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Abstract 
Within the construction sector, defects, damages and errors  lead to extra costs of between 83 
and 111 billion Swedish kronor each year. These deviations are often based on deviations that 
may seem small, and therefore easy to solve on the site, but when they are added together 
amount to large consequences. Kitchens are an area with a large amount of deviations, 
because all different disciplines have to fit their installation and furnishing into a small space. 
That means that the requirements on communication and coordination are extra high. 

The purpose of this study is to identify and summarize which deviations are most commonly 
recurring in kitchens, understand what causes them, and finally suggest measures to reduce the 
amount of deviations in future projects. 

A compilation could be made by carrying through an interview and a survey study, in which 
incorrectly placed outlets was found to be the most common deviation, followed by 
measurement errors, missing filler moulding, as well as furnishing or installation that doesn't fit. 
The reasons behind these deviations were found through the same studies and summarized to 
lacking communication between projectors, that projectors lack knowledge of each other's 
areas, and that the coordination often fails. 

Based on the reasons behind deviations that were found, multiple suggestions for measures to 
minimize recurring deviations are presented. The recommendations that the study presents is to 
create a question template containing questions that the projectors have to ask each other at 
the start of every project, to appoint someone the responsibility to carry out experience retrieval, 
as well as having the kitchen suppliers deliver their drawings in IFC-format. By implementing 
these measures, the authors hope that construction companies will be able to reduce the 
amount of recurring deviations in future projects. 
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Sammanfattning 

Inom byggsektor orsakar fel, skador och brister extrakostnader på mellan 83 

och 111 miljarder kronor varje år. De kostnaderna grundar sig ofta i fel som 

kan ses som små och därmed lätta att åtgärda på plats, men som när de 

adderas ihop innebär stora konsekvenser. Kök är ett område med en stor 

mängd avvikelser, då alla olika discipliner ska få plats med sin installation 

och inredning i ett litet utrymme. Det gör att kraven för kommunikation och 

samordning är extra höga i just kök. 

Syftet med detta arbete var att undersöka och sammanfatta vilka som är de 

vanligaste återkommande avvikelserna i kök, förstå vad som orsakar dem, 

och till sist föreslå åtgärder för att kunna minska mängden avvikelser som 

uppstår.  

Genom en intervju- och en enkätstudie kunde en sammanställning göras där 

felaktigt placerade eluttag var det ensamt vanligast förekommande 

avvikelsen, följt av måttfel, passbitar som inte stämmer, samt inredning och 

installation som inte passar. Orsakerna till de avvikelserna lyckades hittas 

genom samma studier och sammanfattas till dålig kommunikation mellan 

projektörer, att projektörerna saknar kunskap av varandras områden, samt 

att samordningen av de olika disciplinerna ofta brister. 

Med grund i de orsaker till avvikelser som uppdagats presenteras flera förslag 

på åtgärder med syfte att undvika återkommande avvikelser. De 

rekommendationer som studien kommer fram till är att en frågemall med 

frågor som projektörerna måste fråga varandra i början av projektering, att 

någon ska utses som ansvarig för erfarenhetsåterföring, samt att 

köksleverantörerna ska leverera sina ritningar i IFC-format. Med de 

åtgärderna implementerade hoppas författarna att företag ska kunna minska 

mängden återkommande avvikelser i framtida projekt. 

Nyckelord: Avvikelser, kök, passbitar projekteringsfel, bygghandling, 

relationshandling, byggsektorn, köksleverantör, IFC, VDC, ICE  
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Förord 
Detta examensarbete är i samarbete med Veidekke Entreprenad AB, och är 

en avslutande kurs med omfattning på 15 HP i högskoleingenjörsprogrammet 

i Byggteknik på Uppsala Universitet. 

Författarna till studien vill ta denna chans att tacka våra handledare Mathias 

Lind (Projekteringsledare) och Tommy Stenlund (Affärsutvecklare) på 

Veidekke. De har under arbetets gång hjälpt oss utveckla frågeställningarna 

och vår kunskap inom ämnet, samt hjälpt till att etablera kontakter som 

kunnat ställa upp på intervjuerna. Vi vill även tacka de som valt att ställa upp 

på intervjuer och svara på enkäten, utan er hjälp hade inte arbetet varit 

möjligt. 

Till sist vill vi tacka vår ämnesgranskare Per Roald för den vägledning han 

bidragit med under arbetets gång. 

Arbetsfördelning 

Tabellen redovisar arbetsfördelningen av kapitel i texten. 
T. Sandin V. Forsmark 
2.1 1.1 
2.3 1.2 
3.1.2 1.3 
3.1.4 1.4 
3.1.5 1.5 
4.1 1.6 
4.2 2.1 
4.3 3.1.1 
4.4 3.1.3 
4.5 3.1.6 
5.1 5.2 

 

För intervjuer och enkätstudie så har det varit ett delat ansvar i framtagande 
av frågor, samt insamling av och sammanställning av de svar som mottagits. 
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Ordlista 
  
Bygghandling:  Den handling som ligger som 

grund för utförandet.  
 
Disciplin:  Olika aktörer inom projektering 

av byggnader. 
 
ICE:  Arbetssätt där projektörer 

arbetar på samma plats. 
 
IFC: Filformat som används för att 

lättare samordna discipliners 
ritningar till samma fil.  

   
Passbitar:  Byggnadsdel vid luckor och skåp 

för att säkra att de går att öppna 
90 grader. 

 
PM:  Redovisar en ändring på 

färdigställd bygghandling.  
 
Relationshandling:  Handling som visar en slutgiltig 

byggnads utseende och 
funktion. 

 
SIS-mått: Svensk standard av mått för 

funktion och tillgänglighet. 
 
Typkök:  Det kök arkitekten ritar med 

mått utan köksleverantörens 
produktkatalog. 

 
Uppställningsritningar:  Sektionsritningar som visar 

uppställning av installation 
och inredning i en 
byggnadsdel. 

 
VDC:   Arbetssätt som använder sig av 

ICE och IFC.
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Köket framställs ofta som en viktig samlingsplats i många hem, det är en plats 

där människor ska kunna umgås och knyta gemenskap till varandra. Det är 

ett ställe där allt måste finnas på rätt plats och vara väl installerat för att allt 

ska fungera tryggt för alla inblandade parter.    

Kök är inte endast en samlingsplats för människor och familj, utan är en 

komplicerad byggdel där alla installationer i ett projekt möts och ska vävas 

samman. För att ett kök ska kunna fungera behövs det el, vatten, ventilation 

samt avlopp. Alla dessa installationer ska få plats på en begränsad yta, som 

även ska vara estetiskt tilltalande. Denna sammanvävning av flertalet 

aspekter och installationer är orsaken till att kök ses som en utmaning i både 

projektering och produktion.  

Att projektera och sedan genomföra installation av ett kök medför ofta 

komplikationer och avvikelser som i vissa fall kräver större åtgärder och i 

andra fall löses lätt på plats i produktionen. Dessa avvikelser är inga 

ovanligheter men sker återkommande i en stor mängd projekt. Varför dessa 

avvikelser återkommer, vilka de är, samt hur dessa ska undvika, det är något 

byggbranschen vill se en lösning på. 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

När avvikelser sker krävs åtgärder och extraarbete, ibland simpla lösningar 

ibland mer komplexa. Vilken typ av lösning och vilken avvikelse det handlar 

om, kostar det tid och pengar för entreprenören och underentreprenören som 

utför byggnadsprojektet. Det är något som Veidekke Entreprenad AB vill få 

bättre kontroll på, och även förebygga de avvikelser som går att undvikas. 

Problemen som tar sig igenom projekteringsskedet och följer med på 

handlingarna ut till produktion, dessa ska inte bara upptäckas utan även 

förebyggas i tidigare skeden.     

Innan en byggnad kan börja produceras behövs ritningar som i detalj upplyser 

hur byggnaden ska upprättas, därav krävs bygghandlingar för att redovisa 

den fastställda lösningen av projektet (Hansson, 2015). I bygghandlingsskedet 

ritar en arkitekt upp ett typkök som ska användas i bostäderna, byggherren 

upphandlar sedan en köksleverantör som ska leverera och färdigställa en 

uppställningsritning på ett kök. Arkitekten skickar sitt typkök till 

köksleverantören som utgår från den ritningen och använder sig av egna 

standarder på vitvaror och inredning. Sedan skickas handlingarn med 

ändringar från båda parter fram och tillbaka tills båda parter är nöjda och 

färdiga systemhandlingar är klara och byggnation kan starta (Bergenudd. 

2007). I denna process uppstår det ofta fel som leder till avvikelser i senare 

skeden i projektet.          

IFC är ett filformat som utvecklats för att förenkla samordning mellan olika 

discipliner. Formatet funkar så att alla projektörer kan arbeta i olika program 

för att framställa sina ritningar, fast man för det på ett underlag som är 

placerat på “rätt plats i världen”. Sedan plotar alla sina ritningar i samma IFC-

format, vilket gör att en samordnare lätt kan sammanlänka alla ritningar till 

samma fil, utan att behöva placera var allt ska sitta (Magicad 2019). 
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Kap 1. Inledning 

 

Enligt Boverket (2018) blir det någonstans mellan 83 och 111 miljarder kronor 

i extrakostnader för byggsektorn varje år på grund av fel, skador och brister. 

Det handlar ofta om fel som på plats ser små och oviktiga ut, men när de 

räknas ihop handlar det om stora kostnader som grundar sig i avvikelser som 

går att undvika. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att tillsammans med Veidekke Entreprenad AB 

undersöka och sammanfatta vilka avvikelser i projekteringen och 

installationer av kök som är vanligast och mest kostsamma. Arbetet ska 

identifiera vilka avvikelser som är mest frekventa vid produktion av kök i 

flerbostadshus, samt ge en förståelse för varför dessa avvikelser sker och 

varför de inte upptäcktes tidigare.   

1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att kartlägga de väsentliga avvikelserna som sker 

i projektering och installation av kök. Studien ska hitta de största orsakerna 

till avvikelser och presentera förbättringar på hur risken ska minskas att 

avvikelser uppstår. 

1.4 Frågeställningar 
● Vilka är de vanligaste avvikelserna vid projektering av kök i 

nybostadshus? 

● Vad är de vanligaste orsakerna till avvikelser vid projektering av kök i 

nybostadshus? 

● Vilken disciplin orsakar flest avvikelser vid projektering av kök i 

nybostadshus? 

● Kan avvikelserna undvikas och i så fall hur? 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

1.5 Avgränsningar 

För att nå en väl genomarbetad rapport och ett resultat som speglar det 

material och analyser som genomförts har en del avgränsningar gjorts. 

Arbetsperioden sträcker sig på cirka tio veckor, arbetsområdet är brett och 

även fast arbetet riktar sig mot projektering och installation i kök behövs 

ytterligare avgränsningar göras för att begränsa arbetet. Rapporten redovisar 

och innehåller avvikelser som har tagit sig ur projekteringsskedet och inte 

upptäcks förrän ute i produktion. 

Under studiens gång genomförs intervjuer och enkäter med personer i 

samarbete eller med koppling till någon av Veidekkes fyra projekt. En 

avgränsning dras där deltaganden i intervjustudien begränsades till sex 

personer, Att fler intervjuer inte genomförs är främst för att 

sammanställningen av vardera intervju ska hålla en hög nivå och vara väl 

genomarbetad för bästa resultat. 

Gällande granskning av projekt görs avgränsning till fyra projekt. Denna 

avgränsning är kopplad till tidsaspekten, med en tidsram på tio veckor att 

förhålla sig till finns det inte utrymme till att granska fler projekt. Arbetet 

skrivs i samarbete med Veidekke Entreprenad AB och det är deras projekt som 

granskas, samt personer med koppling till företaget som har intervjuats.          
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1.6 Presentation av Veidekke Entreprenad AB 

Veidekke Entreprenad AB kommer från början från Norge och grundades år 

1936. Företaget är Norges största och Skandinaviens fjärde största byggaktör, 

där delat på tre länder har Veidekke 7800 medarbetare och omsätter totalt 39 

miljarder kronor. Veidekke är aktiva i Norge, Sverige samt Danmark och har i 

den ordningen en omsättningsfördelning på 60, 34 respektive 6 procent.  

Veidekke är i dagsläget Sveriges fjärde största byggföretag och erbjuder 

tjänster inom nyproduktion, renovering, samhällsfastigheter, kommersiella 

fastigheter och bostäder. I Sverige omsätter Veidekke i dagsläget 9,5 miljarder 

kronor och har cirka 1200 medarbetare inom byggsektorn (Veidekke.se)
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2. METOD 

Metoden som använts i detta arbete består av en intervjustudie, en enkät, och 

en litteraturstudie av material från projekt som tilldelats från Veidekke 

Entreprenad AB. Dessa tre metoder används för att nå fram till en slutsats 

grundad i material från både kvantitativa och kvalitativa studier. 

2.1 Intervjustudie 

För intervjustudien valdes en halvstrukturerad intervjumetod ut. Det innebär 

att alla respondenter får samma eller liknande frågor, för att på sådant sätt 

kunna jämföra svaren mot varandra. Frågorna som ställdes är till stor del 

öppna frågor där respondenten uppmanas att fritt utveckla sina svar, får 

gärna komma med egna invändningar, och följdfrågor förekommer för att få 

en tydligare bild av ämnet (Lantz, 2013). Frågorna har även en viss 

utvecklingsprocess där intervjun startar med inledande frågor om 

respondentens egen erfarenhet och roll, följt av mer allmänna frågor om 

projekt respondenten medverkat på, och till sist mer specifika frågor om 

problem som finns inom branschen (Gillham, Wigelius. 2008).   

Personerna som valts ut för intervjustudien har alla olika roller med olika 

påverkan på kökens slutgiltiga utseende och funktion, samt är antingen 

anställda av Veidekke Entreprenad AB eller har varit aktiva inom ett projekt i 

samarbete med dem. De yrkesroller som intervjuats är arbetsledare, arkitekt, 

köksleverantör, projekteringsledare och inköpare/ entreprenadingenjör. 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

2.1.1 Genomförande av intervjustudie   

Varje intervju genomförs på ungefär 45–60 min, där antalet frågor varierade 

något beroende på hur många följdfrågor som ansågs relevanta. I den 

inledande delen av intervjun beskriver personen sin bakgrund och roll i 

projektet. Nästföljande fas av intervjun bestod ett antal grundfrågor som 

tidigare genomarbetas för att få relevanta och givande svar på arbetets 

frågeställning. Den mall med frågor som intervjustudien utgår ifrån finns i 

bilaga 1 och 2. Det gavs utrymme för de medverkande att i slutet förmedla 

egna tankar och invändningar som de bedömer kan vara relevanta för detta 

arbete.  

2.2 Enkätstudie 

En enkätstudie valdes ut som metod för att få ett kvantitativt resultat av en 

större mängd respondenter, och därav få en överblick över hur den utvalda 

svarsgruppen upplever de frågor som undersöks. Frågorna i enkätstudien har 

även formats för att likna intervjustudien, på sådant sätt att resultaten från 

de båda kan jämföras mot varandra. Där ett liknande resultat skulle innebära 

att de stöttar varandra, och att svaren är mindre anekdotiska (Eliasson, 

2010).  

Frågorna i enkäten är utformade med studiens frågeställningar som 

utgångspunkt, för att försäkra frågornas relevans för studien. Då frågorna är 

ställda ur ett retrospektivt perspektiv kan frågor om exakta antal vara svåra 

att besvara (Berntson m.fl. 2016). Därför undviks den typen av frågor i 

enkäten, där fokus istället läggs på respondentens upplevelse av vad som 

exempelvis är det vanligaste förekommande problemet. 

Enkätundersökningen startade med en mindre mängd bakgrundsfrågor för 

att skapa en bild av vilka som svarat på enkäten, och därav kunna validera 

att svaren visar en spridd bild av alla olika roller från projektering till 

produktion. Ett spritt deltagande sett till yrkesroller bidrar till att validera 
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resultaten, då ett resultat där en specifik yrkesroll dominerar kan innebära 

ett icke-representativt resultat (Berntsson m.fl. 2016). 

En övervägande del av frågorna i enkäten är slutna frågor med 

svarsalternativ, detta för att lättare kunna sammanställa resultatet som 

kvantifierbar data (Berntsson m.fl. 2016). Svaren på de slutna frågorna 

skapar även ett resultat som på ett smidigt sätt kan redovisas i grafisk form, 

och då lättare analyseras (Eliasson, 2010). Ett öppet alternativ ges på varje 

fråga där respondenten kan lägga till ett eget svar, det för att minska risken 

att relevanta svarsalternativ saknas i enkäten. Enkäten innehåller även ett 

antal följdfrågor i form av öppna frågor där respondenten förväntades utveckla 

sitt svar från en tidigare fråga ytterligare.  

För att avgränsa enkätstudien har ett totalurval använts, där alla personer 

som passar inom enkätens målgrupp får svara (Berntsson m.fl. 2016). 

Målgruppen avgränsas i sin tur först till personer anställda av Veidekke 

Entreprenad AB, eller som arbetat i samarbete med dem. Urvalsgruppen 

begränsas även till att respondenterna ska ha yrkesroller som har direkt 

påverkan på produktionen av kök i nyproduktion av bostäder. 

2.2.1 Genomförande av Enkätstudie 

Det första steget för att öka reliabiliteten för enkätstudie var en provstudie, 

där en mindre utomstående grupp fick enkäten utskickad som ett formulär 

via mejl tillsammans med ett förbrev. Respondenterna i provstudien fick i 

uppgift att svara sanningsenligt på enkäten, och därefter skriva en kortare 

utvärdering innehållande om något var otydligt, svårt att förstå, eller om de 

ansåg att något saknades, antingen svarsalternativ eller en fråga (Berntsson 

m.fl. 2016). Frågorna uppdaterades efter respondenternas 

rekommendationer, endast för att förtydliga frågorna utan att förändra deras 

syfte. Svaren från provstudien raderades sedan för att inte användas i det 

slutgiltiga resultatet. 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

Efter provstudiens avslut skickades den reviderade enkäten ut till 42 olika 

respondenter. Respondenterna har alla varit aktiva inom något av de fyra 

projekt som arbetet valt att fokusera på, och har där haft roller som har direkt 

påverkan på kökens slutgiltiga form och utseende.  

Enkäten skickades ut till respondenterna via mejl tillsammans med ett 

förbrev med en presentation av arbetet, samt en beskrivning av enkäten och 

vad den kommer användas till. En vecka efter det skickades en påminnelse 

via mejl, och en vecka efter det låstes enkäten och inga fler svar togs emot.  

Resultatet från enkäten visualiseras i stapel- och cirkeldiagram, för att 

enklare kunna jämföra resultaten mot intervjustudien, där om resultaten 

liknar varandra, kan en slutsats dras om att svaren inte är anekdotiska. 

2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har till stor del gått ut på att hitta relevanta tidigare studier 

som tar upp liknande problematik. Då ämnet ännu inte är studerat i en större 

utsträckning har svårigheter uppstått att hitta kurslitteratur eller 

avhandlingar med koppling till frågeställningarna. Därför har den största 

delen av litteraturstudien gått ut på att undersöka andra studier som 

undersökt liknande områden, för att därigenom hitta relevanta kopplingar. 

För att forma intervju- och enkätstudien har även andra arbeten använts för 

att finna inspiration till relevanta frågor och för att forma frågorna på ett 

bättre sätt. 

Eftersom ingen relevant litteratur kunde hittas lades istället fokus på 

dokument från de fyra projekt som undersöks, och en undersökning av det 

resultat som mottagits under intervjustudien. De svar som givits med exempel 

från något av de fyra projekt som valts ut att undersökas i arbetet har gåtts 

igenom i en jämförelse mellan projektens bygghandlingar och 

relationshandlingar. De avvikelser som angetts av respondenterna till 
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intervjustudien undersöktes i bygghandlingar för att ge en bättre översyn av 

vilka avvikelser det är som uppstått och hur de ser ut i praktiken. 

Bygghandlingarna jämförs sedan med relationshandlingarna för att 

undersöka om de åtgärder som respondenterna tagit upp i intervjustudien 

har ritats om till relationshandlingarna. 

2.3.1 Genomförande av litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes i samband med varje intervju från 

intervjustudien, där ritningar från projekten som respondenten medverkat på 

gicks igenom för att få en bättre förståelse för projektet. En jämförelse görs 

även mellan bygg- och relationshandling för att se om det finns några 

skillnader mellan de som är intressant för arbetet och borde frågas om i 

intervjun.  

Efter intervjun genomfördes samma jämförelse som innan intervjun för att se 

om exempel som tas upp av respondenten på avvikelser som krävde åtgärder 

finns med i relationshandlingarna.  
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3. RESULTAT 
Detta kapitel sammanställer de resultat som kommit från intervju-, enkät- 

och litteraturstudien. 

3.1 Resultat av intervjustudie 

I följande del redovisas en sammanfattning av de svar som mottagits under 

intervjustudiens genomförande. Alla som deltagit i studien är anställda av 

eller har arbetat i samarbete med Veidekke Entreprenad AB, och har varit 

aktiva på ett eller flera av fyra olika projekten. De arbetsroller som valts ut för 

att bäst passa arbetet är arbetsledare, projekteringsledare, 

entreprenadingenjör/inköpare, arkitekt och köksleverantör, som vardera 

presenteras under en egen rubrik, samt i en sammanställning av samtliga 

respondenternas svar i en tabell. Frågeformuläret som intervjustudien utgått 

från finnes i bilaga 1 och 2. 

3.1.1 Arbetsledare 

Under denna rubrik finns resultatet från intervjun med två stycken 

arbetsledare som varit aktiv i två av projekten. Arbetsledarna har varierande 

erfarenhet när det kommer till branschen, den ena har sex års erfarenhet som 

just arbetsledare och totalt nio års erfarenhet av byggbranschen. Den andra 

som deltog i intervjun har tre års erfarenhet och är relativt nyexaminerad.  

Vanligt förekommande avvikelser 

Under denna rubrik redovisas en sammanställning av vad de två 

arbetsledarna som har deltagit tycker är den vanligaste förekommande 

avvikelsen i kök.
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Det återkommande felet som de båda arbetsledarna tar upp som allra 

vanligaste avvikelsen är att eluttag är felplacerade. Det handlar om att uttag 

som är placerade bakom eller i anslutning till vitvaror är felplacerade, då 

eluttagen inte sitter tillräckligt nära för att vitvarorna ska ha möjlighet att 

kopplas in på den uppgjorda platsen. Detta leder då till att eluttagen måste 

flyttas till rätt plats vilket medför extra arbete för främst elektrikerna men 

även snickare, målare och betongarbetare. Ytterligare en avvikelse som de 

intervjuade personerna lyfter fram som återkommande är måttfel. Det kan 

handla om bänkskivor som inte passar och skåp samt passbitar som inte får 

plats i det utritade köket.  

Arbetsledarna nämner att mindre avvikelser kan upplevas ofarliga och lätta 

att lösa på plats men det som benämns som en av de mest kostsamma är om 

samma avvikelse återkommer i flertalet kök i hela projektet. Ett exempel som 

benämns i intervjun var i ett projekt där beställaren av byggnaden hade som 

tillval till sina kunder att de kunde installera diskmaskin själva efter inflytt. 

Köken var tänkta att ha en färdig plats för de kunderna som bestämde sig för 

att sätta in egen vitvara. Problemet som uppstod var att den tänkta platsen 

var placerad för långt ifrån vattenledningen samt eluttaget, därav kunde inte 

kunden installera någon vitvara utan att dra nya ledningar. Denna avvikelse 

utspelade sig i 66 av 78 kök och resulterade i stora kostnader då flertalet kök 

behövde åtgärdas efter produktionsskedet.       

Vanligaste orsaken till avvikelser  

Under denna rubrik sammanställs vad de två intervjuade arbetsledarna anser 

vara den största orsaken till att det sker avvikelser vid projektering av 

inredning och installation i kök, samt hur de upplever att den röda tråden går 

genom produktionen.  

Arbetsledarna anser att den vanligaste och största orsaken till avvikelser är 

brist i kommunikation. Det handlar om kommunikationen mellan arkitekter 
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som ritar ett typkök som sedan skickas till köksleverantören, som ska 

utforma det färdiga och kompletta köket. När kommunikationen mellan dessa 

två aktörer brister uppstår fel som påverkar alla discipliner. Det kan vara allt 

från ändrade mått på vitvaror samt tillagda passbitar som ställer till det i 

produktionsskedet. När typköket skickas till köksleverantören har arkitekten 

utformat den för att passa in på bästa möjliga sätt i byggnaden. När 

köksleverantören då gör ändringar för att uppnå det bästa möjliga och 

tillämpbara köket måste ändringarna som görs kommuniceras tillbaka till 

arkitekten. Finns inte denna typ av kommunikation ökar risken för avvikelser 

som i inte upptäcks innan man är ute i produktion. Det kan leda till att köket 

inte passar in mellan innerväggarna som redan är på plats, att vitvarorna inte 

passar, eller att köksluckor inte går att öppna.  

Den ena arbetsledaren säger att något av det viktigaste när ett projekt drar 

igång är att alla har kunskap och kan bidra med sina erfarenheter och idéer. 

Om intresse saknas från aktörer blir det lätt slarv och missar som kunnat 

undvikas om en extra granskning hade gjorts. Därför blir det en bidragande 

faktor till att minska antalet avvikelser vid projektering och installation av 

kök. 

Förslag på förbättringar 

Under denna rubrik presenteras de två arbetsledarnas tankar och förslag på 

förbättringar som bör göras för att undvika avvikelser i framtiden.  

Det finns en tydlig orsak och brist gällande avvikelser där de båda 

arbetsledarna ser förbättringsmöjligheter. Något som gavs som förslag av 

arbetsledarna var erfarenhetsåterföring. Oftast är ingen enskild individ 

skyldig eller medveten till avvikelsen och utan den återkopplingen sker ingen 

förbättring. Det är en typ av återkoppling som görs för att de inblandade i 

projektet ska få överblick och information över vilka avvikelser som har skett. 

I dagsläget anser arbetsledarna att projektörerna som är med i ett tidigare 
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skede aldrig nås av någon återkoppling gällande mindre avvikelser som inte 

kräver PM. När en mindre avvikelse sker åtgärdas det oftast direkt på plats 

ute i produktionen, och då görs ingen riktig spårning till vad som har gått fel 

och aktören får sällan återkoppling när avvikelsen är relativt simpelt att 

åtgärda. En åtgärd som skulle vara en stor förbättring genom processen är 

enligt de två arbetsledarna någon typ av erfarenhetsåterföring. Där alla 

avvikelser, stora som små, dokumenteras och i slutet av projektet delegeras 

detta dokument ut till alla de inblandade aktörerna. Det skulle ge alla en 

bättre överblick över vad som har lett till en avvikelse och sedan kunna 

förbättra sitt arbete i kommande projekt. Arbetsledarna tror att det kommer 

ge mer erfarenhet i företaget och hos de som arbetar med bostadsprojekt, det 

kommer krävas mer arbete men i längden kommer det löna sig och minska 

mängden avvikelser.         

3.1.2 Projekteringsledare 

Under denna rubrik följer resultatet av intervjun med projekteringsledaren. 

Den projekteringsledare som valt att delta i studien har flera års erfarenhet 

av bland annat en mängd olika nybostadsprojekt. Projekteringsledarens 

arbetsroll innebär att den har samordningsansvar över samtliga projektörer 

som innefattas av projektet, samt ansvar över att samtliga beställarkrav som 

överenskommits vid projektstarten uppfylls. 

Vanligt förekommande avvikelser 

I denna rubrik följer en sammanfattning av projekteringsledarens upplevelser 

av vad som är de vanligast förekommande avvikelserna vid projektering av 

kök. 

Den projekteringsledaren som deltagit i intervjustudien anser att kök är ett 

problemområde vad gäller avvikelser, som inte belyses tillräckligt. Då kök 

kräver allt från ventilation och el, till vatten och sanitet är det många olika 

projektörer som ritar och ska få plats med sina delar i ett litet utrymme. Därav 
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är det vanligt att samverkan mellan de olika delarna brister, vilket kan få dyra 

konsekvenser. Exempelvis utgår en el-projektör från att underlaget hen har 

blivit tilldelad av de andra disciplinerna stämmer när den placerar ut eluttag. 

Om då någon disciplin behöver flytta sin del påverkar det inte bara sitt eget, 

utan även de andra projektörerna. När kommunikationen då brister mellan 

de olika projektörerna blir det lätt avvikelser. Avvikelser som ofta uppstår på 

grund av dålig samverkan är att eluttag placeras felaktigt, vilket medför att 

sladden till vitvaror inte når, att måttet på utrymmet där en vitvara ska 

placeras inte stämmer med produkten som beställts, eller att vitvaror placeras 

i utrymmen som har felaktiga mått. 

Projekteringsledaren upplever att när avvikelser inte upptäcks förrän ute i 

produktion kan det innebära oväntade kostnader. De går ofta att lösa på 

plats, men kommer då fortfarande med kostnad från den entreprenör som 

fick utföra ett extraarbete. Ju senare i projektet en avvikelse upptäcks, desto 

dyrare blir det att åtgärda, därav är de avvikelser som kräver ombyggnation 

de mest krävande. Avvikelser som innefattar vatten och avlopp är därmed 

några av de mest kostnadskrävande, då båda går genom stommen och kan 

innebära att stora ombyggnationer krävs.  

Vanliga orsaker till avvikelser 

I följande del presenteras projekteringsledarens upplevelse av vad som är de 

största anledningarna till att avvikelser uppstår i kök. 

Projekteringsledaren anser att den vanligaste orsaken till avvikelser i kök är 

att inga tydliga gränsdragningar för vem som ska rita vad under 

projekteringen har gjorts, och samordningen av hur mycket respektive 

arkitekt och köksleverantör ska rita blir gärna en gråzon. Problemet uppstår 

när man vill undvika att det sker dubbelarbete, men samtidigt vill att den med 

mest kunskap inom området ska utföra arbetet. Det saknas idag tydliga 
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mallar över vad som ingår i en köksleverantörs arbetsuppgifter, vilket 

resulterar i att underlag både blir fel och saknas. 

Problemet med att arbetsfördelningen mellan arkitekt, och köksleverantör 

emellertid är otydliga, anser projekteringsledaren förvärras ytterligare av att 

kommunikationen mellan de olika projektörerna är bristande. I och med att 

projektörer från flera olika områden är inblandade i köksprojektering blir det 

extra viktigt att kommunicera ut vad som ska göras, samt alla förändringar 

som sker under projektets gång. Vanligt här är att projektörerna blir 

bekväma, och utgår från att man har den kunskap som behövs för att sköta 

sin specifika roll. Problemen uppstår när exempelvis vitvarorna som beställts 

inte har samma mått som tidigare projekt, och därmed inte passar det 

utrymme som var projekterat för, el-sladdens anslutning till vitvaran byter 

från höger sida av maskinen till vänster, vilket medför att sladden inte når 

eluttaget, eller om en vägg flyttats några millimeter utan att informera övriga 

projektörer. Dessa problem grundar sig i bekvämlighet och slarv, där 

projektörer istället för att fråga hur en vitvara kommer vara konstruerade, 

eller vilka mått köksluckorna ska ha väljer att lita på sin erfarenhet och 

kunskap. 

De disciplin som är orsakar flest avvikelser i kök enligt projekteringsledaren 

är el och VVS. Även här är det vanligaste att det är kommunikationen som 

brister när avvikelser uppstår. En el-projektör som inte frågar vilka vitvaror 

som ska användas i projektet, och utgår från standardmått kan leda till att 

exempelvis eldosor blir felaktigt placerade på bygghandlingar och att en 

entreprenör måste flytta den på plats. Det är ett litet fel men kostar både tid 

och pengar. Det finns inget krav på att en elprojektör måste fråga 

köksleverantören vilka vitvaror som kommer användas, vilket orsakar att 

många väljer att inte göra det. 
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Förslag på förbättringar 

I denna rubrik summeras de förslag som projekteringsledaren presenterat på 

hur både mängden avvikelser kan minskas, och hur hanteringen av dem kan 

förbättras. 

En stor brist enligt projekteringsledaren är att det saknas en tydlig mall för 

vem som ska rita vad. Det fokus och energi som måste läggas på att försöka 

minimera mängden dubbelarbete, samtidigt som allt underlag som behövs 

ska produceras, hade kunnat lösas med hjälp av tydligare riktlinjer eller en 

mall för precis vad exempelvis en köksleverantörs arbetsuppgifter innebär i 

förhållande till arkitektens. 

De avvikelser som uppstår där komponenter såsom eluttag är felplacerade, 

eller måttfel på utrymmen för installationer handlar enligt 

projekteringsledaren till stor del om att de olika projektörerna inte 

kommunicerar med varandra. Här behövs mer energi läggas på att faktiskt 

fråga varandra vad som gäller, vilka mått på vitvaran som beställts, och sluta 

förlita sig på erfarenhet och rutin. Flertalet vanligt förekommande avvikelser 

kan undvikas genom att ställa en enkel fråga. Detta kan ytterligare motiveras 

genom att implementera arbetsmetoder som ICE och VDC i ännu större grad. 

Veidekke Entreprenad AB jobbar redan med båda metoderna i större delen av 

sina projekt och har sett en minskning i mängden avvikelser, men kan ha 

svårt att motivera externa projektörer att tillämpa dem i sina arbeten. Om 

exempelvis alla projektörer arbetar med arbetsmetoder som VDC med 

projektering enligt ICE i ett projekt, men inte köksleverantören som sitter i 

sitt eget kontor med sin egen fil, blir det betydligt svårare för denne att få 

information om när ändringar görs, eller om kollisioner uppstår. Det blir även 

svårare för de andra projektörerna att förhålla sig till köksleverantören, då 

dennes ritningar påverkar de andra projektörerna i stor utsträckning. 
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3.1.3 Entreprenadingenjör/Inköpare 

Under denna rubrik redovisas resultatet av intervjun med 

entreprenadingenjör/inköpare.  Respondenten har många års erfarenhet i 

branschen och har varit på Veidekke Entreprenad AB i tio års tid. Personen 

har varit aktiv i ett av de granskade projekten, men har även erfarenhet av 

flertalet andra nyproduktionsprojekt. Rollen innebär att arbeta med alla inköp 

i produktionsfasen, och under projektets gång följa upp ekonomin genom hela 

processen.  

Vanligt förekommande avvikelser 

Här presenteras entreprenadingenjörens egna erfarenheter och upplevelser av 

de vanligaste förekommande avvikelserna vid projektering av kök.  

Entreprenadingenjören anser att det som sker när problem uppstår är att 

information glider mellan fingrarna och det blir missförstånd. Det som 

entreprenadingenjören anser ofta blir till en avvikelse är att måtten på 

passbitarna i kök inte stämmer. Detta problem uppstår främst på botten och 

översta våningsplan, på grund av att våningshöjden inte alltid är densamma 

som på resterande våningar. Entreprenadingenjören förklarar att vid kök som 

slutar mot en vägg och avslutas med ett skåp eller lucka måste det finnas 

utrymme för en tillräckligt stor passbit mellan luckan och väggen, för att 

skåpluckorna ska ha möjlighet att öppna sig 90 grader utan att väggen blir 

ett hinder. 

Avvikelserna som handlar om måttfel är de som blir mest kostsamma både 

gällande tid och pengar. Vid projektering av kök finns det inte rum för 

marginaler. Det räcker att en innervägg flyttas några centimeter under 

produktionsskedet för att köket inte ska passa från beställningen. Det är 

dessa typer av avvikelser som drar iväg i tid och kostnader för projekt.  
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vanligaste orsakerna till avvikelser 

I denna del redovisas och presenteras vad inköparen anser är den största 

anledningen till avvikelser i kök.  

Största orsaken till avvikelser visar sig tydligt vara kommunikationen mellan 

alla parter. Entreprenadingenjören förklarar att det är ofta som inhyrda 

konsulter inte frågar de väsentliga frågorna som krävs för att utföra arbetet 

på bästa sätt. Det blir att konsulterna istället för att fråga går på erfarenhet 

och egna kunskaper vilket kan leda till fel vid den slutgiltiga installationen. 

Ett exempel som tas upp under intervjun är att konsulterna inte frågar om 

måtten på vitvarorna, utan de går på egen erfarenhet och tar för givet att 

måtten är som de alltid brukar vara. Det som sker när den typen av 

kommunikation utelämnas är att standarden som ska användas i projektet 

inte följs. Dessa misstag kan leda till avvikelser som upptäcks sent i 

produktionsskedet och kan därför bli väldigt kostsamma.   

Den disciplin som står för flest antal avvikelser i kök är el, exempelvis att 

uttagen för vitvaror är felplacerade. Det blir en avvikelse som måste lösas på 

plats och förväntas gå relativt smidigt. Är det ett eller två uttag som sitter fel 

hittas den avvikelsen inte endast i ett kök utan flertalet kök i projektet. Allt 

som blir fel på en ritning påverkar varje kök av samma slag i hela projektet.     

Förslag på förbättringar 

Här presenteras entreprenadingenjörens idéer och tankar på hur avvikelser 

ska hanteras och hur de kan undvikas i framtiden. 

Entreprenadingenjören tycker det märks en tydlig skillnad på vilken 

entreprenadform som används i projekt. Vid totalentreprenad minskar 

mängden fel och avvikelser mycket, detta på grund av kvaliteten på 

handlingarna och hur dem granskas. När det är en totalentreprenad kan 
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företaget fritt granska och styra alla handlingar, och de har ett större ansvar 

från start att allt ska vara helt korrekt utfört.  

Entreprenadingenjören nämner att en åtgärd som kan minska dessa 

avvikelser är att en köksleverantör sitter med redan vid projekteringen av 

projektet. Ytterligare en förbättringsmöjlighet som hade underlättat vid 

kollisionskontroller är att köksleverantören sitter med från start. 

Köksleverantören finns med i början av projektet och ritar med resterande 

projektörer i IFC-format. Eftersom den som kan kökets mått och alla vitvarors 

mått bäst är köksleverantören skulle det underlätta och förebygga många 

avvikelser senare i projektet.      

3.1.4 Arkitekt 

I följande underkapitel sammanställs de svar som givits under intervjun med 

arkitekten. Arkitekten som arbetat inom branschen i 11 år och har varit 

anlitats som konsult av Veidekke Entreprenad AB. 

Vanligt förekommande avvikelser 

Under följande rubrik följer arkitektens svar på vilka avvikelser den upplever 

är vanligast förekommande, och hur den upplever att avvikelser hanteras. 

Arkitekten anser sig inte ha någon bra insikt i vilka avvikelser som är 

vanligast, då hen inte blir informerad när mindre avvikelser som kan lösas på 

plats uppstår. De avvikelser som arkitekten blir upplyst om är större, mer 

kostsamma fel som kräver att arkitekten ritar om en del av byggnaden. 

Arkitekten har på sina projekt inte sett några sådana större avvikelser som 

kräver mer arbete av arkitekten, utan upplever att de avvikelser som blir inte 

kommer tillbaka till projekteringen. 

De större avvikelserna som kräver att projekteringen kopplas in igen tror 

arkitekten är ovanligt förekommande eftersom branschen byggt bostäder 

länge, och att projektörerna idag har kunskapen för att kunna undvika 
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avvikelser som inte går att lösa på plats. Samordningen är även något som 

blivit så pass bra att den typen av avvikelser inte ska lyckas lämna 

projekteringen. Att koppla in projekteringen igen kostar mycket och kan 

innebära att projektet hamnar efter i tidsplanen då man behöver vänta på de 

nya ritningarna innan produktionen kan fortsätta. 

Några exempel som arkitekten tar upp på avvikelser som skulle kräva att 

projekteringen ritar om är måttfel som innebär att nya beställningar behöver 

göras, exempelvis att bänkskivor inte passar och måste ritas om för rummet, 

eller att köksluckorna har fel mått. Dock är det inget hen varit med om i sina 

egna projekt, och har då ingen vetskap om hur dyrt det skulle vara att 

åtgärda. 

Vanligaste orsakerna till avvikelser 

I denna rubrik sammanfattas de svar över vad arkitekten anser är de största 

anledningarna till att avvikelser uppstår, och varför hanteringen av dem 

fungerar som den gör. 

De mindre avvikelser som går att lösa på plats anser arkitekten beror på 

kommunikationsmissar mellan köksleverantörer och övriga projektörer. Då 

alla projektörer utom köksleverantören arbetar med samordnade IFC-filer får 

de reda på snabbare när ändringar sker, om något inte passar eller om olika 

installationer krockar. Köksleverantörerna väljer gärna att arbeta i sina egna 

program, och får därför bara mått på köket från arkitekten, som 

köksleverantören sedan ritar in sina produkter i och skickar tillbaka som en 

uppställningsritning till arkitekten. Detta är en stor felkälla, då det sker 

förändringar av den ena parten i ritningarna som påverkar den andra partens 

ritningar vilket även medför att inköparens beställning av vitvaror kan bli 

felaktiga. När köksleverantörerna inte sitter med samordnade IFC-filer krävs 

det då extra mycket kommunikation mellan den och resterande projektörer, 
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och ju mer kommunikation som krävs, desto mer ökar risken för att något 

missas och avvikelser uppstår. 

Något annat som arkitekten upplever bidrar till mängden avvikelser är att det 

saknas erfarenhetsåterföring. När arkitekten färdigställt bygghandlingarna 

och skickat iväg de till produktion får de aldrig se eller höra något om dom 

igen förrän projektet är klart, och då bara för att fira färdigställandet. Att de 

inte får någon information om de avvikelser som löses på plats tror arkitekten 

är för att ingen i produktionen har i uppgift att informera dem i 

projekteringen. Många av de återkommande mindre avvikelser tror därför 

arkitekten beror på att projektörerna inte får reda på att det är ett 

återkommande fel som ofta behöver åtgärdas. 

Att det saknas erfarenhetsåterföring är enligt arkitekten även en av 

anledningarna till att relationshandlingarna saknar förändringar som skett 

under produktionen. Hen upplever att när ändringar sker på plats väljer 

produktionen att inte meddela de förändringarna till projekteringen, vilket gör 

att de saknar vetskap om vilka förändringar som skett och då blir 

relationshandlingarna samma som bygghandlingarna. Det medför i sin tur att 

relationshandlingarna inte stämmer med den faktiska byggnaden, vilket i 

värsta fall kan medföra att vid en eventuell framtida ombyggnation måste 

uppdatera dem då utifrån vad som kan ses på plats, vilket är betydligt svårare 

än att justera dem direkt vid projektets färdigställande. 

Förslag på förbättringar 

I denna rubrik följer arkitektens åsikter om hur bristerna i projekteringen och 

hanteringen av dem ute i produktion kan förbättras. 

Den största förbättringen som arkitekten vill se är att köksleverantörerna ska 

börja arbeta tillsammans med de andra projektörerna med IFC-filer. Det hade 

inneburit att mindre kommunikation hade krävts mellan köksleverantören 

och övriga projektörer, då ändringar i ritningarna hade meddelats på ett 
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simplare sätt, och nytt underlag hade inte behövts skickats varje gång 

förändringar sker. Det hade minskat mängden kommunikationsmissar och 

även det extraarbete som krävs om någon part suttit och ritat i ett underlag 

som inte längre gäller. Arkitekten anser även att det hade påskyndat 

projekteringstiden, då arkitekterna idag måste rita in de 

uppställningsritningar de får från köksleverantörerna till IFC-filerna för att 

övriga projektörer ska veta vad de ska utgå ifrån. Detta hade inte behövts om 

köksleverantörerna levererat sina ritningar i IFC-format direkt, och då tagit 

bort ett steg ur projekteringen för arkitekten. 

Det går enligt arkitekten från de flesta köksleverantörer att begära att få 

ritningarna i ett IFC-format, men även då vill de inte sitta i samma fil som 

resterande projektörer, utan skickar ett typkök som arkitekten själv måste 

sätta in i projektets egen modell, vilket tar tid i onödan. 

Att implementera en ordentlig erfarenhetsåterföring är även något som skulle 

minska mängden återkommande avvikelser enligt arkitekten. Många av de 

vanligast förekommande avvikelserna tror arkitekten beror på att 

projektörerna inte vet om att det är återkommande fel, och därför skulle 

kunna minskas om någon hade i uppgift att informera vardera projektör om 

vilka avvikelser som uppstått på grund av deras projekteringsfel. 

3.1.5 Köksleverantör 

Under följande rubrik sammanställs de svar som givits av köksleverantören 

under intervjun. Köksleverantören arbetar nuvarande för ett av Sveriges 

största leverantörer av köksinredning och installation, och har varit aktiv 

inom byggbranschen sedan 2004. Arbetsuppgifterna som innefattas av 

arbetsrollen köksleverantör är att utifrån underlag som givits från projektets 

arkitekter, rita in köksinredning, köksinstallation och passbitar på 

uppställningsritningar, som efter godkännande från projekteringsledare och 

inköpare ska produceras och levereras till projektet. 
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Vanligt förekommande avvikelser 

I denna del följer en sammanfattning av köksleverantörens uppfattning om 

vilka avvikelser som är de vanligaste, och hur de påverkar projekten. 

Köksleverantören berättar hur större delen av de avvikelser som uppstår 

grundar sig i det underlag som de får av arkitekterna. Det är vanligt att 

köksmåtten inte passar med leverantörens sortiment, eller att passbitar inte 

är inräknade i måtten vilket medför att köksluckor inte går att öppna. De är 

avvikelser som upptäcks redan i projektering, men kan resultera i att väggar 

måste flyttas på, vilket medför att andra discipliner ändra i sina ritningar, och 

i sin tur ökar risken för att andra avvikelser uppstår. 

De avvikelser som går att lösa på plats menar köksleverantören sällan 

kommer tillbaka till dem. Det medför att det är svårt för leverantören att hålla 

koll på hur många avvikelser det blir i ett projekt och vilka dem är. De 

avvikelser som ändå kommer tillbaka till leverantören gäller då större fel som 

kräver att nya beställningar av köksinredning eller installation genomförs. 

Köksleverantören ger flera exempel på fall där arkitekterna ritat skåpsluckor 

med mått som inte finns i leverantörens produktkatalog. De översätts då till 

närmast möjliga höjd, vilket i vissa fall resulterat i att ventilationen inte får 

plats. När detta inte upptäcks förrän ute i produktion resulterar det i att nya 

beställningar måste skickas till leverantören, som redan är igång med 

produktionen av de felaktiga luckorna. Detta medför onödiga kostnader för 

den som blir skyldig till felet, och kan innebära att projektet hamnar efter i 

tidsplanen. 

Vanligaste orsakerna till avvikelser 

I följande del sammanställs köksleverantörens åsikt om varför avvikelser 

uppstår, samt vem det är som orsakar dem. 
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Köksleverantören anser att en övervägande del av avvikelserna i 

projekteringen av kök i nybostadshus uppstår på grund av okunskap hos 

arkitekterna. Ju fler gånger det behövs justeras i en ritning, desto större blir 

risken att fel uppstår. När arkitekterna skickar ett underlag som saknar 

passmån för att luckor ska kunna öppnas hela vägen kräver det att 

köksleverantörerna begär att måttet för köket ändras, vilket då ökar risken 

för att andra avvikelser förekommer. Köksleverantören tror att det handlar 

om att arkitekternas fokus ligger på att det ska vara fint, och anser att 

passbitar försämrar kökets utseende. Men passbitar är nödvändiga för att 

köket ska ha full funktion, och måste därför tas hänsyn till. 

Enligt köksleverantören brister även kommunikationen mellan dem och 

resten av projektörerna när ändringar i underlaget som givits till leverantören 

sker. Det kan vara att en vägg i angränsning till köket flyttas några millimeter, 

utan att köksleverantörerna meddelas om detta. I värsta fall upptäcker då 

inte heller ritningssamordnaren detta och det är inte förrän köket ska 

installeras som felet upptäcks. Det kan då resultera i att ett helt nytt kök 

måste beställas för att den inredning och installation som valts ut inte längre 

passar in. 

Ett annat problem som köksleverantören vill uppmärksamma är att 

projektörerna inte ställer tillräckligt med frågor om leverantörens sortiment. 

Det kan vara att en projektör antar att det är samma standardmått för 

installation på 600 millimeter som kommer användas i projektet, och det inte 

visar sig förrän i produktion att den installation som valts ut egentligen är 

605 millimeter bred och därför inte passar. Även avvikelser som felaktigt 

placerade eluttag menar köksleverantören beror på att el-projektören valt att 

utgå ifrån erfarenhet och anta att det är samma installation som alltid, istället 

för att fråga köksleverantörerna vilka produkter som väljs ut för varje enskilt 

projekt. 
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Förslag på förbättringar 

I följande del tas de förbättringsförslag upp som köksleverantören presenterat 

under intervjun. 

I de förslag som köksleverantören ger på förbättringar som ska resultera i 

färre avvikelser är det framförallt framtagningen av en mall att arbeta efter 

som beskrivs som den viktigaste. De fel som uppstår på grund av dåligt 

underlag eller avsaknaden av underlag skulle enligt köksleverantören minska 

om en tydlig mall över precis vilka underlag som arkitekterna ska ge till 

köksleverantörerna och vad det ska innehålla. Köksleverantören vill även att 

denna mall ska ha en lista över de frågor som projektörerna måste ställa till 

leverantören, som exempelvis vilken installation som ska användas, och vilka 

mått som krävs för inredningen. Denna mall skulle enligt köksleverantören 

även minska risken för dubbelarbeten eller uteblivet underlag, då 

instruktioner för precis vem som ska rita vad skulle finnas i mallen. 

Ytterligare en förbättring som köksleverantören vill se är en ökning i 

arkitekternas kunskap och förståelse för köksprojektering. Många av de 

avvikelser som uppstår menar köksleverantören skulle kunna undvikas om 

arkitekterna från första början utgick ifrån leverantörens sortiment när 

måtten till köken ritas ut, samt en större förståelse för vad som faktiskt 

behövs och varför. Ett exempel på detta är passbitar som köksleverantören 

upplever att arkitekter inte tar hänsyn till, och därför försvårar arbetet för 

övriga projektörer då förändringar av väggmått måste göras då inredning inte 

passar in. 
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3.1.6 Sammanställning av intervjustudie 

I tabell 1 till 3 redovisas en sammanställning av de svar som mottagits under 

intervjustudien. 

Tabell 1. Sammanställning av svar på frågan om vanligaste avvikelser från intervjustudie. 

Roll Inköpare Arkitekt Arbetsledare 

Avvikelse ● Felaktiga mått 
● Felplacerade 

eluttag 

● Felaktiga mått ● Felaktiga mått 
● Felplacerade 

eluttag 

 

 Fortsättning Tabell 1. 

Roll Projekteringsledare Köksleverantör 

Avvikelse ● Felplacerade eluttag 
● Vitvaror passar ej 

● Felaktiga mått 
● Felaktig placering 

  

Tabell 2. Sammanställning av svar på frågan om orsaker till avvikelser från intervjustudie 

Roll Inköpare Arkitekt Arbetsledare 

Orsak • Slarv 
● Kommunikation 
● Dålig erfarenhet 

● Kommunikation 
● Saknas 

erfarenhets-
återföring 

● Slarv 
● Kommunikation 
● Orutin 
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Fortsättning Tabell 2. 

Roll Projekteringsledare Köksleverantör 

Orsak ● Slarv 
● Kommunikation 
● Dålig granskning av 

handlingar 

● Okunskap 
● Kommunikation 
● Dålig samordning 

  

Tabell 3. Sammanställning av svar på frågan om förslag på förbättringar från intervjustudie 

Roll Inköpare Arkitekt Arbetsledare 

Förbättring ● Alla levererar 
IFC-filer. 

● Återkoppling 
vid avvikelser 

● Mer intresse vid 
projekteringen 

● Alla levererar IFC-
filer 

● Erfarenhets-
återföring 

● Erfarenhets-
återföring 

  

 

Fortsättning tabell 3. 

Roll Projekteringsledare Köksleverantör 

Förbättring ● Mall för arbetsuppgifter 
● Externa projektörer arbetar 

i ICE och VDC 
● Kommunikation 

● Mall för arkitekt och 
projektör 

● Kunskap och förståelse 
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3.2 Resultat av enkätundersökning 

Under följande rubrik följer en sammanställning av det svar som mottagits 

från enkätstudien. Totalt har 18 personer valt att delta. En beskrivning av 

hur frågorna utformats och enkätens syfte finnes i kapitel 2.2. 

Den första frågan i enkäten frågar vilken respondenternas nuvarande 

yrkesroll är. Detta för att se om det finns en spridning mellan 

respondenternas yrkesroller, och på så sätt validera resultatet i följande 

frågor, då enkätstudien inte enbart tagit in åsikter från en enskild roll 

(Berntsson m.fl. 2016). Diagrammet i Figur 3.1 redovisar hur spridningen 

bland respondenternas yrkesroller sett ut. 

Vad är din nuvarande yrkesroll? 

 

Figur 3.1 Redovisar fördelningen av yrkesroller som deltagit i enkätstudien. 
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I enkätens andra fråga fick respondenterna svara på hur lång 

arbetslivserfarenhet de har inom byggbranschen. I Figur 3.2 redovisas att 55,5 

procent av deltagarna i enkäten har över 15 års erfarenhet inom branschen. 

Även att endast en person har under fem års erfarenhet. 

Hur många års erfarenhet i branschen? 

 

Figur 3.2 Cirkeldiagram över hur lång arbetslivserfarenhet respondenterna har inom 

byggbranschen. 
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I fråga tre av enkäten börjar faktainsamlingen, där deltagarna ombads svara 

på vad de upplever är den vanligast förekommande avvikelsen vid projektering 

av kök. Figur 3.3 visar att en majoritet upplevde att felaktigt placerade eluttag 

är den avvikelsen som uppstår oftast. Sex personer anser att felaktiga mått 

på installation eller inredning är den vanligaste avvikelsen, där måttfelen gör 

att installationen eller inredningen inte passar där det ska. Två personer 

upplever även att felaktiga mått på passbitar i kök, eller att produkter som 

ritats in av projektörer inte finns i köksleverantörens sortiment är den 

vanligaste avvikelsen. 

Vad är den vanligaste avvikelsen vid projektering av kök? 

 

Figur 3.3 Respondenternas upplevelse för vad som är den vanligaste avvikelsen vid 

projektering av kök. 
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I följande fråga svarade respondenterna på vad de upplever vara den dyraste 

avvikelsen att åtgärda. Denna fråga gav ett spritt svar där inget alternativ 

stack ut från något annat. Sju personer svarar att felaktiga mått på 

installation eller inredning krävde den dyraste åtgärden. Sju personer anser 

även att felaktiga beställningar av inredning eller installation är dyrast att 

åtgärda, samtidigt som sex personer tycker att felaktigt placerade eluttag är 

dyrast. Se Figur 3.4 

Vilken är den dyraste avvikelsen att åtgärda? 

 

Figur 3.4 Stapeldiagram som redovisar vilken avvikelse som respondenterna upplever är den 
dyraste att åtgärda. 
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I nästa fråga fick respondenterna svara på vad de upplevde var den vanligaste 

orsaken till att avvikelser uppstår. En övervägande del på 44,4 procent anser 

att dålig kommunikation är den vanligaste orsaken till avvikelser (Se figur 

3.5). Näst största är tidsbrist, innan okunskap och slarv. 

Vad är den vanligaste orsaken till avvikelser vid projektering av kök? 

 

Figur 3.5 Cirkeldiagram för vad respondenterna anser är den vanligaste anledningen till 

avvikelser vid projektering av kök. 
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I enkätens sjätte fråga svarar respondenterna på vilken disciplin de upplever 

orsakar flest antal avvikelser i kök. Figur 3.6 visar hur de flesta av 

respondenterna upplever att arkitekt är den disciplin som står för störst 

mängd avvikelser med 44,4 procent av svaren. 33,3 procent av 

respondenterna anser att el-projektör är den disciplin som orsakar flest 

avvikelser, medan endast två personer anser att köksleverantör respektive 

VVS-projektör står för störst antal avvikelser. 

Vilken disciplin orsakar flest avvikelser? 

 

Figur 3.6 Cirkeldiagram över respondenternas upplevelse av vilken disciplin som orsakar flest 
avvikelser 
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I fråga sju av enkäten får deltagarna svara på en skala från ett till fem hur 

bra de upplever att kommunikationen fungerar mellan produktion och 

projektering när avvikelser upptäcks på byggarbetsplatserna. I Figur 3.7 

redovisas att ingen av respondenterna anser att kommunikationen fungerar 

dåligt. En övervägande del ger kommunikationen fyra poäng på den 

femgradiga skalan. 

Hur bra fungerar kommunikationen när avvikelser upptäcks? 

 

Figur 3.7 Stapeldiagram över hur väl respondenterna tycker kommunikationen fungerar när 
avvikelser uppstår från ett till fem. 
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Finns det något som brister i kommunikationen när avvikelser 
upptäcks? 

I enkätens åttonde fråga får respondenterna själva fylla i om de ansåg att det 
var något specifikt steg i den röda tråden från projektering till produktion där 
kommunikationen inte fungerar. Tre personer ansåg att kommunikationen 
mellan arkitekt och köksleverantör är bristfällig, och att förståelsen mellan 
dem och deras roller orsakar avvikelser. En person upplever att frågor ofta 
ställs med bristande underlag, vilket gör att frågan måste ställas flera gånger, 
och därav drar ut på tiden. 

På den nionde frågan svarar respondenterna på om det blir färre avvikelser 
om man använder sig av en intern arkitekt eller en köksleverantör för att rita 
köken. Att använda sig av en köksleverantör får flest antal svar som går att 
se ur Figur 3.9, som 55,6 procent av respondenterna svarar. Lika många 
svarar att en intern arkitekt fungerar bättre, som anser sig inte veta vad som 
fungerar bäst. 

 

Vilken typ av köksprojektering genererar minst antal avvikelser? 

 

Figur 3.9 Cirkeldiagram som redovisar respondenternas svar på om intern arkitekt eller en 
köksleverantör medför minsta antal avvikelser. 
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Nästa fråga är huruvida entreprenadformen har någon effekt på hur många 

avvikelser som uppkommer under ett projekt. Svaren som går att läsa ur 

diagrammet i Figur 3.10 säger att hälften av respondenterna anser att 

entreprenadformen påverkar, medan 16,7 procent säger nej och 33,3 procent 

att de inte vet om det har någon påverkan. 

Upplever du att entreprenadformen har någon påverkan på mängden 
avvikelser? 

 

Figur 3.10 Fördelning över om respondenterna upplever att entreprenadformen har någon 

påverkan på mängden avvikelser. 
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Nästkommande fråga är en följdfråga, där de som ansåg att 

entreprenadformen påverkar antalet avvikelser får svara på vilken 

entreprenadform de upplever har högst antal avvikelser. Alla 

svarsalternativen får här tre svar var, vilket går att se i diagrammet i Figur 

3.11. 

Om ja, vilken entreprenadform har störst mängd avvikelser? 

 

Figur 3.11 Cirkeldiagram som redovisar respondenternas upplevelse av vilken 
entreprenadform som medför flest antal avvikelser. 

Har du något att tillägga? 

I enkätens sista fråga får respondenterna skriva fritt om de hade något de 

ansåg kunde vara relevant för studien. Två personer skriver att många 

avvikelser uppstår då köksleverantören inte ritar i samma IFC-format som 

resten av projektörerna, vilket gör att information om ändringar ibland inte 

når ut eller kommer i ett senare skede än det hade om alla projekterat i 

samma format. En person påpekar att det saknas kunskap hos arkitekterna 

i hur kök ska ritas, då typköken ofta ritas utan passbitar eller hänsyn för 
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exempelvis radiatorer, vilket medför att köksleverantören måste göra 

ändringar i mått som påverkar alla andra projektörer. 

3.3 Resultat av litteraturstudie 

I detta kapitel följer en sammanfattning av de resultat som mottagits från 

litteraturstudiens jämförelse mellan bygghandlingar och relationshandlingar. 

Även de exempel på åtgärder som mottagits från intervjustudien kommer 

redovisas. 

3.3.1 Jämförelse mellan bygg- och relationshandling 

Innan intervjustudien hittas ingen ändringar i jämförelsen mellan bygg- och 

relationshandling på de fyra projekt som arbetet valt att undersöka. Det 

antyder att inga större åtgärder ska ha skett under produktionsskedet i något 

av projekten. 

Under intervjustudien ges flertalet exempel på mindre avvikelser som inte tas 

med till relationshandlingarna, då informationen om åtgärderna inte når 

projektörerna. Det kan vara flyttade eluttag eller mått på bitar som går att 

såga till på plats.  

De exempel som ges på avvikelser som medfört stora åtgärder och kostnader, 

och därav kan vara relevant rita om i relationshandlingarna för en framtida 

ombyggnation, hittas inte heller i jämförelsen mellan handlingarna. Ett 

exempel som mottages under intervjustudien är från arbetsledarna som visar 

på en bygghandling att 66 av 78 diskmaskiner i ett projekt placerats för långt 

från diskhon, och därför krävt att nya rörledningar och eluttag placeras 

närmare diskmaskin (se figur 3.12 och 3.13). Den avvikelsen har medfört 

stora kostnader för projektet, men har lyckats lösas på plats, men ändå inte 

kommit med till relationshandlingarna. 
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Figur 3.12. Urklipp ur relationshandling för vattenledning där röd linje representerar den nya 

rörledningen som saknas i handlingen. 

 

 

Figur 3.13. Urklipp från relationshandling för eluttag och belysning där röd markering 

representerar hur eluttaget för diskmaskin flyttats. 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel genomförs en analys av den information som samlats in från 

intervju-, enkät- och litteraturstudie. Även en analys av rapportens validitet 

och huruvida materialet går att användas för att svara på frågeställningarna. 

Till sist följer en diskussion kring arbetets metod för att besvara 

frågeställningarna, samt vad som kunnat förbättras. 

4.1 Analys av studiens validitet 

Starten av enkäten som har i syfte att kontrollera studiens validitet genom att 

undersöka respondenternas yrkesroll och års erfarenhet i branschen, visar 

på en god spridning. Ett resultat där en majoritet av respondenterna kommit 

från samma yrkesroll hade antytt att svaren varit vinklade till hur den 

specifika yrkesrollen ser på frågeställningarna, och inte hur byggbranschen 

tycker (Berntsson m.fl. 2016). En dålig spridning kan ge en dålig 

representation genom att exempelvis arkitekter och köksleverantörer ser 

annorlunda på olika frågor, vilket är varför båda rollerna behövs i studien.  

Även en majoritet inom en specifik åldersgrupp hade antytt på att svaren kan 

vara vinklade. Den goda spridningen som mottagits från respondenterna 

styrker därför enkätstudiens validitet. 

Den inledande delen av intervjustudien handlar även den om att säkerställa 

respondenternas yrkesroller, års erfarenhet i branschen, samt att de varit 

aktiva inom något av de projekt som undersöks. Minst en person från varje 

yrkesroll som anses relevant för studien intervjuas, och erfarenheten har haft 

en god spridning. Alla respondenter har även varit aktiva i ett eller flera av 

projekten som rapporten valt undersöka, samt på något sätt varit 

sammanlänkad via ett projekt till någon av de andra respondenterna. Det vill 

säga att man varit aktiva inom samma projekt, på ett sådant sätt är det möjligt 

att jämföra svaren mot varandra.
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Respondenterna i intervjustudien ger till stor del liknande svar, där de anser 

att det är samma problem som är återkommande och samma orsak som ligger 

bakom dem. Även enkätstudiens respondenter ger till stor del svar som 

stämmer överens med övriga respondenter. I jämförelsen mellan intervju- och 

enkätstudien stämmer även de ihop mellan de två studierna, vilket tyder på 

att svaren ger en representativ bild av målgruppen för studiernas upplevelse. 

4.2 Analys av de vanligast förekommande avvikelserna 

I både intervju- och enkätstudien anger respondenterna att felaktigt 

placerade eluttag är den vanligast förekommande avvikelsen, följt av andra 

typer av måttfel på exempelvis inredning, passbitar eller köksbänkar. Det 

utvecklas i intervjustudien att de vanligaste avvikelserna ofta är sådana fel 

som går att lösas på plats, vilket innebär att de är relativt billiga att åtgärda 

då endast en mindre mängd extraarbete krävs. 

Vissa av de mer frekvent förekommande avvikelserna som tas upp är felaktiga 

mått på installation, felaktiga stommar och felaktiga underlag. De är fel som 

kräver större åtgärder som att göra om beställningarna hos köksleverantören, 

eller att ta dit arbetare som ej redan finns på plats, exempelvis en håltagare. 

Även felaktiga mått på passbitar och köksbänkar anges i studien som 

vanligare avvikelser vilket i värsta fall kan leda till att nya beställningar måste 

göras. När den typen av större avvikelser krävs kan det leda till 

extrakostnader och att tidplanen förskjuts. 

Något som avviker i intervjustudien är att arkitekten saknar vetskap om vilka 

avvikelser som förekommer, då den inte får tillbaka någon typ av underlag 

från produktionen på de avvikelser som löses på plats. Större avvikelser som 

flyttade väggar eller att det kan krävas nya beställningar uppger arkitekten 

att denne får reda på, men mindre avvikelser, som även är de vanligaste, får 

arkitekten aldrig reda på att de uppstått. Det kan då innebära att arkitekten 

står för upprepade avvikelser i varje projekt den deltar i, men får inte reda på 
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att det är fel i ritningarna och fortsätter därför rita på samma sätt som 

tidigare. 

Vilken disciplin som orsakar flest antal avvikelser var de flesta av 

respondenterna i intervjustudien överens var elprojektören. I enkätstudien 

var det elprojektören och arkitekten som respondenterna ansåg orsakade flest 

avvikelser. Intressant här är att studierna säger emot varandra, och 

arkitekten inte nämnts som en källa till avvikelser i någon av intervjuerna. 

Här hade möjligheten att ställa fler frågor till enkätrespondenterna, om varför 

de anser att arkitekten orsakar flest avvikelser lett till ett mer givande resultat. 

Det går att dra en parallell till att arkitekten står för flest antal ritningar, och 

därför har flest områden där avvikelser kan uppstå. 

4.3 Analys av orsaker till avvikelser 

Ur intervjustudien anger alla respondenter att dålig kommunikation är den 

vanligaste anledningen till avvikelser. De flesta anser att de 

kommunikationsmissar som sker mellan köksleverantören och övriga 

projektörer, där framförallt slarv och dåligt intresse gör att projektörerna och 

köksleverantören väljer att inte kommunicera om mått och installation. Det 

kan gälla både att projektörerna väljer att inte fråga köksleverantören om 

vilken installation som ska användas, utan utgår från att standardinstallation 

kommer väljas, och att köksleverantören gör ändringar på måtten i 

arkitektens typkök utan att meddela det till övriga projektörer som då ritar i 

ett gammalt underlag. 

Flera respondenter svarar även att det saknas kunskap hos arkitekterna när 

det kommer till att rita kök. De typkök som arkitekten skickar till 

köksleverantören saknar ofta passbitar, vilket innebär att köksleverantören 

måste ändra mått antingen på köksluckorna eller flytta en vägg för att få rita 

in passbitar, och kan leda till stora kostnader. Det innebär att det köket som 

arkitekten kommer få tillbaka från köksleverantören har andra mått än vad 
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det tidigare var tänkt, vilket då de andra projektörerna måste ändra sina 

ritningar utifrån. desto fler sådana ändringar fram och tillbaka det blir, ju 

större blir risken att något missas, eller att någon inte får information om att 

underlag ändrats. I värsta fall ser man inte förrän ute i produktion att 

projektörerna ritat på olika underlag, vilket kan göra att mått på 

köksinredning eller installation inte passar i de utrymmen som de ska, och 

nya beställningar krävs. 

En övervägande del av respondenterna både i intervju- och enkätstudien 

upplever att den största bristningen i kommunikationen är att ändringar inte 

förmedlas mellan projektörer. Som nämns i stycket ovan skickar arkitekt och 

köksleverantör underlag fram och tillbaka mellan varandra och ändrar mått 

som är viktiga för övriga projektörer. Projektörerna ritar under tiden på det 

senaste underlag de blivit tilldelade, och ju fler ändringar som sker, ju större 

blir risken att de inte får det nyaste underlaget.  

Det är för att lättare förmedla ändringar i underlag och för kollisionskontroller 

som man idag använder sig av nästan enbart IFC-filer. Alla respondenter i 

intervjustudien uppger dock att köksleverantörerna ofta inte vill leverera i 

IFC-format som övriga projektörer, utan vill rita i sitt eget program för att 

sedan låta arkitekten rita in köksleverantörens underlag i projektets IFC-filer. 

Detta för att det skulle ta mer tid för köksleverantörerna om de satt i samma 

fil som övriga projektörer. Det medför dock att ändringar på mått och liknande 

som görs av köksleverantören inte meddelas till övriga projektörer förrän det 

att arkitekten ritat in köket i den gemensamma filen. Flertalet respondenter 

anser att den processen medför att många ändringar meddelas för sent eller 

inte alls, och att det ökar risken att fel uppstår. 

Det saknas även enligt flera respondenter i både intervju- och enkätstudien, 

erfarenhetsåterföring. Exempelvis som arkitekten beskriver att den aldrig blir 

informerad om ändringar sker på plats på grund av felaktigt underlag från 

arkitekten. Fler projektörer vittnar även om hur man inte är medvetna om 
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hur många avvikelser det blir i ett projekt, då arkitekten inte får reda på vad 

som händer ute på byggarbetsplatsen. Arbetsledarna och 

projekteringsledaren beskriver hur anledningen till att det inte finns någon 

erfarenhetsåterföring är för att ingen har som ansvar att meddela projektörer 

när avvikelser uppstår, så länge det inte blir PM som kräver nya ritningar. 

Även större avvikelser som saknas i relationshandling informeras inte 

arkitekten om, vilket gör att i flertalet projekt kopieras enbart 

bygghandlingarna till relationshandlingarna. Något som kan medföra problem 

vid en framtida renovering eller ombyggnation. 

4.4 Analys av förslag till förbättringar 

Det vanligast förekommande förslaget på förbättring i både intervju- och 

enkätstudien är att köksleverantören ska leverera sina ritningar i IFC-format 

som resterande projektörer. Det hänger ihop med att den vanligaste 

anledningen till avvikelser är dålig kommunikation och uteblivet underlag. De 

flesta respondenter anser att om köksleverantören arbetat i samma filer som 

resten av projektet, och på ett sådant sätt varit med mer under projekteringen, 

hade information om ändringar förmedlats ut snabbare och på ett bättre sätt. 

Det hade även inneburit att färre steg med att skicka ritningar fram och 

tillbaka hade behövts, vilket minskar risken att något försvinner i 

kommunikationen. För arkitekterna hade det även inneburit att de inte hade 

behövt rita in köksleverantörens ritning i projektets IFC-filer, och därmed 

mindre arbete och större säkerhet.  

Ett problem med kommunikationen som flera respondenter tog upp var att 

projektörer inte ställer de nödvändiga frågor till varandra som krävs för att 

projektera ett kök. Samma respondenter gav som förbättringsförslag att det 

borde skapas en mall över hur kommunikationen ska fungera mellan arkitekt 

och köksleverantör, vem som ska göra vad, samt vilka frågor som 

projektörerna måste ställa till köksleverantören. Det kan vara frågor som 

vilken installation som ska användas, vilka mått den har, eller vilken sida 
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sladden till installationen sitter på. Det är frågor som inte ställs i flertalet 

projekt, då projektörer väljer att utgå från standardmått och rutin, men kan 

leda till avvikelser eftersom all installation och inredning inte följer samma 

standardmått. En mall hade gjort att dessa frågor ställdes i ett tidigt skede i 

projekteringen och minskat risken att avvikelser uppstår längre fram. 

Erfarenhetsåterföring är även det något som många av respondenterna ser 

som ett område som borde utvecklas. Just nu finns det enligt dem sällan 

någon erfarenhetsåterföring alls, vilket leder till att samma avvikelser 

återkommer i flera projekt. Att utse någon vid varje projekt som är ansvarig 

att samla ihop information om alla de avvikelser som förekommit, och skicka 

ut till projektörerna som då får vetskap om de fel som påträffats, skulle kunna 

minska mängden återkommande avvikelser. Det hade även inneburit att man 

enklare hade kunnat ta med de ändringar som skett på plats till 

relationshandlingarna, och på ett sådant sätt förenklat förvaltningen i 

framtiden.  

4.5 Diskussion 

Vid start av arbetet var syftet att identifiera de vanligaste avvikelserna och 

hitta orsakerna till att de förekommer. Flertalet återkommande avvikelser har 

hittats och de vanligaste orsakerna till de har sammanställts. Dock har ingen 

koppling gjorts mellan varje specifik avvikelse och orsaken till den specifika 

avvikelsen. Det för att studierna grundar sig i respondenternas upplevelser, 

och kan därmed inte verifieras på något sätt. Det är svårt för en respondent 

att veta exakt varför misstag sker i projektering, vilket innebär att deras svar 

på varför misstag sker grundar sig i vad de själva upplevt som bristande i 

processen. Det kan i sin tur leda till en viss mängd spekulation kring hur 

andra aktörer sköter sina arbetsuppgifter, och då leda till vinklade svar. 
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Att genomföra en intervju är ett känsligt ämne och inget som någon av 

författarna har någon tidigare erfarenhet utav. Det är en risk att intervjuerna 

omedvetet påverkar respondenten med ledande frågor, och enbart ställer 

följdfrågor som leder till svar som passar in i intervjuarens hypotes. Därför 

följs frågemallen så att frågorna ställs på samma sätt till varje respondent, för 

att försäkra sig om att respondenterna tolkar frågorna på samma sätt och inte 

påverkas att ge ett visst svar. Både frågor och följdfrågor ställs i så stor 

utsträckning som möjligt som öppna frågor, även det för att låta 

respondenterna svara fritt utan påverkan från författarna. 

En annan risk är att författarnas kunskap inom ämnet var begränsad i början 

av studien, vilket kan innebära att följdfrågor i början av intervjustudien 

håller en lägre nivå. Mot slutet av studien besitter författarna mer kunskap, 

vilket kan leda till att intervjuerna blir mer av en diskussion med 

intervjuobjekten. Detta försöks minimeras för att hålla intervjuerna på en 

likgiltig nivå, och när diskussion sker återgår alltid intervjun till frågemallen 

för att försäkra att alla frågor besvaras på samma sätt av alla intervjuobjekt.  

Antalet intervjuer påverkar även slutsatsens validitet. På grund av tidsramen 

begränsades mängden intervjuer till sex personer, och fokuserade istället på 

att de skulle hålla en hög nivå. Fler intervjuer hade gjort att en starkare 

slutsats hade kunnat dragits, dock hade kvaliteten på vardera enskild 

intervju sjunkit. Med det nuvarande antalet intervjuer håller varje intervju en 

hög nivå, där materialet hinner granskas flertalet gånger för att försäkra att 

ingen information missas eller att något tolkas fel. En risk med en 

intervjustudie är just att svar tolkas fel eller missas helt då intervjuaren har 

fokus på att fortsätta intervjun. Därför spelas varje intervju in och 

transkriberas efteråt för att kunna läsas om igen så att sammanställningen i 

rapporten stämmer med det som sades under intervjun. 

  

47



Kap 4. Analys och diskussion 
 

 

Resultatet i arbetet kan inte tolkas som branschstandard eftersom alla 

personer som deltagit i intervjun är aktiva antingen på Veidekke Entreprenad 

AB eller arbetar i samarbete med dem på olika projekt. Även fast flertalet av 

respondenterna arbetat med andra företag, går det inte att dra en slutsats om 

att det som tas upp i arbetet är bransch enligt. Respondenterna är även 

medvetna om att arbetet skrivs i samarbete med Veidekke Entreprenad AB 

vilket gör de till en viss mån håller tillbaka i sina svar för att inte tala illa om 

sin arbetsgivare eller kund. Det gör att det finns en risk att respondenterna 

inte vill peka ut specifika fel inom Veidekke Entreprenad AB:s organisation, 

utan håller sina svar på en mer allmän nivå för att behåll en god relation. 

I intervjustudien ges liknande svar av alla respondenter på de flesta frågor, 

vilket tyder på att svaren inte enbart är anekdotiska. Dock är spridningen i 

enkätstudien större. Nackdelen med enkätstudier är att respondenterna inte 

kan ställa frågor om de inte förstår frågan, det ökar risken att de gjort en egen 

tolkning, och därav inte svarar på frågan som var tänkt. En annan nackdel 

är att det inte går att ställa följdfrågor. På de frågorna där det är en stor 

spridning i svaren som inte stämmer ihop med intervjustudien skulle det vara 

intressant att ställa följdfrågor på hur de som svarat annorlunda ser på 

problematiken, då de möjligtvis ser något som de andra respondenterna 

missat. Men eftersom enkäten är anonym går det inte att i efterhand ta 

kontakt för att föra en intervju. I de frågorna i enkäten med öppna svar är det 

även vissa av svaren som skulle vara intressanta att ställa följdfrågor på, men 

som tidigare saknas vetskap om vem det är som skrivit svaren. 

 

  

48



Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

5. SLUTSATS 
Syftet med arbetet var att kartlägga de brister inom projekteringsprocessen 

som leder till avvikelser i kök för att sedan hitta vad som orsakar dem och 

hur de kan undvikas. I detta kapitel sammanställs de slutsatser som kan dras 

från det material som mottagits under studiens gång. 

5.1 Återkoppling till frågeställningar 

Under denna rubrik besvaras de frågeställningar som presenterades i kapitel 

1.4 med hjälp av det material som respondenterna till studien givit. 

● Vilka är de vanligaste avvikelserna vid projektering av kök i 

nybostadshus? 

Genomgående både intervju- och litteraturstudie är det olika exempel på 

måttfel som flest respondenter anser är den vanligaste avvikelsen. Felaktigt 

placerade eluttag, passbitar som saknas, inredning och vitvaror som inte 

passar i sina utsatta utrymmen, samt köksbänkar som inte passar är några 

exempel på avvikelser som tagits upp av flera olika respondenter. Likheten 

mellan de flesta av de vanligaste avvikelserna är att de oftast är avvikelser 

som går att lösa på plats, och därför inte kräver att ett PM upprättas och 

därmed inte kräver att projektörer upplyses om avvikelsen. 
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● Vad är de vanligaste orsakerna till avvikelser vid projektering av 

kök i nybostadshus? 

Kommunikation: Den orsaken respondenterna upplever som den vanligast 

förekommande är brister i kommunikationen. Det gäller framförallt mellan 

köksleverantör och övriga projektörer, där respondenterna anser att flertalet 

ändringar som köksleverantör gör som påverkar övriga projektörer inte 

meddelas alls eller inte meddelas i tid, vilket medför att ändringar sker i ett 

senare skede än nödvändigt. Även att projektörer inte ställer frågor om vilka 

vitvaror som kommer användas i projektet tas upp. Det kan i sin tur leda till 

att eluttag måste flyttas då sladdar inte räcker, eller att vitvaran inte passar i 

sitt utsatta utrymme. 

Okunskap: Flera respondenter berättar hur de upplevt att det saknas 

kunskap bland projektörerna för varandras områden. Ett exempel som tas 

upp flera gånger är att arkitekter ritar kök utan passbitar, vilket gör att 

köksleverantören behöver bredda köket. När arkitekten då får tillbaka 

ritningarna är det inte säkert att köksleverantörens åtgärd fungerar, vilket 

gör att handlingen behöver skickas tillbaka igen. Varje gång ritningarna 

skickas fram och tillbaka ökar risken att något inte kommer med och att 

avvikelser uppstår. 

Samordning: I kök ska alla typer av installationer samsas på en liten yta. Att 

projektera med hjälp av IFC-filer förenklar arbetet med kollisionskontroller. 

Att köksleverantör inte vill leverera sina ritningar i IFC-format är dock något 

som inte är ovanligt, och något som flera respondenter upplever som en vanlig 

orsak till avvikelser. Det innebär att arkitekten behöver rita om 

köksleverantörens ritningar till rätt format så att kollisionskontroller kan 

utföras. Att arkitekten behöver rita om ritningarna kostar inte bara i tid, utan 

ökar även risken för att något missas. 
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● Vilken disciplin orsakar flest avvikelser vid projektering av kök i 

nybostadshus? 

I intervjustudien är respondenterna överens om att det var el-projektörerna 

som orsakade flest avvikelser. I enkätstudien var det arkitekten och el-

projektören som flest anser orsakade störst antal avvikelser. Att arkitekten 

står för en stor mängd avvikelser är förväntat, då den står för störst mängd 

handlingar under projektets gång. Det är även arkitekten som länkar ihop sin 

egen och köksleverantörens modeller, vilket leder till att många av 

avvikelserna står på arkitekten. El-projektörens höga antal hänger ihop med 

att felplacerade eluttag är den vanligaste avvikelser. Det är ett lättare fel att 

åtgärda, men är frekvent återkommande i flera projekt. 

● Kan avvikelserna undvikas och i så fall hur? 

IFC-filer: Att arbeta i IFC-format har minskat mängden avvikelser för övriga i 

byggbranschen. Det finns därför ingen anledning till varför 

köksleverantörernas övergång till IFC-format inte skulle innebära samma 

effekt. Att det skulle innebära någon timme mer arbete för köksleverantören 

tjänas in på att arkitekten inte behöver rita om ritningarna till rätt format, 

vilket då skulle innebära ungefär samma kostnad för beställare. Att inte 

behöva skicka filer fram och tillbaka skulle även det innebära att mängden 

avvikelser skulle minska. 
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Frågemall: Att implementera en frågemall tidigt i projekteringen skulle 

innebära att projektörerna blir tvungna att kommunicera med varandra, och 

skulle därför minska mängden avvikelser som uppstår på grund av missar för 

vilken installation som ska användas. Vilka mått den valda installationen har, 

vilken sida sladden går ut från vitvaror, vem som ska rita vad, och vilka 

underlag som ska delas ut, är exempel på frågor som skulle innefattas i 

mallen, och skulle minska risken att den typen av avvikelser sker. Mallen kan 

finnas med i IFC-filen, och på så sätt fördelas ut och besvaras på ett enkelt 

sätt. 

Erfarenhetsåterföring: Flera av respondenterna nämner att det helt saknas 

erfarenhetåterhämtning, vilket medför att projektörer inte vet om vilka 

avvikelser som löses på plats. Detta är även varför inga ändringar kommer 

med till relationshandlingarna. Att utse någon som är ansvarig för att notera 

de åtgärder som sker på plats, och förmedlar ut de till projektörerna som får 

åtgärda de till relationshandlingarna hade medfört både att projektörerna blir 

medvetna om vilka återkommande avvikelser som sker, och även att 

relationshandlingarna hade blivit bättre. Bättre relationshandlingar hade 

även inneburit att framtida renoveringar och ombyggnationer kan genomföras 

lättare utifrån det korrekta underlaget. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

För att vidare undersöka detta ämne skulle följande frågeställningar kunna 

studeras: 

● Vilka frågor bör vara med i den frågemall som tas upp i bland annat 

kapitel 5.1, och hur bör den implementeras? 

● Hur många avvikelser skulle kunna undvikas om köksleverantörerna 

levererat sina ritningar i IFC-format? 

● Undersöka hur många “löses på plats”-avvikelser ett projekt har, och 

vad det kostar.  
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7. Bilagor  
Bilaga 1 Intervjustudie: 

Öppning - Inledande frågor: 

Erfarenhet i branschen? 

Vad innebär din roll? 

Vilka ansvarsområden har du? 

Vilken entreprenadform används i ditt projekt? 

Vilka projekt har du varit delaktiga i? 

Har du endast jobbat hos Veidekke? 

Om nej, upplever du någon skillnad? 

● Vad var din upplevelse av projektet i stort? 
○ Var det ett “normalt” projekt sett till avvikelser? 
○ Var det en normal mängd avvikelser? 
○  

● Upplever du att kök är ett problemområde gällande avvikelser? 
● Vad är det vanligaste felen i projektering av kök? 

○ Vad är den vanligaste anledningen till avvikelser i kök? 
(kommunikation, slarv osv.)  

○ Finns det samband mellan de vanligaste avvikelserna? 
○ Vilka är mest kostsamma att åtgärda? (tid och pengar) 
○ Ser du något sätt som skulle minska mängden avvikelser? 
○ Vilken disciplin upplever du orsakar flest avvikelser? 

● Har du endast jobbat hos Veidekke? 
○ Om nej, upplever du någon skillnad? 

● Har entreprenadformen någon effekt på hur många avvikelser som 
uppstår? 

● Hur upplever du att kommunikationen funkar när problem uppstår? 
(mellan projektering och produktion) 
○ Finns det något som skulle kunna förbättra processen när 

avvikelser uppstår? 
○ Upplever du att det saknas kunskap eller erfarenhet av 

produktion hos de i projekteringen? 

Något att tillägga? 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 

Bilaga 2 intervjustudie köksleverantör. 

Öppning - Inledande frågor: 

Erfarenhet i branschen? 

Vad innebär din roll? 

Vilka ansvarsområden har du? 

Vilken entreprenadform används i projektet? 

Vilka projekt har du varit delaktiga i? 

● Vad blir din roll i ett flerbostadsprojekt? 
○ Hur mycket är du med i uppstarten/projektering? 
○ När kommer du in i projektet? 
○  

● Hur mycket kontakt har du med projektets arkitekt? 
○ Finns det förbättringsmöjligheter? 
○ Tycker du det är tillräckligt? 
○ Uppstår det missförstånd mellan dig och arkitekt? 

● Vad var din upplevelse av projektet i stort? 
○ Var det ett “normalt” projekt sett till avvikelser? 
○ Var det en normal mängd avvikelser? 

● Upplever du att problem oftare uppstår i kök än andra bostadsdelar? 
● Vad är den vanligaste avvikelsen i projektering av kök? 

○ Vad är den vanligaste anledningen till avvikelser i kök? 
(kommunikation, slarv, okunskap osv.)  

○ Får du återkoppling angående avvikelser? (LPP) 
○ Hur ofta blir det sena ändringar som påverkar kök? 
○ Finns det samband mellan de vanligaste avvikelserna? 
○ Vilka är mest kostsamma att åtgärda? (tid och pengar) 
○ Ser du något sätt som skulle minska mängden avvikelser? 
○ Har någon disciplin fler avvikelser än någon annan? 

● Har du arbetat mot fler företag än Veidekke? 
○ Om ja, upplever du någon skillnad? 

● Har entreprenadformen någon effekt på hur många avvikelser som 
uppstår? 

● Hur upplever du att kommunikationen funkar när problem uppstår? 
(mellan projektering och produktion) 
○ Finns det något som skulle kunna förbättra processen när 

avvikelser uppstår? 

Något att tillägga? 
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Bilaga 3 

Här visas åtta bilder av bygghandling samt relationshandling från två olika 

projekt. 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 
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Bilaga 4 Enkätstudie 
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Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök 
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