltid 
hade flest antal ändrings-PM och en majoritet på 58 procent ansåg att det oftast 
var samma disciplin medan 38 procent inte instämde och resterande visste inte 
eller tyckte att det varierade mellan projekt. Personerna som svarade Ja 
besvarade sedan en följdfråga där de definierade vilken disciplin de ansåg oftast 
hade flest ändrings-PM, se sammanställning i Figur 3.5. Arkitekten fick hälften 
av rösterna medan lite mer än en fjärdedel ansåg att konstruktören hade flest 
ändrings-PM. Resterande andelar täcker in disciplinerna EL-projektör, VS-
projektör, mark och brand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa fråga ställdes som en öppen fråga för att deltagarna med egna ord skulle 
besvara vilken disciplin de ansåg hade dyrast ändrings-PM. Frågan besvarades 
av 57 personer, se Figur 3.6. Resultatet visade att deltagarna ansåg att arkitekten 
och konstruktören på olika vis hade den största kostnaden. Även installationer 
på 16 procent ansågs generera kostsamma ändrings-PM. Ytterligare andel ansåg 
att det inte gick att svara på eller att kostanden snarare beror på ändrings-PM:ets 
karaktär.  

Figur 3.5 Upplevd fördelning gällande flest ändrings-PM för olika discipliner. 
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Sedan följde ett par erfarenhetsfrågor i enkäten där deltagarna svarade på hur 
kommunikationen av ändrings-PM fungerar idag, hur kommunikationen skulle 
ske på lämpligast sätt samt om de ansåg att ändrings-PM oftast upprättades före 
eller efter att ändringen utförts på plats, se Figur 3.7, 3.8 och 3.9.  

 

Figur 3.7 Fördelning över deltagarnas åsikt om kommunikationen vid nya ändrings-PM. 

I Figur 3.7 motsvarar 1 till 5 skalsteg från mycket dåligt till mycket bra, där steg 
3 motsvarar varken bra eller dåligt. Diagrammet visar att 51 procent ansåg att 
hanteringen av ändrings-PM varken var bra eller dåligt samt att 33,7 procent 
ansåg att den var bra. Endast 1 procent ansåg att hanteringen av ändrings-PM 
var mycket bra.  

Figur 3.6 Upplevd fördelning gällande mest kostsamma ändrings-PM för olika discipliner. 
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I Figur 3.8 framgår det att 54 procent av deltagarna anser att ett digitalt 
informationsverktyg är lämpligast för att kommunicera nya ändrings-PM. Andra 
ansåg annan kommunikation lämpade sig bättre vid nya ändrings-PM, så som 
mejl, 15 procent, möten, 9 procent, och telefonsamtal, 3 procent. Vidare ansåg 
11 procent att kombinationen av digitala informationsverktyg och annan form 
av kommunikation hade varit lämpligast.   

 

 

 

 

 

 

I Figur 3.9 framgår det att 57 procent ansåg att ändrings-PM utförs innan 
ändringen korrigerats på plats, medan 16 procent ansåg att korrigeringen sker 
innan ändrings-PM publicerats. Resterande 12 och 15 procent ansåg att båda sker 
inom ett projekt respektive att det kan variera mellan projekt.  

Vidare ställdes frågor om varför ändrings-PM uppkommer, hur ändrings-PM kan 
förebyggas samt vad för- och nackdelarna är med dem, se Figur 3.10, 3.11, 3.12 
samt 3.13.  

 

Figur 3.8 Fördelning över deltagarnas åsikt om olika kommunikationsverktyg vid ändrings-PM. 

Figur 3.9 Fördelning för deltagarnas åsikt om när ändrings-PM uppstår i 
förhållande till korrigering på arbetsplatsen.  
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I Figur 3.10 framgår det vad som ansågs vara anledningen till att ändrings-PM 
uppkommer i produktionen. Deltagarna fick här välja tre svarsalternativ, vilket 
genererade att 26 procent av deltagarna ansåg att uppkomsten av ändrings-PM 
beror på missar i projekteringen, 22 procent ansåg att det beror på tillägg från 
beställaren, 17 procent ansåg att det var på grund av dålig samordning mellan 
disciplinerna och resterande ansåg att ändrings-PM uppkom på grund av olika 
typer av kompetens- och tidsbrist.  

 

 

Figur 3.11 Deltagarnas uppfattning om hur ändrings-PM kan förebyggas. 

Figur 3.10 Upplevd fördelning över anledningen till att ändrings-PM uppkommer. 



22 
 

I Figur 3.11 framgår det olika alternativ för hur ändrings-PM kan förebyggas, 
där de svarande fick möjlighet att ange två alternativ. Generellt angav deltagarna 
att mer samordning mellan disciplinerna, att entreprenaden är med i 
projekteringen och att 3D-granskning är bra förebyggande metoder. Även längre 
projekteringstid och deadline för sista ändringsdatum ansågs vara bra 
förebyggande metoder. Med engagemang externt menas att de parterna med 
indirekt kontakt till projektet, till exempel beställare, brukare och konsulter, 
behöver engagera sig tidigare i projektet för att fånga upp eventuella tillägg och 
missar. Detta angav 4,1 procent är en viktig faktor i förebyggandet av ändrings-
PM.  

Frågorna om fördelar och konsekvenserna med ändrings-PM tillkom efter 
intervjuerna och formulerades därför som öppna frågor, vilket krävde att svaren 
sammanställdes för att erhålla figurerna för de frågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten på 40 procent ansåg att fördelen med ändrings-PM var tydligheten 
som de ger. En mindre andel på 35 procent ansåg att ändrings-PM kan ge bättre 
lösningar. Resterande andelar utgjordes av 10 procent som tyckte att fördelen 
var tidsbesparing, 6 procent som ansåg att det gav en kostnadsbesparing och 9 
procent som inte svarade.  

Figur 3.12 Vilka fördelar deltagarna anser att ändrings-PM har. 
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I Figur 3.12 visas fördelningen för vad deltagarna ansåg var konsekvenserna vid 
ändrings-PM. Där framgick det att 36 procent av deltagarna ansåg att det 
påverkar tidsplanen och kostnad. Vidare ansåg 29 procent att ändrings-PM 
endast påverkar kostnaden och 12 procent ansåg att endast tiden påverkades. 
Resterande svar utgörs av de som ansåg att konsekvensen av ändrings-PM kan 
generera ytterligare kommunikations missar, kvalitetsmissar och ombygge.  

Figur 3.13 Vilka konsekvenser deltagarna anser att ändrings-PM har. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

Fjärde kapitlet innehåller en analys av intervjuerna, enkäten samt av 
underlaget från projekten som redovisats i resultatet. Analysen följs av en 
diskussion av samtliga ämnena. 

 

4.1  Analys 

4.1.1 Underlag från projekt 
Då underlaget endast var från totalentreprenader kan ingen parallell dras mellan 
utförandeentreprenad och totalentreprenad. Inte heller kunde man jämföra 
mellan bostäder och kommersiellt, då de tre projekten var bostadsprojekt. Av 
underlaget gick det däremot att urskilja att antal ändrings-PM tycks uppgå högre 
på ROT-projekt. Det stärks av att differensen mellan budgeterad och slutlig 
kostnad är högre för ROT-projektet i jämförelse med nybyggnadsprojektet. Det 
kan även urskiljas att A och K har flest antal ändrings-PM i jämförelse med 
övriga discipliner, se Tabell 3.2, 3.3 och 3.5. Det kan även utläsas att ändringar 
från A och K påverkar andra discipliner i många avseenden. Ett exempel kan 
vara flytt av armbågskontakter, på grund av tillgänglighetsanpassning, som 
orsakat ändringar i handlingarna för elektrikern.  

I jämförelse av den ökade kostnad mellan A och K kan man i Tabell 3.1 och 3.4 
se att K har i båda projekten högst procentuella ökning. Då både A och K har 
snarlikt antal ändrings-PM kan det således antas att K har dyrare ändrings-PM. 
Kostnaden kan däremot ha ökat på grund av andra faktorer än just ändringar. 
Den ursprungliga budgeten kan till exempel ha varit underbudgeterad eller så 
tog det längre tid att konstruera byggnaden än planerat. 

När det kommer till kommunikationen och upprättningen av ändrings-PM 
upptäcktes det vid granskningen att många ändrings-PM inte uppfyller SS 
32206:2008, se Kapitel 2.1, där det bland annat saknades ändringsbeteckningar 
och ansvarig för upprättandet. Ibland saknas även en kommentar där ändringens 
orsak framgår, vilket försvårar vid korrigering samt analys av ändrings-PM. Det 
saknades även uppladdade ändrings-PM på Byggnet, ändringar har således skett 
med hänvisning till ett ändrings-PM som ej fanns att ta del av. Detta kan leda till  
att ändringar inte upptäcks i tid med byggnationsfel som följd.   

Under insamlingen och granskningen av underlaget upptäcktes det att stommen 
på två av projekten projekteras av utländska projektörer. Ifrån deras handlingar 
på Byggnet är det svårt att utläsa om ändringar har skett på handlingarna då det 
inte följer svensk standard. På ena projektet har handlingarna från de utländska 
företaget fått nya versioner uppladdade men granskar man handlingen kan man 
inte utskilja någon ändringsbeteckning och inget upprättat ändrings-PM går att 
återfinna. På det andra projektet finns nya versioner uppladdade, de har fått nya 
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ändringsbeteckningar på ritning, men i kolumn för hänvisning till ändrings-PM 
har de istället fyllt i vad ändringen avser. I och med avsaknaden av ändrings-PM 
blir resultaten i Tabell 3.2, 3.3 och 3.5 inte helt sanningsenligt.   

Med sammanställningen av antal ändrade ritningarna kan ett stort administrativt 
arbete uppskattas, då projekten oftast har pappersritningar på arbetsplatsen som 
behöver uppdateras. För varje ny ritning finns då även risken att 
informationskedjan brister och det byggs på felaktiga handlingar. 

4.1.2 Intervjuer och enkät 
I Kapitel 3.2 förklaras att intervjuerna inte spelades in, vilket ofta 
rekommenderas för att kunna lyssna på intervjun igen. Emellertid användes 
ingen inspelning då det kan påverka de intervjuades svar ifall ämnet skulle vara 
känsligt. Vid inspelning finns därför risk för återhållsamhet och förfining av 
svaren. Istället fördes anteckningar under intervjuns gång av två intervjuare.  

Vid enkätundersökningen framgick det att majoriteten av de som deltog hade 
många års erfarenhet inom branschen, vilket nämns i Kapitel 3.2. Lång 
erfarenhet medför hög kunskap av flera olika entreprenadformer samt olika typer 
av projekt, vilket även framgår i enkäten då deltagarna svarade på frågor om sin 
karriär, se Bilaga 3 för enkätfrågorna.  

Vidare svarade deltagarna på vilken entreprenadform och projekttyp de ansåg 
hade flest antal ändrings-PM. En stor majoritet på cirka 50 procent ansåg att 
utförandeentreprenad och ROT-projekt genererar flest ändrings-PM, samt att 
kommersiella byggnader också kan vara en bidragande faktor. Även i 
intervjuerna erhölls detta svar, där kommersiella projekt ansågs bli byggda på 
spekulation, vilket betyder att verksamhetstypen kan komma att bestämmas sent 
i projektet. Verksamheter har olika krav på till exempel brand och ljud, vilket 
bidrar till att väggar måste projekteras om, vilket leder till ändrings-PM. Jämfört 
med ett bostadsprojekt där det bestäms från början att bostäder ska byggas. 
Bostäder är generellt även lättare att projektera då erfarenheten är stor hos alla 
aktörer och detta medför färre antal ändrings-PM. Vad gäller ROT-projekt så 
genererar sådana projekt många ändrings-PM på grund av att de i många fall har 
restriktioner på vad som får byggas om samt att möjligheten för att stöta på 
oförutsägbara problem är stor. Det oförutsägbara kan bero på att projektet har 
felaktiga eller vaga relationshandlingar där till exempel material inte framgår.  
Idag är systemet för relationshandlingar noggrannare både genom bättre 
förvaring och användning av datorprogram för framställningen av ritningar.  

När det kommer till disciplin ansågs arkitekten generera flest antal ändrings-PM, 
vilket även de intervjuade ansåg. Det var också många som ansåg att mängden 
ändrings-PM per disciplin varierar mellan projekt och att det inte går att 
generalisera. Däremot ansåg 62 procent, se Figur 3.6, att arkitekt och/eller 
konstruktören var mest kostsamma. Denna fråga var dock ställd som en öppen 
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fråga där en tolkning av svaren gjordes för att sammanställa resultatet. Den 
öppna frågan gör att deltagarna kan svara utan att påverkas, dock kan det påverka 
svarsstatistiken då deltagarna kan ha svarat annorlunda om de fått alternativ. 
Genom att samla resultatet för andelarna från A, K samt A och K, som ger 62 
procent, anses deltagarnas svar vara nära verkligheten. Detta kan stärkas av de 
intervjuade som ansåg att antingen K eller A, som disciplin, var mest kostsamma. 
K eftersom stommen är ett kritiskt moment i processen och ett dyrt inköp samt 
A eftersom de är så omfattande och påverkar andra discipliner samt för att de 
har åtagande närmst slutprodukten. Det leder in på den andra anledningen som 
de intervjuade ansåg kostade mest, nämligen ändringar som kommer sent i 
tidplanen. En sen ändring blir ofta dyr eftersom slutdatumet för projektet inte går 
att flytta, vilket medför att extra resurser och dyrare lösningar används för att 
lösa dem. Även i enkäten ansåg många deltagare att ändrings-PM:ets kostnad 
beror på vilken omfattning, skede och karaktär som ändringen har, se Kapitel 4.2 
för vidare diskussion. 

Vid kommunikation av ändrings-PM svarade majoriteten av deltagarna att de 
varken var nöjda eller missnöjda. Eftersom den största andelen svarade på det 
mittersta alternativet så gick mycket information förlorad. Istället skulle frågan 
ställts med endast fyra skalsteg då det hade medfört att deltagarna var tvungna 
att ta ställning ifall kommunikationen var bra eller dålig, en metod som nämns i 
Kapitel 2.3.2. Visserligen ansåg en större andel att kommunikationen fungerade 
bra. Det kommunikationsverktyg som oftast används i Serneke är Byggnet och 
de flesta, cirka 54 procent, ansåg att detta var ett lämpligt verktyg för denna typ 
av kommunikation. I enkäten valde somliga att formulera ett eget svar där de 
ansåg att en kombination av alternativen hade varit bättre, nämligen att 
kombinera Byggnet med mejl, telefon eller möte. Ytterligare ett alternativ var 
att hålla papperskopiorna uppdaterade på arbetsplatsen, detta då risken finns att 
hantverkarna arbetar efter utdaterat underlag. Ifall en ritning missas att 
uppdateras kan detta generera ytterligare fel och ytterligare ändrings-PM. Ett bra 
system för att uppdatera pappersritningar kan därför var av stort värde. Under 
intervjuerna tipsades det om en tjänst där en månadsavgift betalades till ett 
företag som då ansvarar för att hålla ritningarna uppdaterade på arbetsplatsen.  

Ibland används inte dessa kommunikationsverktyg förrän efter ändringen 
korrigerats, vilket framgår av Figur 3.9. Det är dock viktigt att handlingarna 
ändras innan de korrigeras på plats, annars brister hela syftet med ändrings-PM. 
Då blir kommunikationen mer som vid en relationshandling, där entreprenören 
förklarar hur det blev. Enkätresultatet visar dock att en stor anledning till att 
ändringen korrigeras innan ändring-PM:et utfärdats är på grund av den 
återkommande tidsbristen, eftersom det kan vara nödvändigt att korrigera 
ändringen snabbt för att hålla tidplanen. 
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Deltagarna ansåg att uppkomsten av ändrings-PM berodde främst på missar i 
projekteringen, tillägg från beställaren eller dålig samordning i projekteringen. 
Eftersom dessa svarsalternativ härstammar från intervjuerna så ansåg även de att 
dessa alternativ var en vanlig orsak. Somliga i intervjuerna ansåg att även fast 
många ändrings-PM uppstår på grund av projekteringen så är nödvändigtvis inte 
lösningen att ge dem längre tid. Istället ansåg de att projekteringen i första hand 
behövde lägga fokus på funktion för att kunna leverera en fungerande produkt i 
tid och i andra hand fokusera på det estetiska runt omkring.  

Två anledningar till att använda sig av ändrings-PM, ansåg deltagarna i enkäten, 
var för att ge tydlighet genom att alla ändringar listas på samma ställe samt att 
det genereras genomförbara lösningar, då projekteringsmissar kan ske. Båda de 
anledningarna samt att tidigt upptäcka behovet av ändringar kan göra att 
projektet sparar tid och kostnader. Konsekvenserna av ändrings-PM är dessvärre 
extra kostnader, tidstillägg, att hantverkarna måste göra om sitt arbete, 
kvalitetsfel och missar i kommunikationen. För en konsekvens finns alltid 
möjlighet att lära sig därför borde erfarenhetsåterföring användas flitigt. Detta 
nämndes av en av de intervjuade, då personen menade att erfarenhetsåterföring 
gör att samma misstag inte görs om i nästa projekt. Att inte göra om misstag 
borde rimligtvis minska antalet ändrings-PM och borde då vara ett sätt att 
förebygga dem. Ytterligare förslag för att förebygga ändrings-PM var, enligt 
enkäten, att införa bättre samordning mellan disciplinerna, att entreprenaden är 
med i projekteringen, att 3D-granska med kollisionskontroll, längre 
projekteringstid samt att införa en deadline för möjligheten att göra tillägg och 
ändring, se Figur 3.11 för ytterligare förslag och fördelning per förslag. Att 
införa ett sista ändringsdatum hade de intervjuade delade meningar om, för 
samtidigt som detta minskar tidsbrist och extra kostnader så försvinner 
möjligheten till extra intäkter. 

Enkäten skickades till 259 personer där endast 251 personer hade möjlighet att 
svara, på grund av ledigheter. Av dessa 251 personer svarade 98 personer på 
enkäten, vilket ger en svarsprocent på 39 procent och det motsvarar ett bortfall 
på 61 procent. Enligt Kapitel 2.3.2 är 39 procent en för låg svarsprocent men en 
medvetenhet för detta finns och resultatet från enkäten kommer stärkas av det 
underlag som erhållits från de tre besökta projekten.  

4.2 Diskussion 
Då endast tre projekts material granskades kan inget sammanhang ses. De kan 
inte heller stärka varandra då de är för få i antal. Det man däremot kan använda 
materialet till är att stärka intervju- och enkätresultaten.  

I Kapitel 4.1.2 framgår det att ROT-projekt ger fler ändrings-PM än 
nyproduktion och studeras Kapitel 4.1.1 kan detta bekräftas då Projekt 1 och 2, 
som är nyproduktion, har 43 respektive 45 ändrings-PM medan Projekt 3, som 
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är ett ROT-projekt, har 177 ändrings-PM. Vidare redovisas att antalet ändrade 
ritningar är ungefär dubbelt så många för ROT-projektet. Visserligen har ROT-
projekt ett dilemma med det oförutsägbara, vilket kan göra det svårt att minska 
antalet ändrings-PM. Lösningen är dock inte att sluta med ROT-projekt eftersom 
ombyggnad och tillbyggnad alltid kommer behövas. Däremot skulle 
förutsättningarna för framtida ROT-projekt kunna förbättras. Att vara noggrann 
med relationshandlingar på dagens nyproduktion kommer minska andelen 
oförutsägbart när det väl är tid för ombyggnad.  

Av enkäten framgick det att majoriteten ansåg att arkitekten och/eller 
konstruktören genererade flest och dyrast ändrings-PM medan andra inte ansåg 
att det går att generalisera utan att det istället beror på ändringens omfattning, 
skede och karaktär. Att A och K skulle generera fler ändrings-PM kan däremot 
stärkas av underlaget från projekten, som besöktes, där A och K även här har 
flest ändrings-PM, Projekt 1 har 15 respektive 17, Projekt 2 har 12 respektive 10 
och Projekt 3 har 61 respektive 70 ändring-PM. Projekten bekräftar också att K 
har de dyraste ändringarna, se Tabell 3.1 och 3.4. Vad deltagarna i enkäten också 
ansåg var att antalet ändrings-PM per disciplin varierar mellan projekt. Det kan 
utläsas vid jämförelse mellan projekten där antalet ändrings-PM för EL varierar 
mellan 5, 9 och 12. Även fast ELs ändrings-PM varierat så har A och K behållit 
sitt höga antal, vilket borde betyda att A och K håller ett konstant högt antal 
ändrings-PM medan resterande discipliner varierar i antal ändrings-PM mellan 
olika projekt. 

Gällande kommunikation är Byggnet ett bra digitalt informationssystem att 
använda sig av, med en bra och anpassningsbar mappstruktur, se Bilaga 4 för 
skärmklipp ifrån Byggnet. Via Byggnet kan aviseringar ställas in i olika 
detaljeringsgrader samt hur ofta aviseringarna ska skickas ut. Sker ingen lämplig 
detaljgradsinställning för aviseringarna är däremot risken att ändrings-PM 
missas, vilket gör det viktigt att det finns en medvetenhet om detta verktyg. 
Deltagarna har även möjlighet att skicka mejl via Byggnet, om det gäller 
uppdaterade handlingar eller för att nå ut till projektdeltagarna. Med Byggnet 
som tjänst kan även pappersritningar beställas smidigt och direkt via systemet, 
dock krävs engagemang från plastledningen att beställa samt byta ut ritningarna 
på arbetsplatsen. Motsvarande arbete kan göras med hjälp av att anlita ett företag 
som erbjuder en tjänst, som nämns i Kapitel 4.1.2, för att minska missar vid 
uppdatering av pappersritningarna. 

I Kapitel 4.1.2 framgår sätt att förebygga ändringar i produktionen där bland 
annat bättre fokus borde läggas i projekteringen, då många ändringar beror på 
fel i detta skede, se Figur 3.10. En väl genomförd projektering kommer generera 
tids- och kostnadsbesparing senare i projektet då färre misstag dyker upp, vilket 
även borde leda till att projektbudgeten lättare bibehålls. En biträdande 
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projektledare på Serneke formulerade sig på följande sätt om varför en förbättrad 
projektering lönar sig: 

”1 krona i projekteringen är 100 kronor i produktionen” 

Att även arbeta med bättre erfarenhetsåterföring och kollisionskontroll i 
projekteringen ger möjligheten att upptäcka misstag mycket tidigare. Förutom 
att färre ändringar ger tids- och kostnadsbesparing kan det även öka 
motivationen hos hantverkarna eftersom det kan minska den mängd arbete som 
hantverkarna måste göra om. Det är även de som utför arbetet som får känna 
tidspressen när ändringarna sker i ett sent skede, vilket ger stress och 
hälsobiverkningar. Tidsbristen skulle även kunna försvinna genom att införa ett 
datum för sista tillägg och ändring, se Kapitel 4.1.2. Angående detta var det 
delade meningar men att begränsa ändringar med stor omfattning efter ett 
bestämt datum är ett möjligt förslag för att minska tidsbristen i slutet av projekt.  
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5. SLUTSATS 

Femte kapitlet innehåller slutsatsen för arbetet. Slutsatsen redovisas i 
återkoppling till frågeställning, rekommendationer samt förslag på fortsatt 
undersökning.

 

5.1 Återkoppling till frågeställning 
I Kapitel 1.2 redovisas tre frågeställningar som använts för att driva arbetet 
framåt och nedan kommer dessa besvaras med hjälp av det resultat och 
sammanställning som arbetats fram samt analyserats i rapporten.  

1. Vad är orsaken till att ändrings-PM uppstår i produktionen, kan det 
finnas ett återkommande problem och hur kan det förebyggas? 
Av enkäten framgår det att det finns ett återkommande problem och att 
mycket av det grundar sig i missar under projekteringen. Det gäller 
speciellt för utförandeentreprenader där projekteringen sker av 
beställaren och konsulter. Det behöver inte vara ett problem men 
generellt har entreprenörerna i produktionen störst kunskap och 
erfarenhet om lösningars rationalitet i produktionen. Genom att använda 
entreprenörer från produktionen redan i projekteringen finns möjligheten 
att minska detta problem. Det visas i totalentreprenaden där detta redan 
sker och det är förmodligen anledningen till att totalentreprenaden har 
färre ändrings-PM än utförandeentreprenaden. Ytterligare förebyggande 
alternativ är exempelvis att införa mer samordning mellan discipliner 
med hjälp av bland annat kollisionskontroller men även andra åtgärder 
inom projekteringen som nämnts tidigare i rapporten.  

2. Hur många ändrings-PM blir det under ett projekt, finns det någon 
norm i antal? 
Det går inte att svara exakt på denna fråga utan projekten påverkas av 
olika faktorer men resultatet i denna rapport visar på en tendens att A och 
K har flest ändrings-PM. Det som också spelar in för antalet ändrings-
PM är vilken entreprenadform och projekttyp som används. Vidare 
framgick det också av materialet från projekten att produktionen i många 
fall bygger på handlingar utan bygghandlingsstämpel. Detta kunde 
urskiljas då många ändringar i handlingarna berodde på ny status för 
ritningarna.  

3. Vad blir påföljderna i produktionstid och pengar? 
Denna fråga är svår att svara på utan att undersöka fler projekt. Däremot 
visar resultatet i rapporten att båda faktorerna kommer påverkas både 
positivt och negativt. Följderna av en ändring kommer påverkas av dess 
omfattning, karaktär och i vilket skede den uppstår. Somliga ändringar 
sker sent och påverkar flera discipliner, vilket kommer ge både tidsbrist 
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och kostnader. Sedan finns det ändringar som kommer tidigt i processen 
som istället kan generera bättre och billigare lösningar samt 
tillkommande intäkter.  

5.2 Rekommendationer 
Som entreprenadform ser vi att totalentreprenad ger störst möjlighet för 
entreprenören att påverka slutresultatet av projektet. Genom totalentreprenad 
kan entreprenörer med erfarenhet i produktionen nyttjas under projekteringen 
genom att fånga upp lösningar i tidigt skede. Även samordning är viktigt och 
kollisionskontroller är att rekommendera, där även tillgänglighet och 
brandkonsult ska vara inkluderade. Även när det gäller utförandeentreprenad bör 
entreprenören vara med i tidigt skede och gå igenom steg för steg genomförandet 
för att säkerställa att lösningarna i beställarens handlingar har den säkerhet och 
rationalitet som krävs i produktionen. 

Vid varje avslutat projekt rekommenderas att göra en dokumenterad 
erfarenhetsåterkoppling som nyttjas i framtida projekt. Erfarenhets-
återkopplingen bör inte ske enbart inom företaget, utan bör även inkludera de 
anlitade projektörerna under projektet. Detta för att sprida erfarenhet mellan 
processens skeden, vilket kan göras med hjälp av ett avslutande möte vid färdigt 
samarbete och på så vis skapa en bättre bransch på långsikt.  

Ytterligare rekommendationer är att införa ett datum då tillägg inte längre 
godkänns, att rätta sig efter den svenska standarden vid upprättande av ändrings-
PM, se fiktivt exempel i Bilaga 1, samt att följa processen genom att upprätta 
ändrings-PM innan de korrigeras på arbetsplatsen.  

5.3 Förslag på fortsatt undersökning 
Vid sammanställningen i detta arbete framgick det att underlaget från projekten 
var vaga. För att erhålla ett bättre resultat där mönster kan tydas hade det krävts 
underlag från fler projekt. Visserligen stärkte underlaget från projekten det 
materialet som erhölls från intervjuerna och enkäterna men det finns mycket mer 
att undersöka om flera projekt där olika entreprenadformer och projekttyper 
jämförs. Att då jämföra kontraktskostnader, antal ändrings-PM, ändringarnas 
karaktär och om möjligt även tidplan borde det generera ett nyttigt resultat för 
fortsatt förbättring av byggprocessen.  
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Figurer 

Figur 1.1: Egen figur med inspiration från Figur 1.1 i följande bok av 
Aulin Ra, Hansson Be, Landin An, Olander St, Persson Ma, 
Persson Ur. Byggledning – Produktion. Upplaga 1:1. Lund: 
Studentlitteratur AB; 2017. 
 

Figur 1.2: Egen figur 
 

Figur 2.1: Urklipp från ritning, Serneke, Uppsala, 2019. 
 

Figur 2.2: Urklipp från ritning, Serneke, Uppsala, 2019. 
 

Figur 2.3: Egen figur med inspiration från figur av Kylén J-A, Fråga rätt 
vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning, Stockholm: 
Kylén Förlag AB, 1994, s. 45. 
 

Figur 2.4: Egen figur med inspiration från figur av Kylén J-A, Fråga rätt 
vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. Stockholm: 
Kylén Förlag AB; 1994, s. 52. 
 

Figur  
3.1-3.13: 

Diagram från genomförd enkät 

 

Tabell 

Tabell 3.1: Egen tabell. 

Tabell 3.2: Egen tabell. 

Tabell 3.3: Egen tabell. 

Tabell 3.4: Egen tabell. 

Tabell 3.5: Egen tabell. 
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BILAGA 1: FIKTIVT ÄNDRINGS-PM 
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BILAGA 2: FRÅGOR TILL INTERVJUER 
Metod för intervjuerna är hämtad hur Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, 
observationer och läsning av Jan-Axel Kylén. Nedan följer det manus som 
användes under intervjun.  

Öppning - Inledande frågor:  

Erfarenhet i branschen? 

Vad innebär din roll? 

Vilka ansvarsområden har du? 

Vilken entreprenadform används i ditt projekt? 

Fri berättelse – Frågeområden följt av Precisering - Fördjupningsfrågor: 

1. Varför uppkommer ändrings-PM? 
1.1 Finns det ett återkommande problem? 
1.2 Vad är det återkommande problemet? 
1.3 Hur kan man förebygga problemet? 

 
2. Hur många ändrings-PM blir det i ett projekt? 

2.1 Var uppstår det flest ändrings-PM? (disciplin) 
2.2 I vilken entreprenadform uppstår flest ändrings-PM? 
2.3 Vilka ändrings-PM är mest kostsamma i tid? 
2.4 Vilka ändrings-PM är mest kostsamma i pengar? 

 
3. Vad är den största problematiken med ändringar i produktionen? 

3.1 Hur kan man underlätta processen?  
 

4. Hur informeras arbetsplatsen om ändringar i handlingarna? 
4.1 Hur kan denna kommunikation ske på bästa sätt? 

Kontroll 

• Be om färska exempel 
• Pröva motstridiga uppgifter 

Tillägg 

Fråga om den intervjuade har något att tillägga. 

Information och Avslutning 

Fråga om den intervjuade har frågor? 
Fråga om vidare kontakt via mejl och telefon går bra. 
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BILAGA 3: ENKÄT 
Nedan följer den enkät som mejlades ut till 259 medarbetare inom Serneke. 

 

Sena ändringar i byggproduktionen 

Denna enkät tar ca 5 min att besvara och vi vill ha ditt svar inskickat senast 2 maj. 

Idag sker många ändringar i sent skede, vilket leder till 
ändrings- och tilläggsarbeten som kostar projekten tid och 
pengar. Syftet med enkäten är att kunna inkludera en 
entreprenads tankar kring detta fenomen och hjälpa oss att 
nå så många som möjligt inom koncernen Serneke. 

Ni som är förfrågade är platschefer, 
entreprenadingenjörer, projektledare, projektingenjörer, 
projektchef, arbetschefer, regionchefer samt VD, då ni 
anses ha erfarenhet av PM-hantering. Ni kommer även i 
slutet av enkäten kunna fylla i intresse för en 
kompletterande telefonintervju. 

Vidare kommer enkäten sammanställas och inkluderas i en 
rapport skriven av oss (Madelene Iveros och Åsa Linde). 
Sammanställningen sker under anonymitet, ingens namn 
kommer lämnas ut. 
Denna rapport är en avslutande del, examensarbete, av vår 
utbildning till högskoleingenjörer i byggteknik på Uppsala 
Universitet och kommer kunna återfinnas på DiVA efter 
godkännande. Rapporten kommer även kunna skickas på 
förfrågan, mejla då: Madelene.Iveros@serneke.se. 

Med vänliga hälsningar  
Madelene Iveros och Åsa Linde,  
Uppsala Universitet 

Ändrings-PM= Ändringar i bygghandlings skedet.  

*Obligatorisk 

1. E-postadress * 
___________________________________ 
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2. Vilken roll har du idag? * 
Markera endast en oval. 
 

Arbetschef  

Entreprenadingenjör  

Projektchef  

Projektingenjör  

Projektledare  

Platschef  

Regionchef 

Övrigt: ___________________________________ 

 

3. Erfarenhet i byggbranschen * 
Markera endast en oval. 
 

0-1år  

2–5 år  

5–10 år 

10–15 år 

Mer än 15 år 

 

4. Tidigare nämnvärda erfarenheter? 
___________________________________ 

 

5. Vilka entreprenadformer har du medverkat i? * 
(Kryssa i de alternativ som stämmer in på dig) 
Markera alla som gäller. 
 

Totalentreprenad 

Utförandeentreprenad 

Partnering/Samverkan 

Övrigt: ___________________________________ 
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6. Vilka projekt har du tidigare erfarenhet inom? * 
(Kryssa i de alternativen som stämmer in på dig)  

Markera alla som gäller. 
 

Nybyggnad: Bostäder 

Nybyggnad: Kommersiellt  

ROT: Bostäder 

ROT: Kommersiellt  

Övrigt: ___________________________________ 

Översiktsfrågor 
Nedan följer generella frågor utifrån era erfarenhet och tycken. 

7. Vilken entreprenadform har flest ändrings-PM? * 
Markera endast en oval. 

Totalentreprenad  

Utförandeentreprenad  

Partnering/Samverkan  

Irrelevant 

Övrigt: ___________________________________ 
 

8. Genererar bostäder eller kommersiellt flest ändrings-PM? * 
Markera endast en oval. 
 

Bostäder  

Kommersiellt  

Irrelevant  

Övrigt: ___________________________________ 

 

9. Genererar nyproduktion eller ROT flest ändrings-PM? * 
Markera endast en oval. 

Nyproduktion  

   ROT 

Irrelevant 

Övrigt: ___________________________________ 
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10. Finns det en disciplin som alltid har flest antal ändrings-PM? * 
Markera endast en oval. 

 
Ja 

Nej 

Övrigt: ___________________________________ 

 

11. Ifall du svara Ja på frågan innan: För vilken disciplin är 

ändrings-PM vanligast? 

Markera endast en oval. 

Arkitekt 

Konstruktör  

El-projektör  

VS-projektör  

V-projektör  

Landskap  

Mark  

Tillgänglighet  

Brand 

Övrigt: ___________________________________ 
 

12. Vilken disciplins ändringar kostar mest? Motivera! 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
 
 

Erfarenhetsfrågor 
Nedan följer generella frågor utifrån era erfarenhet och tycken. 

13. Hur bra fungerar kommunikationen vid uppkomsten av  
ändrings-PM? * 
Markera endast en oval. 

      1          2         3          4         5 

Dåligt       Utmärkt 
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14. Hur kommuniceras ändrings-PM på bäst sätt? * 
Markera endast en oval. 

Digital informationshantering (Byggnet eller liknande) 

Telefon 

   Mejl 

   Möte 

Uppdaterade pappersritningar 

Övrigt: ___________________________________ 
 

15. Uppkommer ändrings-PM före eller efter ändringen utförs på 
plats? * 
Markera endast en oval. 
 

Före 

Efter 

Övrigt: ___________________________________  

 

16. Varför uppkommer ändrings-PM i produktionen? * 
Välj max 3 alternativ. Saknas något alternativ, skriv det under Övrigt.  
Markera alla som gäller. 

 
Tillägg från beställaren  

Missar i projekteringen  

Tidsbrist i projekteringen 

Ogenomförbara lösningar från projekteringen 

Nya metoder/material 

Dåligt med samordning i projekteringen (kollisionskontroller) 

Brist på erfarenhet hos projektör 

Överenskommelser utan huvudentreprenörens vetskap ("hemliga möten")  

Övrigt: ___________________________________ 

 

17. Vad kan fördelarna vara med ändrings-PM? * 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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18. Vad kan ändrings-PM få för konsekvenser? * 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 

19. Hur kan dessa förbyggas? * 
Välj max 2 alternativ. Saknas något alternativ, skriv det under Övrigt.  
Markera alla som gäller. 

 
Längre projekteringstid 

Mer samordning mellan disciplinerna 

Entreprenaden är med i projekteringen 

Deadline för sista ändringsdatum 

3D-granskning (kollisionskontroller) 

Övrigt: ___________________________________ 

 

20. Har ni något att tillägga? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Vidare kontakt? 
Resultatet på denna enkät kan leda till kompletterande frågor och telefonintervjuer 
kan bli av intresse. 

21. Kan vi kontakta er på telefon? * 
Markera endast en oval. 
 

Ja  

Nej 

 

Telefonnummer: 

___________________________________ 
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BILAGA 4: URKLIPP FRÅN BYGGNET 

 


