
 

 
 

 

 

Ändrings- och tilläggsarbeten i 
byggproduktion 

Vad är huvudskälet till ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion? 
Hur kan ändrings- och tilläggsarbeten undvikas med rimliga åtgärder som är 
lönsamma för framtida projekt?  

 

Alteration- and additional work in building productions 

What is the main reason of alteration- and additional works in building productions? 
How can alteration- and additional works be avoid by reasonable measures that is 
profitable in future projects?  
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I 

 

Sammanfattning 

Byggproduktionen expanderar i takt med att Stockholm kräver fler bostäder, 

kontor, skolor och kommersiella byggnader. Detta sätter stor press på 

projektföretag samt byggentreprenörer som har begränsade tidplaner och 

kostnader att eftersträva och det är inte alltid lätt att följa dessa.  

För att projekt ska fortlöpa smidigt är störningar i arbetet något man vill undvika. 

Idag är det vanligt i byggproduktionen med så kallade ÄTA-arbeten (Ändrings-, 

tilläggs- och avgående arbeten), detta är arbeten utöver upphandlad budget.  

Den här rapporten kommer att studera ett ombyggnadsprojekt av kontorslokaler. 

Projektet består av flera delprojekt, en del är redan färdigställda och dessa kan 

jämföras med resterande som är pågående i sitt produktionsskede. Delprojekten 

kommer att studeras utifrån problemformuleringarna: ”Vad är huvudskälet till 

ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion?” och ”Hur kan man undvika 

ändrings- och tilläggsarbeten med rimliga åtgärder som är lönsamma för framtida 

projekt?”  

Genom studier av uppkomna ÄTA-arbeten och intervjuer med berörda aktörer i 

delprojekten kommer ett resultat visa på hur en effektivare byggproduktion kan 

uppfyllas i framtida projekt. Detta kan åstadkommas genom förändrat 

projekteringsarbete, med större fokus på bättre tidfördelning samt noggrannare 

granskning av bygghandlingar. I samband med ett bättre samarbete och 

kommunikation mellan byggherre, projektledning och entreprenör kan ÄTA-

arbeten prövas att minimeras. 
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Abstract 

The building production in Stockholm is expanding as its residents demands more 

commercial and residential buildings. This fact puts a lot of pressure on project 

management companies, construction companies and other industry participants, 

who all has limited time-plans and resources. 

The building process is depending on the ability to run smooth and need to stay 

away from interruptions. A very common phenomenon in the building industry is 

“ÄTA-works” (Ä=alteration, T=additional, A=outgoing). ÄTA-work refers to 

additional and extra works, not covered in the initial project budget.  

 

This report examines a restructuring and renovation project of office spaces. The 

restructuring and renovation project consists of several smaller sub-projects, some 

that are already completed, and some that are not. Thus, it will allow the sub-

projects that are already completed to be compared to the sub-projects that are still 

in the production state. In this report, the sub-projects will be examined from a 

perspective of the problem; “What is the main reason of alteration- and additional 

works in building productions?” and “how can we avoid these by reasonable 

measures that is profitable in future projects?” 

 

Thru studies of arisen ÄTA-works and interviews whit involved proffessional 

workers in the sub-projects the result will show how a more effective building 

production can be accomplished in future projects. Such measures can be 

improved project management, with a more clear and explicit focus on time-

planning and it can also be thorough more reviews of construction documents. 

Thorough a better cooperation and communication between industry stakeholders 

such as the construction companies and the project management companies, the 

ÄTA-works can subsequently be limited. 
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Förord 

 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med toofab under uppdrag av Kungliga 
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Ett stort tack riktas till vår handledare Benjamin Toofani på toofab samt hans 

medarbetare Richard Larsson, som har väglett oss genom arbetet, ställt upp på 

intervjuer och gjort arbetet genomförbart. Vi vill även tacka vår handledare från 

KTH, Thomas Johansson, som bidragit med värdefulla tankar och idéer kring 

examensarbetet. 

Tack även till de två personer från generalentreprenören som har ställt upp på 

intervju inför detta examensarbete. Det har bidragit till bättre kunskap och 

förståelse kring ÄTA-arbeten. 
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Nomenklatur  
 

Á-pris 

Överenskommet fast pris för en enhet av ett visst arbete 

AB04 

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader  

AMA 

Allmän material- och arbetsbeskrivning 

BBR 

Boverkets byggregler, gäller vid uppförande eller ändring av en byggnad 

BVB 

Byggvarubedömningen 

Eurocode 

Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar 

Fackmannamässigt 

Korrekt utförda arbeten enligt de krav och kvalitet som benämns i branschreglerna 

PBL 

Plan- och bygglagen, bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande 

VA 

Vatten och avlopp  

VVS 

Värme, ventilation och sanitet 

ÄTA 

Ändrings-, tilläggs- och avgående arbete som uppstår utöver upphandlad budget 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är idag uppdelad i många moment, där varje part har en viktig roll för att lyckas 

gå från idé till färdigt resultat. Under projekteringsskedet av ett byggprojekt ska 

systemhandlingar lyckas fastställas till blivande bygghandlingar, och det är dessa handlingar 

entreprenören bygger utefter i produktionen. Bara i byggproduktionen är det många aktörer 

som ska arbeta bredvid varandra, på samma plats och under samma tid. Det är här den tänkta 

idén blir till verklighet, det är här det är viktigt att hålla arbetet inom tidsram och budget, det är 

här det ska byggas korrekt. För att detta ska vara möjligt gäller det att tidplanen hålls och att 

alla involverade, såsom entreprenören, dess underentreprenörer samt inhyrda konsulter, har 

färdiga och korrekta bygghandlingar att gå utefter. Detta för att produktionen ska gå smidigt 

fram och hålla sig borta från störningar i arbetet. 

Men riktigt så enkelt är det inte. Vid byggproduktioner i dagsläget är det nästan oundvikligt 

med så kallade ÄTA-arbeten. ÄTA är en förkortning av ändrings-, tilläggs- och avgående 

arbete. I denna rapport kommer det vara fokus på ändrings- och tilläggsarbeten. Dessa arbeten 

är omsatt tid och pengar utöver den ordinarie planen som tecknades vid projektstarten. Därför 

är det till projektets helhet positivt om förändringsarbeten i produktion kan undvikas. 

En byggproduktion som kan följa korrekta bygghandlingar utan störningar i arbetet, är något 

som bör strävas efter. Det kan dock vara svårt att undvika förändringsarbeten fullkomligt i 

produktion, men att hitta lösningar som i viss mån bidrar till en förbättring av 

produktionsarbetet kan vara värdefullt. I denna rapport kommer det därför att undersökas vad 

för typ av förändringsarbete som är vanligt förekommande i byggproduktion samt skälet till 

uppkomsten av dessa. Svaret kan vara behjälpligt i frågan hur ändrings- och tilläggsarbeten kan 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt.  
 

1.2 Målformulering 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka ändrings- och tilläggsarbeten som förekommer 

under ett byggprojekt. Dessa ska utvärderas och jämföras med en sammanställning av tidigare 

projekt och dess ÄTA-arbeten. Detta för att se vilka arbeten som är vanligt förekommande och 

vad som ligger till grund för dess uppkomster. Med hänsyn därtill ska lösningar tas fram för 

hur man skulle kunna undvika dessa i framtida byggprojekt. 

Målet med denna rapport är att komma fram till lösningar på hur ett byggprojekt kan anpassas 

på ett sådant sätt att ändrings- och tilläggsarbeten kan undvikas i så stor utsträckning som 

möjligt under produktionsskedet.  
 

1.3 Avgränsningar 

För att examensarbetet ska bli genomförbart kommer ändrings- och tilläggsarbeten på endast 

ett byggprojekt att utvärderas. När ett visst antal ändrings- och tilläggsarbeten framkommit så 

kommer ett fåtal att väljas ut och granskas mer noggrant, detta för att resultatet ska kunna bli 

så genomarbetat som möjligt. För att få ett pålitligt resultat kommer en jämförelse med 

avslutade projekt att göras, detta för att se om det uppstod liknande ändringar och tillägg. 
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Det är endast de oförutsedda ändrings- och tilläggsarbeten som sker inom entreprenaden som 

kommer att undersökas, ej sådana ändringar som kunden beställer. Detta för att de är svåra att 

påverka som projektör. 

 

Projektet som kommer studeras i denna rapport är en upphandlad generalentreprenad. Detta 

innebär att en jämförelse med andra entreprenadformer av de ändrings- och tilläggsarbeten som 

kommer studeras kan vara missvisande, då upphandling samt utförande ser olika ut. 
 

1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Fallstudie 

Rapporten kommer att genomföras i samarbete med bygg- och projektledningsföretaget toofab. 

Med deras samarbete kommer en granskning av deras ombyggnadsprojekt som befinner sig i 

produktionskedet att genomföras. Hos dem kommer det att finnas tillgång till material så som: 

 Ritningar 

 Byggbeskrivningar 

 Fråga/svar-blanketter 

 

1.4.2 Litteraturstudie 

För djupare förståelse kring rapportens ämne kommer litteraturmaterial att studeras. Litteratur 

som kommer att användas till arbetet är: 

 Byggprocessen, Uno Nordstrand, Liber AB 2008 

 ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB04 och ABT06, Eilert Andersson och 

Stig Hedberg, AB Svensk Byggtjänst 2012 

 Allmänna bestämmelser AB04, Föreningen Byggandets Kontraktskommité, AB 

Svensk Byggtjänst 2004 

 

1.4.3 Intervjuer 

Fyra intervjuer med olika yrkesroller som har god insyn i  det studerade projektet kommer att 

genomföras. Detta för att få en klarare bild av hur det arbetas i projektet sam få en bättre 

förståelse vad personer ute i arbetslivet har för egna erfarenheter och åsikter kring ÄTA-

arbeten. 
 

1.5 Problemformulering 

 Vad är huvudskälet till ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion?  

 Hur kan ändrings- och tilläggsarbeten undvikas med rimliga åtgärder som är lönsamma 

för framtida projekt?  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företagsbeskrivning 

toofab grundades år 2010 och är ett bygg- och projektledningsföretag. Idag strävar de mot att 

etablera företaget på den traditionella scenen som ett ungt och nytänkande företag. Deras 

huvudområde är projektledning, där det också finns kompetens inom projekteringsledning och 

produktionsledning samt specialområden inom kalkylering, miljöstyrning, inköp/upphandling, 

kvalitetsledning, miljöledning och entreprenadjuridik. De erbjuder även ytterligare tjänster 

såsom byggherreombud, due diligence och fastighetsutveckling. (toofab, 2016) 

De är fortfarande ett mindre företag men har en vision som lyder; “toofab ska vara den naturliga 

samarbetspartnern för Stockholms fastighetsägare. Vi ska alltid leverera fantastiska projekt där 

vår närvaro återspeglas i resultatet” (toofab, 2016). 
 

2.2 Projektbeskrivning 

Projektet som kommer undersökas i denna rapport är en ombyggnad av lokaler i en fastighet 

belägen i centrala Stockholm stad. Fastighetsägaren har tecknat avtal med nya hyresgäster och 

har i och med detta beställt en ombyggnad av sin fastighet efter de nya hyresgästernas önskan 

och behov av lokalyta och inredning. Projektet består därmed av flera delprojekt, ett för varje 

företag som flyttar in. Detta innebär att det kommer bli många liknande projekt med liknande 

ÄTA-arbeten, då grundarbetet på varje plan är någorlunda lika. 

Fastighetsägaren, som är beställare i detta fall, har anlitat toofab som konsulter till att sköta 

projektledning och all projektering av ombyggnaden. toofab har även haft ansvaret att anlita 

entreprenörer åt beställaren som skrivit avtal med varandra, toofab har alltså inget avtal med 

entreprenören som utför arbetet. Detta projekt är en upphandlad generalentreprenad, vilket 

innebär att beställaren endast har kontrakt med en huvudentreprenör, så kallad 

generalentreprenör. Denne har i sin tur kontrakt med flera underentreprenörer. Hur 

organisationen ser ut kan illustreras i figuren nedan. 
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Figur 2.1 Visar en illustration över organisationen i denna entreprenad, samt tillhörande yrkesroller. 

 

Vad som skiljer sig från en renodlad generalentreprenad i detta projekt, är att det arbetas utifrån 

en samverkansentreprenad. Det innebär att det finns en samverkan mellan toofab och 

generalentreprenören, trots att det ej finns ett tecknat avtal mellan dessa två. Anledningen till 

detta är att projektet är tidspressat och projekteringsarbetet saknar tillräckligt med tid för att 

kunna bistå med fullständiga handlingar. Därmed tas de viktigaste handlingarna fram, i detta 

fall ca 90 % av fullständig projektering. Resterande styr entreprenören över, som kommer att 

leda till arbeten i form av ÄTA-arbeten och hamna på deras bekostnad. Detta är dock redan 

inräknat i deras kontrakt och budget, vilket innebär att entreprenören har en förberedd budget 

för ÄTA-arbeten som är något större än om det hade varit en traditionell generalentreprenad. 

Utifrån denna samverkan kan ÄTA-arbeten påbörjas snabbare, då entreprenaden har större 

frihet med de ej projekterade bygghandlingarna. Nackdelen med denna typ av entreprenad är 

att det bidrar till fler frågor som kan dyka upp, då det ej finns fullständiga bygghandlingar. 

I detta projekt används ersättningsformen löpande räkning. För de uppkomna ÄTA-arbeten 

faller det därmed naturligt att även använda sig av löpande räkning för dessa. Detta innebär en 

bättre överblick av de ändrings- och tilläggsarbeten som uppkommer. Då det är liknande 

delprojekt med liknande ÄTA-arbeten kan kommande räkningar så gott som förutsägas. 

I denna rapport kommer ÄTA-arbeten av fem olika delprojekt att granskas. Två redan 

färdigställda delprojekt, som har döpts vid namn DP 1 och DP 2, som kan jämföras med tre 

pågående delprojekt, vid namn DP 3, DP 4 och DP 5. 
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Beställaren och entreprenören har valt att inte vilja nämnas vid namn och kommer därmed att 

benämnas som “beställare” och “generalentreprenör” i rapporten. 
 

2.3 ÄTA beskrivning 

I dagsläget kan det konstateras att det är oundvikligt med oförutsedda ändringar och tillägg i 

byggproduktionen. Mycket tid och energi går åt för både arbetsledning, yrkesarbetare och 

projektledning när det gäller förändringar i produktionen. Bygghandlingar måste redigeras med 

nya lösningar eller tillkommande revideringar, vilket även påverkar projekteringen. 

Vid nybyggnation avsätts en del av entreprenörens budget för ÄTA-arbeten. Vid 

ombyggnadsprojekt brukar ÄTA-arbeten stå för en något större summa, då det kan vara svårare 

att göra en noggrann grundundersökning eller att det undviks på grund av orimlig kostnad. Det 

kan också saknas underlag för tekniska lösningar, finnas brister i ritningsunderlag samt finnas 

svårigheter att genomföra en noggrann undersökning av byggnadens nuvarande skick. 

Vad uppkomsten av ett ÄTA-arbete kan bero på är många. Felen kan bland annat uppkomma i 

projekteringen, det kan finnas bristande handlingar där det saknas information om metoder, val 

av material eller tillvägagångssätt. Det kan också vara så att ritningar inte överensstämmer med 

varandra eller att ritningar inte stämmer med verkligheten. Vad detta i sin tur kan bero på kan 

vara tidsbrist, okunnighet eller dålig grundundersökning. Ett ÄTA-arbete upptäcks ofta på plats 

och kan innebära att vald metod inte går att utföra på ett fackmannamässigt sätt eller att det inte 

går att utföra arbetet enligt beskrivning. 

Andra källor till ÄTA-arbeten som inte har någon anknytning till projekteringen kan bero på 

väderförhållanden, forcering, underentreprenörer eller beställaren. Detta kan i sin tur orsakas 

av sena leveranser, sen underrättelseskyldighet eller förseningar i tidplanen alternativt att 

beställaren gör en extra order utöver budget. ÄTA-arbeten kan också vara komplettering av 

varor som har skadats under byggskedet. 

Det bör strävas efter en enklare produktion utan störningar i det vardagliga arbetet. Frågor som 

kan ställas är vilka fel som uppstod och vart det gick snett i produktionen. Av de uppkomna 

problemen behövs en grundlig undersökning av förändringarna. Där kan fördjupnings ske i 

orsakerna och se om det kan bero på fel eller missar i handlingar, kommunikationsbrist, 

kollisioner i tidplanen mm. Efter fastställning av orsak kan en vidare fördjupning ske, som 

sedan kan ge förslag på framtida lösningar.  
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Definition ÄTA-arbete 

ÄTA-arbete står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete och syftar till de 

arbeten som uppkommer eller avgår utanför den ursprungliga planeringen (Andersson och 

Hedberg 2012, 21). 

Ett ändringsarbete är definierat enligt Andersson och Hedberg (2012, 69) som två moment, 

dels ett avgående arbete och dels ett tillkommande arbete som ersätter det avgående. Det kan 

till exempel handla om att i projekteringen har det räknats med en viss typ av isolering i en 

vägg, men under byggnationen upptäcks det att den valda isoleringen ej uppfyller de brandkrav 

som är satta. Det måste då ske en ändring i handlingarna och en ny beställning av en annan typ 

av isolering för att uppfylla dessa krav. 

Ett tilläggsarbete definieras enligt Andersson och Hedberg (2012, 69) som ett sådant arbete 

som står i direkt samband med kontraktsarbeten, vilket innebär att tilläggsarbetet ska vara 

relevant i projektet och tillsammans med övrigt arbete utgöra en teknisk helhet. Det kan handla 

om att det skett en miss av t.ex. målning av väggar. Under byggskedet när entreprenören 

upptäcker att det inte finns med en sådan order hör denna av sig till beställaren, informerar om 

detta och ställer frågan om det ska läggas en beställning på ett tillkommande arbete i form av 

målning. 

Om det handlar om ett avgående arbete kan det röra sig om att det är projekterat för en 

parkeringsyta som beställaren har ansökt bygglov för, men i ett senare skede får beställaren 

avslag på sitt bygglov och därmed är parkeringsytan ej längre aktuell. Beställaren beställer då 

ett avgående arbete på parkeringsytan och entreprenören har inte längre någon skyldighet att 

bygga detta. Skulle detta bidra till ekonomiska konsekvenser för entreprenören, då de förlorar 

en intäkt för bygget av parkeringsytan, så är det beställarens ansvar att kompensera 

entreprenören. (Andersson och Hedberg 2012, 71-72) 

 

3.2 Byggprocessen  

 
Figur 3.1 Illustrerar byggprocessen från programskede till förvaltning i en generalentreprenad. 
 

3.2.1 Idé 

Ett byggprojekt startar alltid med att någon har en idé och att det finns ett behov som inte är 

uppfyllt. Det kan handla om att en skola måste byggas ut då befolkningsmängden i området har 

ökat, det måste byggas nya bostäder då det råder en bostadsbrist eller att en byggnad är gammal 

och måste renoveras för att klara av de nya kraven som finns på byggnader idag. 
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3.2.2 Förstudie 

Först görs en förstudie, vilket innebär att det undersöks vilka funktioner byggnaden måste 

uppfylla. Först måste markförutsättningarna utredas, om det är möjligt att bygga just där med 

tanke på de geotekniska förutsättningarna och om det finns vatten och el draget till platsen. 

Utformning kommer bero på vem som ska vistas i byggnaden och om det där ska bedrivas 

någon form av verksamhet. Det kommer även utredas hur stor byggnaden ska bli, vilka 

installationer som krävs, vilken standard som ska hållas och om projektet är ekonomiskt hållbart 

i framtiden. 
 

3.2.3 Programskede 

Programskedet startar då resultatatet av förstudien är klar och det finns en bild av vad som ska 

byggas. Syftet med programskedet är att precisera alla krav och önskemål som beställaren har 

på projektet samt att beskriva alla de förutsättningar och villkor som kan komma att påverka 

projekteringen.  

I detta stadie kan beställaren välja att utföra projekteringen själv eller anlita en extern 

projektledare. Projektledaren kan i sin tur anlita specialister på områden som denne inte 

hanterar själv, såsom arkitekt, konstruktör och installationsingenjörer. Det görs en noggrannare 

utredning som berör vad byggnaden ska användas till, hur stora ytor som behövs och hur många 

olika sorters rum som behövs. Det utreds även de tekniska aspekterna såsom vatten och avlopp, 

ventilation, värme, el, data och tele samt de miljömässiga kraven (Nordstrand, 2008, 67-68). 

Det görs en mer noggrann kalkyl för vad arbetet kommer att kosta och om det fortfarande är 

lönsamt. En tidplan görs och revideras löpande då det uppkommer ändringar under 

projekteringen. 

Till slut har det arbetats fram ett program innehållande en projektbeskrivning, 

verksamhetsbeskrivning med funktionsbeskrivning, lokalprogram, tekniskt program, 

tomtutredning, geoteknisk undersökning, förslagsritningar, tidplan, programkalkyl, miljömål 

och kvalitetsprogram som kommer att styra den fortsatta projekteringen. (Nordstrand, 2008, 

76) 

 

3.2.4 Projektering 

Projekteringen går ut på att färdigställa alla handlingar så att projektet blir genomförbart och 

på ett sådant sätt som beställaren har begärt. Under projekteringen samarbetar olika aktörer så 

som arkitekter, byggnadskonstruktörer, VVS-konsulter, el-konsulter och brandkonsulter sida 

vid sida för att nå fram till ett gemensamt resultat. 

I Sverige finns ett utarbetat system där det börjas arbeta med de stora och övergripande frågorna 

och övergår sedan till att rikta in sig på de mindre och mer detaljerade frågorna (Nordstrand, 

2008, 78), detta för att försöka undvika fel och tvetydiga uppgifter. De tre delarna som delar 

upp arbetet är gestaltning, systemutformning samt detaljutformning, se figur nedan. 



3 Teoretisk bakgrund 

9 

 

Figur 3.2 Illustrerar vilka faser projekteringsarbetet genomgår. 

 

3.2.4.1 Gestaltning 

Huvudmålet med gestaltningen är att utifrån byggnadsprogrammet komma fram till ett förslag 

på hur byggnaden skall utformas. Det är således arkitekten som har det största ansvaret under 

detta skede, men med hjälp av övriga konsulter kan de komplettera med kompetens inom 

områden som arkitekten saknar. Deras arbete går ut på att stötta arkitekten i arbetet med att 

utforma byggnaden så att de tekniska lösningarna fungerar samt att huset kan konstrueras så att 

de uppfyller de olika kraven. Det arbetas fram var och hur huset skall placeras på tomten med 

hänsyn till topografin, planlösningar för rum och lokaler samt var entréerna ska ligga.  

Resultaten redovisas i en situationsplan över tomten, ritningar över planlösningar, fasader och 

sektioner. (Nordstrand, 2008, 86) 

 

3.2.4.2 Systemutformning 

Målet med systemutformning är att ta fram de tekniska lösningarna samt hur byggnaden ska 

konstrueras, för att uppnå de krav beställaren ställt och de allmänna krav som finns satta av 

PBL, Eurocode och BBR. 

Här fastställs mer detaljerade mått på byggnaden för att få tillräckligt med utrymme till 

installationer och hur huset bör konstrueras, som bl.a. innebär var pelare och balkar ska 

placeras. 
 

Arbetet leder fram till ett resultat i form av systemhandlingar som innehåller: 

 Beskrivningar av valda installationssystem 

 Areor, volymer, och relationstal 

 Aktuell projekttidplan och projekteringstidplan 

 Geoteknisk rapport 
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 Tekniska beskrivningar: 

o Mark-, grundläggnings- och byggnadsbeskrivningar 

o Ljud- och brandkrav 

o U-värden med kriterier för dimensionering 

o Systemlösningar för installationer med flödesscheman och 

dimensioneringskriterier 

o Livscykelanalys för valda system och viktiga byggmaterial 

o Preliminära värden på värme-, kyl- och eleffekt samt årligt värme-, kyl- och 

elbehov 

o Preliminära kostnader för årlig drift, underhåll och service 

 Ritningar 

o Situationsplan i skala 1:500 

o Husunderbyggnad, våningsplaner och fasader i skala 1:100 

o Typritningar och inredningsritningar 

o Markarbeten inklusive installationer i mark av VVS, VA och el 

 Systemkalkyl 

(Nordstrand, 2008, 89) 

 

3.2.4.3 Detaljutformning 

Detaljutformning går ut på att fastställa detaljer utifrån materialet som tagits fram i 

systemhandlingarna. Alla mått ska i detalj fastställas, det ska fastställas vilka material som ska 

användas, var inredning ska placeras och hur byggnadsdetaljer ska utformas. Alla de krav som 

fastställdes i byggnadsprogrammet och som finns satta av BBR, PBL och Eurocode ska uppnås. 
 

Arbetet resulterar i färdiga bygghandlingar som innehåller: 

 Ritningar 

o Arkitektritningar (A-ritningar) 

o Markbyggnadsritningar (M-ritningar) 

o Konstruktionsritningar (K-ritningar) 

o VVS-ritningar (V-ritningar) 

o El-ritningar (E-ritningar) 

o Speciella ritningar för styr och övervakning, transportanläggningar, kök och 

trädgård. 

 Beskrivningar 

o Här anges i detalj hur byggnaden ska utföras, vilka kulörer och material som 

ska användas. AMA-systemet är något som arbetas efter för att sammanställa 

beskrivningarna. AMA är ett system som är utformat av Svensk Byggtjänst 

och som används vid all projektering. Det underlättar arbetet med 

beskrivningarna då färdiga texter som är framarbetade och prövade av 

branschen kan användas. 

 Rumsbeskrivningar 

o I denna framgår hur varje rum ska utformas, från tak till golv i form at ytskikt, 

kulör och material. 

(Nordstrand, 2008, 98-101, 104) 
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Dessa handlingar tillsammans kallas byggnadstekniska beskrivningar och det är dessa 

entreprenören använder sig av för att utföra byggnationen. 
 

3.2.4.4 Projekteringsstyrning 

För att projekteringen ska fortlöpa utan hinder är det viktigt att den planeras och styrs. Det krävs 

god samordning och kommunikation mellan projektörerna och de i vissa fall anlitade 

konsulterna. Det bör ha upprättats vissa rutiner för hur sammanträden ska gå till, hur 

administrativa uppgifterna ska skötas samt hur kommunikationen ska ske. En tidplan bör 

upprättas så att alla medverkande vet vilka tider som har arbetats fram och vet vilket mål som 

arbetas mot. 

För att försäkra sig om att en bra projektering bereds så ska det arbetas med en kvalitetssäkring. 

Det innebär att en projektspecifik kvalitetsplan upprättas som innehåller: 

 Fördelningen av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter mellan de medverkande. 

 Krav på planering av projekteringen. 

 Krav på att varje projektör ska utföra egenkontroller. 

 Krav på att gemensamt granska upprättade handlingar. 

Det är många inblandade i en projektering och därför är det viktigt att allt detta fungerar, samt 

att en samgranskning av framtagna handlingar görs. Ändå är det just i detta skede som misstag 

sker och som senare i produktionsskedet utmynnar i ett ÄTA-arbete. 
 

3.2.5 Anbud och kontrakt med entreprenör 

När en beställare är nöjd med projekteringen och dennes framtagna byggnadstekniska 

beskrivningar skickar denne ut ett förfrågningsunderlag till ett antal olika entreprenörer. Här 

specificeras vad som ska utföras i form av en teknisk del, som innehåller ritningar och 

beskrivningar, och en administrativ del som kallas administrativa föreskrifter (Nordstrand, 

2008, 123). Här måste beställaren vara specifik och tydligt förklara hur allt ska se ut och vilka 

krav som ställs på byggnaden. Om beställaren inte är tillräckligt specifik så kommer det att leda 

till att entreprenörens anbud ej innefattar alla de moment som beställaren hade tänkt sig och 

detta i sin tur leder till framtida ÄTA-arbeten. 

Utifrån förfrågningsunderlaget är det nu upp till entreprenören att räkna på jobbet, vilket 

betyder att handlingar som inkommit via förfrågningsunderlaget granskas. Detta leder fram till 

ett anbud, d.v.s. kostnaden för att utföra entreprenaden. Vilken entreprenadtyp som valts att 

upphandla påverkar vad anbudet innefattar. Vid en generalentreprenad utgår anbudet från alla 

handlingar, vilket innebär ritningar och beskrivningar från mark, arkitekt, konstruktion, VVS, 

el och övriga ritningar (Nordstrand, 2008, 138-139). Om det rör sig om en delad entreprenad 

utgår anbudet endast från A- och K-ritningar samt rums- och byggnadsbeskrivningar 

(Nordstrand, 2008, 137-138). 

Entreprenören skickar nu ett huvudanbud med precision om vad anbudet innefattar, samt vilka 

förutsättningar och villkor som krävs för att det ska gälla. 

När beställaren har fått in ett anbud som denne är nöjd med tecknas ett kontrakt mellan 

beställaren och entreprenören. I kontraktet förtydligas vilka handlingar som nu blivit 

kontraktshandlingar. Det kan innefatta anbud, ritningar, beskrivningar, administrativa 

föreskrifter samt de allmänna bestämmelserna. När båda parter har skrivit under innebär det att 

entreprenören har åtagit sig ansvaret att bygga projektet och de inleder nu arbetet. 
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3.2.6 Produktion 

När en entreprenör tar sig an ett projekt så har denne redan i anbudsskedet räknat på vad det 

skulle kunna kosta att genomföra projektet, vilket betyder att det finns en ram att följa när det 

senare blir dags att bygga. Utifrån ritningar har alla mängder material som ingår i projektet 

tagits fram samt hur lång tid det beräknas att ta.  

Det tas fram olika planer för att enklare ha en överblick över hela byggskedet. Det som tas fram 

är en produktionsplan där det detaljerat beskriver när en viss aktivitet, t.ex. gjutning av 

grundplatta, ska utföras och hur lång tid denna aktivitet beräknas att ta. Det tas även fram 

inköpsplaner och leveransplaner där inköpen preciseras när de ska ske och när de senare måste 

levereras för att tidsplaneringen ska kunna hållas. Görs detta på ett bra sätt och de utsatta tiderna 

lyckas hålla från start, samt att allt material beställs och levereras på rätt utsatt tid, kan det inte 

uppkomma ÄTA-arbeten av den anledningen. Det planeras när det kommer att finnas 

användning av vissa typer av maskiner och därmed läggs även en plan upp för detta samt att 

det görs upp en plan för personalåtgången. (Nordstrand, 2008, 183) 

En produktionsbudget, även kallad produktionskalkyl, tas fram för att man som entreprenör ska 

kunna kontrollera byggets ekonomiska utveckling. I denna kalkyl förs de faktiska kostnaderna 

in och vägs av gentemot de kostnader som hade kalkylerats innan byggstart samt att de 

kostnader som ett ÄTA-arbete kan medföra förs in. (Nordstrand, 2008, 185) 

Innan bygget startar måste entreprenören ta fram olika hjälpmedel för att underlätta bygget, 

vilket innebär att det behövs en angiven plats där arbetet kan utföras. Där behövs arbetsbodar 

för både tjänstemän och yrkesarbetare, tillfällig försörjning av vatten, el och avlopp, olika 

maskiner och lyftkranar, tillfälliga vägar, stängsel och skyltar samt förråd för att kunna låsa in 

material.  

När dessa hjälpmedel är på plats kan produktionen av projektet påbörjas och det är ofta i detta 

skede ÄTA-arbeten identifieras, beställs och utförs. Mer exakt vad som händer och vilka lagar 

och regler som gäller kring ÄTA-arbeten finns att läsa om i detta kapitel under rubriken “3.4 

Hantering av ÄTA-arbete i produktionsskedet”. 

När byggnaden är färdigställd genomgår den en slutbesiktning och olika funktionsprövningar, 

för att säkerställa att allt arbete har utförts på ett korrekt sätt samt att det stämmer överens med 

beställaren och myndigheters krav och regler (Nordstrand, 2008, 207). Om projektet får ett 

godkännande av besiktningsmannen och man som entreprenör har uppfyllt alla krav som fanns 

med i kontraktet utfärdar byggnadsnämnden ett slutbevis (Nordstrand, 2008, 218). Detta 

bevisar att entreprenören har fullföljt sitt uppdrag och inleder nu avvecklingen av arbetsplatsen 

och flyttar ut. Det är nu klart. 
 

3.2.7 Förvaltning 

Förvaltningsskedet är det skedet som pågår längst, då byggnaden måste skötas under hela dess 

livslängd. I det ingår drift, skötsel och underhåll av byggnaden och det sköts ofta av 

fastighetsägaren. (Nordstrand, 2008, 221) 

 

3.3 Entreprenadformer 

Vid en entreprenad väljer byggherren hur han vill låta arbetet utföras. Byggherren kan välja att 

låta en entreprenör utföra allt, från att utforma beskrivningar och ritningar till färdig produkt 

eller välja att göra vissa delar själv och tar endast in en entreprenör när alla handlingar är 
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färdiga. Den entreprenadform som är upphandlad i de projekt som studerats är en 

generalentreprenad. 

3.3.1 Generalentreprenad 

I detta fall är det beställaren som är ansvarig för projekteringen och entreprenören är den som 

utför byggandet. Entreprenören får färdiga bygghandlingar att utgå ifrån när denna lämnar ett 

anbud. Entreprenören har ett samordningsansvar vilket betyder att de har i uppdrag att anlita de 

underentreprenörer som anses lämpliga för att projektet ska gå i mål. Kostnaden för 

underentreprenaderna ska finnas medräknat i anbudet. (Nordstrand, 2008, 138-139) 

 

Figur 3.3. Hur en generalentreprenad är uppbyggd och vilka som har skrivet avtal med varandra. 

 

3.4 Hantering av ÄTA-arbeten i produktionsskedet 

Under produktionsskedet stöts det ofta på problem, dessa kan vara kopplade till bristfällig 

information i byggbeskrivningar eller ritningar. Detta kan vara att föreskrifterna i dessa 

handlingar inte fungerar i verkligheten eller att man som entreprenör eller beställare inser att 

det finns bättre alternativ än vad som är föreskrivet i handlingen. Om det är entreprenören som 

stöter på detta problem finns det bestämmelser för hur arbetet ska fortskrida i AB 04. 

 Entreprenören är skyldig att under entreprenadtiden utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs 

av beställaren. (AB 04, kap 2§3) 

 Ett ÄTA-arbete är sådant som: 

o när uppgifter från beställaren inte stämmer 

o att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad som är 

förutsatt (AB 04, kap 2§4) 

 Ett ÄTA-arbete måste beställas skriftligen innan arbetet påbörjas. (AB 04, kap 2§4) 

 Entreprenören ska omedelbart inhämta beställarens synpunkter om denne gör 

bedömningen att det rör sig om ett ÄTA-arbete och att kostnaden för arbetet kommer 
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att överstiga gränsbeloppet. Gränsbeloppet är ett halvt prisbasbelopp om inget annat 

anges i kontraktet. (AB 04, kap 2§7) 

 Om entreprenören anser att ÄTA-arbetet kommer att understiga gränsbeloppet kan 

denna påbörja arbetet, men är ändå skyldig att underrätta beställaren omedelbart. (AB 

04, kap 2§7) 

 Det är inte ett ÄTA-arbete om mängden arbete beror på entreprenörens sätt att utföra 

entreprenaden, om det inte är beställarens order att utföra arbetet på det sättet. (AB 04, 

kap 2§5) 

 Det är inte ett ÄTA-arbete vid en åtgärd utfärdad av en kontrollerande myndighet då 

denne granskat handlingar som tillhandahållits av entreprenören. (AB 04, kap 2§5) 

 Om entreprenören inte underrättar beställaren om ett ÄTA-arbete trots att kostnaden för 

arbetet förmodas överstiga gränsbeloppet kan entreprenören inte heller kräva ersättning 

för arbetet. Inte heller om kostnaden förmodas att understiga gränsbeloppet kan 

entreprenören kräva betalt om ingen underrättelse skett. (AB 04, kap 2§8) 

I praktiken när det uppstår ett problem som senare leder till ett ÄTA-arbete så har alla företag 

utarbetade rutiner för detta. Det kan börja med att en yrkesarbetare ute i produktionen inser att 

något inte stämmer, denna talar om det för sin arbetsledare som sedan för det vidare till 

entreprenören som har huvudansvaret. Entreprenören skriver en fråga till beställaren om hur 

problemet bör lösas. Beställaren får då ta ett beslut om hur arbetet bör gå vidare i frågan och ge 

besked tillbaka till entreprenören om lösningen. Entreprenören för informationen vidare till 

berörd yrkesarbetare och denne löser problemet. 

Entreprenör har redan framarbetade system för hur hanteringen av ÄTA-arbeten sker, vilket 

oftast innebär ett fråga/svar-system. Där kan entreprenören ställa en fråga i en blankett och 

sedan få svar i samma blankett. Detta bidrar till att det blir lättare för både beställare och 

entreprenör att följa upp och hantera detta ekonomiskt och administrativt. 

Hur entreprenören ska få betalt för det jobb som utförs utöver vad som står i handlingarna beror 

på hur avtalet ser ut. Antingen kan betalning ske på ”löpande räkning”, vilket betyder att efter 

utfört arbete skickar entreprenören en räkning på kostnaden för det extra materialet samt de 

extra arbetstimmarna. Ett annat betalningssätt är ”á-pris”. Det innebär att entreprenören, innan 

arbetet påbörjas, räknar fram vad arbetet tros kosta enligt en à-prislista och föreslår detta till 

beställaren. Beställaren får då ta beslutet om detta är ett rimligt pris för arbetet och i så fall 

genomföra beställningen på arbetet.  
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4 Genomförande 

För att projektet skulle bli genomförbart och nå fram till ett resultat utfördes arbetet från start 

till mål på det sätt som beskrivs nedan. 

 

4.1 Litteraturstudie 

Då det krävdes viss kunskap för att förstå vad som faktiskt händer när ett ÄTA-arbete uppstår, 

gjordes en djupare litteraturstudie i ämnet. Detta för att kunna ställa relevanta frågor vid 

intervjuerna, förstå vad bygghandlingarna gav för relevant information och vad lagen säger om 

ÄTA-arbeten. Det var även nödvändigt att få en bred kunskap i ämnet inför arbetet med 

sammanställningen av den teoretiska bakgrunden. 

 

Den litteratur som studerats är;  

 Byggprocessen - beskriver hur processen från idé till färdig produkt går till. 

 ÄTA-arbete och ekonomisk reglering enligt AB04 och ABT06 - beskriver mer i 

detalj vad ÄTA-arbete innebär samt hur AB04 fungerar utifrån konkreta exempel. 

 AB04 - en samling med juridiska bestämmelser för byggnadsentreprenader.   

 

4.2 Besök och undersökningar av projektet 

Genom undersökningar av de olika delprojekten, som både var klara och befann sig i sitt 

byggskede, har information om förändringar i produktionen inhämtats.  

Det har gjorts två besök på arbetsplatsen för att kunna få en bättre inblick hur ÄTA-arbetet har 

uppkommit. Det första besöket gjordes i samband med intervjun med projekteringsledare 

Richard Larsson. Där besöktes delprojekt som inte påbörjats än, delprojekt som var i gång och 

ett delprojekt som var färdigställt och klart för hyresgästen att flytta in.  

Ytterligare besök på arbetsplatsen gjordes tillsammans med projektingenjören från 

generalentreprenören för en närmare granskning utav några aktuella ÄTA-arbeten där 

orsakerna som lett fram till detta var tydliga att se på plats. 

 

4.3 Insamling och granskning av information 

För att få en förståelse över hur ÄTA-arbeten hade uppkommit i de studerade delprojekten 

genomfördes en insamling och granskning av information. Där visade studierna på var det 

uppkom ändrings- och tilläggsarbeten och hur dessa hanterades. 

 

4.3.1 Granskning av bygghandlingar 

För att kunna komma till grund vad orsakerna till de uppkomna ändrings- och tilläggsarbeten 

var, gavs det tillgång till bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar. Detta för att göra 

det möjlig att noggrannare se vad som var fel, var detta uppstod och om detta kunde vara en 

brist i bygghandlingarna. Samtidigt gjorde detta det tydligt vad de olika delprojekten handlade 

om och vilka svårigheter som fanns med var och ett av dem. 
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4.3.2 Fråga/svar 

I detta projekt användes ett fråga/svar-system där entreprenören ställde en fråga till beställarens 

representant, toofab och fick sedan ett svar som i vissa fall mynnade ut i ett ÄTA-arbete. Det 

togs del av alla de fråga/svar-blanketter som hittills hade inkommit i de projekt som arbetet var 

avgränsat till. I detta skede togs en mall fram för hur de inkomna ÄTA-arbetena skulle ordnas 

på ett sådant sätt som gjorde det möjligt att granska och analysera dem i ett senare skede. Det 

togs fram en disposition som skulle göra det lätt att jämföra olika arbeten med varandra med 

hjälp av olika parametrar (se bilaga 5). 

 

4.3.3 Intervjuer 

För att få en bild hur de människor som arbetar dagligen med detta såg på ÄTA-arbeten, 

bokades fyra intervjuer in med två personer från toofab; Benjamin Toofani, projektledare och 

Richard Larsson, projekteringsledare samt med två personer från generalentreprenören, en 

projektingenjör och en produktionsledare. Inför varje intervju utformades frågor speciellt 

riktade till var och en om dennes erfarenheter och åsikter kring ÄTA-arbeten, dels i detta projekt 

men också i äldre genomförda projekt. Det togs även upp hur de olika yrkesrollerna såg på ett 

eventuellt alternativt sätt att arbeta på för att i framtiden kunna minska uppkomsten utav ÄTA-

arbeten. Intervjuerna genomfördes och sammanställdes i protokoll (se bilaga 1-4) för senare 

analys. 
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5 Resultat 

5.1 Fallstudie 

De fem olika delprojekten befinner sig i samma fastighet som har en uppdelning av fyra 

huskroppar och 12 våningar. Totalt renoveras 20 000 m2 kontorsyta och projektet startade 

januari 2015 och förväntas pågå till december 2016. 

De genomförda delprojekten DP 1 och DP 2 är belägna i samma huskropp med två våningars 

mellanrum och har en lokalyta på ca 1200 m2 var. DP 3 är ett av de pågående delprojekten och 

sträcker sig över två huskroppar och har därmed en större lokalyta på ca 2400 m2. De övriga 

pågående delprojekten DP 4 och DP 5 ligger i den fjärde huskroppen med två våningars 

mellanrum och har en lokalyta på ca 1000 m2 var. 

 

5.1.1 Fråga/svar blir ÄTA-arbete 

I dessa projekt har det beställts ÄTA-arbeten via ett fråga/svar-system, där entreprenören har 

skickat en fråga i en blankett till toofab. En fråga kan innebära ett yttrat problem eller förslag 

på andra lösningar, detta svarar toofab på och ger klartecken till entreprenören om vad som 

gäller. Om svaret innebär att entreprenören måste utföra ett arbete som ej fanns med i anbudet, 

eller om denne måste utföra arbetet på ett annat vis än vad som var föreskrivet i 

bygghandlingarna, har det resulterat i ett ÄTA-arbete. 

Fråga/svar-blanketten är utformad på så vis att entreprenören skriver in sin fråga i en färdig 

mall, kopplad till ett visst delprojekt och när den önskas vara besvarad, som sedan skickas 

vidare till toofab. Under ett delprojekt kan det tillkomma många fråga/svar-blanketter, men det 

är inte alla som leder till ett ÄTA-arbete.  

Systemet används även för att få svar på enklare frågor som kan handla om att säkerhetsställa 

vissa överenskommelser eller förslag på bättre lösningar. I många fall då en annan lösning på 

utförande kommer som förslag av entreprenören, nekas detta av toofab som låter arbetet utföras 

enligt de föreskrivna handlingarna trots att det kanske är en sämre lösning. Detta kan bero på 

en kostnads- eller tidsaspekt, eller att kunden vill ha det på ett visst sätt och därmed fortgås de 

föreskrivna handlingarna. 

Till de fem olika delprojekt som undersökts i denna rapport, har en granskning av varje 

fråga/svar-blankett gjorts. Dessa har undersökts och analyserats utefter vad för typ av ÄTA-

arbete som uppkom, vem som upptäckte felet, vad orsaken var samt vad orsaken berodde på. 

Alla fråga/svar-blanketter som resulterade i ett ÄTA-arbete sammanställdes och därefter fördes 

det statistik på resultatet. 

Diagrammet nedan visar hur många fråga/svar-blanketter som inkom till varje delprojekt samt 

hur många av dessa som mynnade ut i ett ÄTA-arbete. 
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Diagram 6.1. Visar hur många fråga/svar-blanketter som entreprenören totalt skickade till toofab och hur många 

av dessa som mynnade ut i ett beställt ÄTA-arbete. 

 

De ÄTA-arbeten som en fråga/svar-blankett kan resultera i kan se olika ut beroende på vad det 

är som ska åtgärdas. Det kan röra sig om ett ändringsarbete, ett tilläggsarbete eller ett avgående 

arbete. I denna rapport kommer enbart ändrings- och tilläggsarbeten att utvärderas, men utifrån 

den data som samlades in så fanns det även ett fåtal avgående arbeten, se diagram nedan. 
 

 
 

Diagram 6.2 Visar vilka typer av ÄTA-arbeten som uppkom. 
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Vad som är tydligt i diagrammet ovan är att det till största del har varit ändrings- och 

tilläggsarbeten i dessa delprojekt och enbart ett fåtal avgående arbeten. 
 

5.1.2 Orsaker 

Ett ÄTA-arbete måste ha en förklarlig orsak, då det är ett arbete utöver vad som ingår i 

bygghandlingarna. I denna undersökning utreddes det därför vad skälet till ett ÄTA-arbete 

berodde på, och vem som var orsaken till att dessa arbeten uppkom. Det kan i detta fall antingen 

vara beställaren som ligger till grunden för problemet, de kan t.ex. ha varit sena med de 

leveranser de skulle bistå med, vara sena med den underrättelseskyldighet de har eller varit sena 

med sin tidplan. Projekteringen kan ha haft missar i ritningar, beskrivningar eller i någon annan 

handling som gör att projektet inte rullar på som det ska och det uppstår frågor. Det kan även 

bero på väder, forcering eller val av annan lösning. I detta projekt orsakades ÄTA-arbeten 

endast av bristande projektering eller val av annan lösning. Hur utfallet blev i redovisas nedan 

i diagrammet.  
 

 

Diagram 6.3 Visar vad uppkomsten av ÄTA-arbetet orsakades av. 

 

Av diagrammet kan avläsas att det till största del var projekteringsarbetet som orsakade ÄTA-

arbeten och att beställaren inte låg till grund för några ÄTA-arbeten i dessa projekt. De få ÄTA-

arbeten som behandlas som “val av annan lösning” innebär att entreprenören och 

projektledningen har kommit överens om en ändring av ett arbete i et tidigare skede, och de får 

sedan klartecken i skrift. Det är alltså inga fel i bygghandlingarna, utan ett annat alternativ har 

valts då det i efterhand kan ses som en bättre lösning utifrån ett kvalitets-, kostnads- och 

tidsperspektiv.  

De arbeten som har orsakats av projekteringen kan ha upptäckts i olika handlingar, då det 

enbart är bygghandlingar som entreprenören har att utgå ifrån när det ska byggas. Här kan 

orsaker för upptäckten av ett ÄTA-arbete bero på ritningar, beskrivningar eller övriga 

handlingar så som olika förteckningar, prislistor etc. Vad som kunde konstateras i dessa 

delprojekt redovisas i diagrammet nedan. 
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Diagram 6.4 Visar vilken bygghandling som orsakade ett ÄTA-arbete.  

 

Diagrammet visar att brister finns i såväl ritningar som beskrivningar och att det inte är ett 

större problem i den ena eller i den andra. Ritningar och beskrivningar kan i många fall höra 

ihop, är det fel i en ritning kan detta innebära att det visar sig vara fel i beskrivningen också. 

Då ÄTA-arbeten frångår bygghandlingarna, är det troligt att alla handlingar är felaktiga. Dock 

kan ÄTA-arbeten uppkomma på grund av att bygghandlingarna lyder olika.  

Vad som kan konstateras i dessa delprojekt är att det är stora brister i både ritningar och 

beskrivningar, och det är här de flesta orsakerna till ändrings- och tilläggsarbeten påträffas. 

Men vad det var för felaktigheter i bygghandlingarna är det mest intressanta, detta för att kunna 

hitta rimliga förslag på åtgärder. Det kan handla om att ritningarna ej stämmer överens med 

verkligheten, att det sker kollisioner mellan olika ritningsaktörer eller att ritningar har bristande 

information. Vad som har kunnat konstateras i dessa projekt visas i diagrammet nedan. 
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Diagram 6.5 Visar vad det var för felaktigheter i bygghandlingarna som resulterade i ÄTA-arbeten. 

 
Vad som kan tolkas från detta diagram är att det varierar mycket vad felet handlar om. 

Framförallt kan det nämnas att en stor del beror på bristande information i bygghandlingarna, 

detta kan bero på att det saknas besked om metod eller vald produkt. Mycket annat handlar om 

att ritningarna ej stämmer med verkligheten, detta innebär att missar kan ha skett i 

projekteringsarbetet då det missats att ta hänsyn till befintliga balkar, väggar, installationer etc. 

Det framgår också att mycket beror på att det uppkommer kollisioner i ritningar mellan olika 

installationer. Exempel på detta kan vara att en ventilationskanal ska gå i samma höjd där en 

el-stege ska monteras, därmed måste arbetet ändras och kompromissas för att både ventilation 

och el ska få sitt utrymme och fungera enligt handling. Till följd av detta måste även undertaket 

sänkas, och det blir ett ytterligare ändringsarbete. 

 

5.1.3 Tid- och kostnadstillägg 

Ändrings- och tilläggsarbeten kan bidra till att dels priset och dels tiden för arbetet förändras. 

Dessa aspekter har sammanställts utifrån de fråga/svar-blanketter som använts i delprojekten 

och redovisas i två diagram nedan. 
 

 

 

 

 

 

 



5 Resultat 

22 

 

 
 

Diagram 6.6 Visar hur stor del av de orsakade ÄTA-arbeten som bidrog till förlängd tid. 

 

 

 

 

Diagram 6.7 Visar hur stor del av de orsakade ÄTA-arbeten som bidrog till ökad kostnad. 

 

Vad som visas är att tid och kostnad inte påverkas lika, ibland medför ett tilläggsarbete endast 

mer tid och ett ändringsarbete bara kostnad och ibland både tid och kostnad eller inget av det. 

Kostnaden för de olika uppkomna ÄTA-arbeten har haft stor inverkan på projekten då vissa av 

dem har medfört en direkt extra kostnad. Detta innebär att man som entreprenör inte kunde 

täcka in den kostnaden i sin budget för tillkommande arbeten och det resulterade istället till en 

extra kostnad för beställaren. I andra fall då ÄTA-arbeten inte medförde en extra kostnad för 

beställaren rymdes de arbeten i den budget som entreprenören hade tagit fram för tillkommande 

arbeten i och med den upphandlade samverkansentreprenaden.  
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Att tiden påverkas i vissa fall och i andra fall inte beror på vilket typ av arbete det rör sig om. 

Ett arbete som ej medför förlängd tid beror ofta på att det var ett ändringsarbete, alltså att arbetet 

ändå skulle utföras men man väljer att t.ex. arbeta med ett annat material än vad som var 

föreskrivet. Då blir tiden densamma med samma arbetsåtgång men att materialet är ändrat. I de 

fall då tiden faktiskt påverkas rör det sig i de flesta fall om ett tilläggsarbete, då tiden för 

arbetsmomentet ej finns medräknad i den ursprungliga tidplanen. När dessa typer av arbeten 

uppkommer måste tidplanen omarbetas och på grund av detta förskjuts tidigare planerade 

arbeten längre fram. Tidplanen påverkas alltså lokalt. I detta projekt har det dock kunnats 

undvika att påverka den totala tidplanen då de har lyckats arbeta ikapp den förlorade tiden. 

 

5.2 Granskning av delprojekten 

5.2.1 DP 1 

Det här delprojektet är färdigställt och pågick i omkring fem månader. Totalt blev det 8 stycken 

ändrings- och tilläggsarbeten, störst orsak låg i projekteringen där ritningar ej stämde överens 

med verkligheten.  

Under detta delprojekt har problem stötts på som handlar om att det ej går att uppfylla 

förutsättningarna i bygghandlingarna, exempelvis kunde inte föreskriven undertakshöjd 

uppfyllas då befintliga installationer inte fanns med i ritningarna. Detta innebar att föreskriven 

undertakshöjd var tvungen att sänkas.  

Ett annat exempel var att enligt ritning skulle det finnas uttag för ytterbelysning på terrassen, 

alla uttag skulle gå via endast en kabelväg. Efter konstaterande på plats upptäcktes det att 

dragningen skulle bli svår att utföra på ett fackmannamässigt sätt, eftersom kabelvägarna är 

starkt begränsade. Entreprenören föreslog istället att dra en kabel till respektive uttag för att få 

mer utrymme i röret. Detta är ett nödvändigt ändringsarbete för att kunna utföra arbetet enligt 

lag.  

Samma nödvändiga ändringsarbete gällde när drivdon till armaturen fick bytas, då man vid 

projektering hade valt ett drivdon som ej passade till vald armatur. Dessa drivdon hade tyvärr 

redan monterats innan upptäckt och fick därmed monteras ner och göras en ny beställning av 

nya drivdon som passade till den valda armaturen.  

 

5.2.2 DP 2 

Det här delprojektet är också färdigställt och pågick i ca sex månader. Totalt uppstod 19 stycken 

ändrings- och tilläggsarbeten med störst vikt på tilläggsarbeten. Här berodde de flesta ÄTA-

arbeten på bristande information i bygghandlingarna, på grund av missar i projekteringen. 

Den stora bristen på information i bygghandlingarna bidrog till många tillkommande lösningar 

på plats. Det kunde handla om att det saknades information om ifall befintliga varor skulle 

behållas, flyttas eller slängas. 

Ett exempel ur projektet handlade om att ett nytt köldbärarstråk skulle monteras. Vid montering 

upptäcktes det att i vissa mötesrum, där kylbafflar var installerade, skulle en kollision mellan 

installationerna uppstå. Detta innebar att man fick frångå ritning och höja ena röret på 

köldbärarstråket för att klara installationerna. 

Ibland kunde det handla om att föreskrivna varor inte var enligt krav. I detta projekt fanns ett 

sådant exempel då det i projekteringen hade valts en fog för WC-rummen som inte var godkänd 
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enligt BVB. Entreprenören fick då byta ut denna mot en fog som var godkänd. Detta var 

nödvändigt för att uppfylla lagen. 

 

5.2.3 DP 3 

Detta delprojekt är ännu inte färdigställt men befinner sig i slutfasen, och har drabbats av 25 

stycken ändrings- och tilläggsarbeten. De flesta berodde på projekteringen, där det var många 

kollisioner och fel i ritningarna. 

Som exempel på fel i ritning var en diskho felplacerad i köket då den var föreskriven för nära 

ändkant på bänken. Den fick därmed byta plats för att uppfylla kravet. Ett annat fel som gjordes 

i ritning var att en ljudtröskel i ventilationskanalen hade missats och som därmed ej kunde 

uppfylla ljudkrav. Ytterligare ett fel i ritning var då lutningen på ett avloppsrör var för flack och 

uppfyllde därmed inte sin funktion. Därmed fick en annan typ av lösning arbetas fram som 

innebar en borrning för ytterligare ett avloppsrör till de yttersta WC-rummen. 

I detta projekt skedde det även kollisioner mellan olika ritningar. Ett exempel var mellan 

ventilation och sprinkler. Då det skulle monteras nytt ventilationsstråk upptäcktes det i ett 

förrådsrum att det kolliderade med sprinklerrören. Det innebar att sprinklerrören fick flyttas för 

att kunna uppfylla ventilationen. Även i vissa tak fanns det dragna elkablar till markiser på 

samma plats där det skulle monteras upp nya väggar. Därmed fick elkablarna dras om för att få 

önskade vägglägen. 

 

5.2.4 DP 4 

Detta delprojekt har nyligen påbörjats, och har stött på sex stycken ändrings- och tilläggsarbeten 

än så länge. Många har berott på projekteringen med felaktiga ritningar och bristande 

information. 

Ett exempel på ett tilläggsarbete var när man stötte på ett par brunnar på toaletterna och det 

visade sig senare, efter en fråga/svar-korrespondens att de skulle behållas. En brunn innebär 

striktare regler vad gäller våtskikt. Då detta ej var föreskrivet var man tvungen att ändra ytskikt 

på toaletterna med brunn för att uppfylla kravet på våtzon, samt en tillkommande montering av 

luktstopp. Detta var något som inte var inräknat i projekteringen på grund av missen med 

brunnarna.  

Under det här projektet uppstod även ett ändringsarbete där entreprenören föreslog en annan 

typ av lösning som godkändes. Det handlade om att byta ut en föreskriven fogmassa på golven 

i alla WC-rum mot en som är bättre tålig mot smuts. Detta innebar att handlingarna frångicks 

och valde en annan typ av lösning. 

 

5.2.5 DP 5 

Detta projekt har som ovan nämnd också nyligen påbörjats och har än så länge bara stött på två 

stycken ändrings- och tilläggsarbeten. Båda berodde på projekteringen med bristande ritningar 

och beskrivningar.  

I detta projekt var ett av förändringsarbetena en befintlig ventilationskanal som ej var utsatt i 

ritningen och påverkade därmed förutsättningarna av undertakshöjden, liknande det 

ändringsarbete som nämndes i DP 1. Detta innebar att man föreskriven höjd var tvungen att 

sänkas. I det här fallet hade monteringen av undertaken redan påbörjats innan problemet 

noterades, det fick därmed göras om på nytt och blev dessvärre ett mer omfattande 

ändringsarbete. 
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5.2.6 Programförändringar 

I vissa delprojekt har det tillkommit programförändringar, alltså ändringar som uppkommit då 

hyresgästen via beställaren har ändrat sig om en viss detalj och vill att arbetet ska utföras på ett 

annat sätt än vad som står i handlingarna. Dessa arbeten räknas som ett ÄTA-arbete för 

beställaren och entreprenören. I denna rapport kommer dock resultatet av detta inte att 

analyseras, då det är förändringsarbeten som beställaren har orsakat. Det är alltså sådana arbeten 

som projekteringen ej har kunnat påverka.  

Många arbeten kan handla om att hyresgästen vill ändra sitt val denne gjorde i beställningen 

eller kommer på ytterligare tillval. Detta kan vara på grund av att hyresgästen vill ändra på 

utseende eller utförande. Exempel från ett delprojekt var att hyresgästen ville dölja befintligt 

synliga installationer som ej var föreskrivet i beställningen. Det kunde också handla om att 

hyresgästen ville lägga till styrning av belysning. Dessa arbeten har därmed inget att göra med 

felaktigheter i bygghandlingarna utan det är tillkommande beställningar. 
 

5.3 Intervjuer 

Fyra intervjuer gjordes med fyra olika yrkesroller inom det studerade projektet. Frågorna som 

ställdes skulle leda till en förståelse för de olika yrkesrollerna samt deras syn på ÄTA-arbete. 

Det ställdes både generella frågor kring ÄTA-arbeten och frågor som gällde just detta projekt. 

Nedan redovisas vad intervjuerna resulterade i. Frågorna samt specifika svar finns bifogade i 

rapporten (bilaga 1-4). 
 

5.3.1 Projektledare från toofab 

5.3.1.1 Generellt kring ÄTA-arbeten 

Det finns inte ett enda projekt där toofab har kunnat undvika ÄTA-arbeten över huvud taget 

och den vanligaste orsaken till ÄTA-arbeten brukar bero på felaktigheter i ritningar. 

I dennes fall är det inte hanteringen av ÄTA-arbeten som tar tid utan det är den process som 

fråga/svaren kräver att hantera. ÄTA-arbeten samt dess kostnader hanteras av projektledaren 

vid speciella, protokollförda möten. 

Relationen mellan entreprenör och projektledning kan i vissa fall påverkas då de t.ex. kan bli 

oense om en kostnad för ett arbete där beställaren anser att det borde ha blivit billigare. Det kan 

då uppstå en irritation mellan parterna men det är inget som inte är hanterbart. I två av tre fall 

blir så inte fallet och man kan hålla sig inom både tids- och kostnadsramarna, med det finns de 

fall då detta inträffar. 

För att kunna undvika att samma ÄTA-arbete uppkommer i andra projekt jobbar man med 

återföring och det fungerar i dagsläget bra. Det fungerar extra bra i de projekt som är en 

upprepning av ett annat projekt eller liknar ett annat projekt till utförandet. Man kan i det fallet 

ta tillvara på de erfarenheter man har samlat på sig och anpassa den nya projekteringen utefter 

detta. Det är svårare att jobba med återföring när det rör sig om ett nybyggnadsprojekt, då dessa 

ofta är unika i sitt uppförande och därmed är det svårt att förutse vilka ÄTA-arbeten som 

kommer att uppstå. 

De projekt där det uppstår flest ÄTA-arbeten är ombyggnadsprojekt. Detta är för att man 

förutsätter att de redan befintliga relationshandlingarna stämmer överens med verkligheten och 

man projekterar därför direkt utifrån dem. Problem uppstår när det man projekterar ej fungerar 

med verkligheten. Det kan röra sig om att i den lokal som ska renoveras så blev ett 

ventilationsstråk monterat på ett avvikande sätt utifrån de handlingar man hade då. Sedan när 
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relationshandlingarna upprättades så noterades ej denna förändring, vilket leder till att vid 

ombyggnad så kan nya installationer kollidera med det gamla ventilationsstråket. Vid 

nybyggnation uppkommer det även ÄTA-arbeten, men de stora ÄTA-arbeten rör sig ofta om 

markarbeten. Detta är ett område man under projekteringen inte har haft möjligheter att 

undersöka i den utsträckning som hade behövts, och det handlar ofta om att man stöter på berg. 

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna förhindra uppkomsten av ÄTA-arbeten är det 

viktigt att varje del i projektet får den tid som det momentet kräver. Detta fungerar relativt bra 

idag, men ibland uppstår det problem. I inledningsfasen av ett byggnadsprojekt idag sätter man 

ofta ut ett slutdatum, när man vill att byggnaden/projektet ska vara klart. När sedan denna 

inledningsfas drar ut på tiden, i vissa fall flera månader p.g.a. långa diskussioner angående hur 

man vill låta utforma byggnaden, hur budgeten bör se ut eller olika myndighetsbeslut, så låter 

man trots detta slutdatumet kvarstå. Detta innebär att tiden måste kortas ner för projekteringen 

och produktionen för att kunna hålla samma slutdatum och det är detta som bidrar till att ÄTA-

arbeten uppstår, man hinner helt enkelt inte projektera på det sätt som man hade behövt. 

Ett arbetssätt som skulle kunna bidra till minskade ÄTA-arbeten är att utföra noggrannare 

kontroller samt samgranska bygghandlingarna som projekteras fram för att i tid kunna upptäcka 

de brister som finns i dem. Man skulle låta olika yrkesgrupper få granska deras handlingar och 

kontrollera att de stämmer överens med verkligheten samt att det är genomförbart. Det skulle 

dock krävas en längre projekteringstid och det är inte säkert att den tiden finns att ta. 

Man anpassar projekteringen på olika sätt beroende på vad beställaren anser vara viktigast för 

det aktuella projektet. De olika aspekter man väger mot varandra är kvalitet, kostnad och tid. 

Beställaren kan inte få allt utan anser denne att det är viktigt att få projektet klart så fort som 

möjligt men till en hög kvalitet kan denne inte kräva att det även blir till ett lågt pris. Om 

beställaren anser att det är viktigt att hålla kostnaderna nere men vill samtidigt ha en hög kvalitet 

på arbetet så kommer tiden att påverkas. 
 

5.3.1.2 ÄTA-arbeten i detta projekt 

I detta projekt arbetar man utifrån en samverkansentreprenad. Det betyder att man endast 

färdigställer de viktigaste detaljerna i bygghandlingarna och resten får entreprenören projektera 

färdigt på plats. Man har valt att arbeta på detta sätt då beställaren anser att tiden är knapp och 

vill snabbt ha in nya hyresgäster. Det saknas på varje projekt i teorin 2-3 månader i 

projekteringstid. Då detta projekt består av flera delprojekt som i stort sett upprepar varandra 

så fungerar det i detta fall bra. Entreprenören tar med i beräkning att det kommer uppkomma 

fler arbeten som ej är projekterade och har satt undan en peng för detta ändamål. Det gör att när 

ett problem uppstår går inte alla arbeten via projektörerna utan som entreprenör löser man detta 

på plats. Det uppstår inte lika många beställda ÄTA-arbeten som det hade uppstått om man 

arbetat utifrån en traditionell generalentreprenad. Det är ett bra sätt att arbeta på enligt 

projektledaren, man har en tätare kontakt med entreprenören under byggtiden och 

entreprenören har stora möjligheter att vara med i ett tidigt skede vid projekteringen.  Det man 

vinner på i detta fall är att det är en och samma entreprenör som utför alla delprojekt och som 

med tiden lär känna projekten. Det man förlorar på är att man inte kan ha samma 

konkurrensupphandling med andra entreprenörer och på detta vis kunnat få ett bättre pris. 

Detta är ett bra sätt att arbeta på då detta projekt är så pass komplext och chansen är stor att det 

uppstår många ÄTA-arbeten. 

Kommunikationen i projektet sköts dels via ett fråga/svar-system och dels direkt via 

entreprenör och projekteringsledare då de befinner sig på samma kontor. Det var tänkt att ha så 

från början för att kunna hålla en tät kontakt och underlätta arbetet. Det är alltid att föredra att 
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ha olika yrkesgrupper som är involverade på samma plats för att kunna undvika långa väntetider 

angående besked samt för att missförstånd ej ska ske. 
 

5.3.2 Projekteringsledare från toofab 

5.3.2.1 Generellt kring ÄTA-arbeten 

Det finns inte ett enda projekt som har lyckats undvika ÄTA-arbeten helt, men när man arbetar 

med en totalentreprenad har man kunnat undvika det i större utsträckning i jämförelse med 

andra entreprenadformer. Den vanligaste typen av ÄTA-arbete är ändringar och tillägg då 

verkligheten ej stämmer med bygghandlingarna. Man upptäcker felen på plats då man i 

projekteringen inte haft information om hur verkligheten såg ut och därmed projekterar man 

utifrån felaktiga mått och information. 

Det vardagliga arbetet påverkas i stor grad, det går ofta till så att en yrkesarbetare ute i 

produktionen upptäcker ett fel som denna vidarebefordrar till sin arbetsledare som till slut når 

projekteringsledaren. Därefter måste ett beslut tas i frågan och för att kunna göra det krävs det 

ofta kontakt med ytterligare konsulter. 

Det kan ibland uppstå tillfälliga förseningar på grund av ett ÄTA-arbete, men det är sällan detta 

påverkar tidplanen. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska flytta in kan man fortsätta 

arbetet efter inflyttning. Däremot finns det tillfällen då man inte kan fortsätta arbetet efter att 

flytten är genomförd, men det brukar ändå lösa sig genom att man ökar arbetsinsatsen inför 

detta. Budgeten påverkas inte heller då man har ett påslag på 5-10% för att täcka oväntade 

utgifter i form av ÄTA-arbeten. 

För att kunna utföra en bättre och mer detaljerad projektering hade en längre projekteringstid 

varit att föredra enligt projekteringsledaren. Detta för att man hade kunnat arbeta igenom 

bygghandlingarna och haft tid att samgranska dem. Däremot är det inte säkert att man hade lagt 

mer tid på projekteringen även om man hade fått den tiden, då man hela tiden jobbar med olika 

projekt och hade förmodligen lagt den extra tiden på ett annat projekt. Det är dock alltid till sin 

fördel att ha en installationssamordnare vid stora projekt då det ofta är inom det område som 

ÄTA-arbeten uppstår. Att kunna ha en nära dialog med entreprenören i ett tidigt skede är även 

att föredra, men det är svårt att lyckas med detta då entreprenören ej är upphandlad när 

projekteringen utförs vid traditionella generalentreprenader. 

En viss återföring av ÄTA-arbeten görs vid byggmöten, där diskuteras hur man hade kunnat 

undvika dem. Det görs dock ingen officiell återföring. 
 

5.3.2.2 ÄTA-arbeten i detta projekt 

I detta projekt arbetar de med ÄTA-arbeten utifrån ett fråga/svar-system och det fungerar bra. 

En del frågor går dock inte genom hela den processen utan kan lösas muntligt då man arbetar 

så pass nära varandra. 

 

5.3.3 Projektingenjör från generalentreprenören 

5.3.3.1 Generellt kring ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten påverkar entreprenören och i detta fall projektingenjören ständigt. Det är genom 

denna som alla frågor måste gås genom, då denna är ansvarig för den ekonomiska biten som 

oftast blir en konsekvens av ett ÄTA-arbete. Det finns väl utarbetade rutiner för hur ett ÄTA-

arbete ska hanteras men det kan trots detta ändå uppstå problem. Ju tidigare man upptäcker de 
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fel, som sedermera kommer att resultera i ett ÄTA-arbete, desto bättre. Det är då enklare att 

hantera, komma fram till en åtgärd och utföra arbetet. 

Ett ÄTA-arbete kan i vissa entreprenörers ögon ses som en vinst, då man får in mer pengar än 

vad som från början var budgeterat men det håller inte projektingenjören med om. Det handlar 

snarare om att det är ett ”nödvändigt ont” som man måste hantera. Ett projekt utan ÄTA-arbeten 

hade varit att föredra då det innebär en smidigare arbetsgång men det har aldrig inträffat. Ett 

ÄTA-arbete är något som man vet kommer att uppkomma och man har framarbetade rutiner 

för hur man på bästa sätt ska arbeta när de uppkommer. Det händer ibland att man slutfört ett 

arbete och så upptäckts ett fel som påverkar det redan färdigställda arbetet. Detta kan bidra till 

att man måste göra om ett arbete och det är aldrig kul, men man är medveten om att det sker 

och tar itu med det. Det uppstår ingen dålig stämning då alla inblandade vet att det är så det går 

till. 

För att kunna undvika ÄTA-arbeten i framtiden hade projektingenjören föredragit att kunna 

vara med under arbetet med projekteringen, men framför allt är det viktigt att kunna ha en tät 

och fungerande kommunikation under tiden som produktionen pågår. Det är inte i alla fall det 

rent praktiskt fungerar att entreprenören är med och projekterar då entreprenadformen inte 

tillåter detta och i de fallen är det extra viktigt att kommunikationen fungerar bra. 
 

5.3.3.2 ÄTA-arbeten i detta projekt 

Fråga/svar-systemet som används i detta projekt ser ut på samma sätt som i andra projekt, det 

är något de har använt förr och det har fungerat bra, både i detta och i tidigare projekt. En 

bidragande orsak till att detta projekt fungerar så bra är att man sitter på samma kontor som 

projekteringsledningen. Därav kan man ha en nära kontakt med varandra och på så sätt undvika 

långa väntetider via telefon och mail, samt att man kan lösa de ÄTA-arbeten som uppkommer 

på ett smidigt sätt. 

Det finns olika sätt att reglera kostnaden för ÄTA-arbeten, man kan arbeta med ”fast pris”, 

”löpande räkning” eller ”á-pris”. I detta projekt har man valt att arbeta med ”löpande räkning” 

för hela projektet och därmed också för ÄTA-arbeten som uppstår. Då detta är en 

samverkansentreprenad så får de bara bygghandlingar klara till ca 90 % och sedan är det upp 

till entreprenören att lösa resterande problem. Detta finns medräknat i anbudssumman och det 

gör att när ett ÄTA-arbete som kan lösas på egen hand uppstår behöver det ej gå via 

projekteringsledningen. Detta fungerar bra då man kan påbörja arbetet snabbare och på så sätt 

hålla tidplanen. Det kan dock bidra till att fler frågor uppstår i jämförelse med en traditionell 

generalentreprenad då man i de fallen har färdiga bygghandlingar att bygga efter. Det är sällan 

det uppstår konflikter kring prissättningen, man försöker komma fram till ett gemensamt beslut 

innan man påbörjar arbetet och det är sällan priset blir annorlunda än det man kommer fram 

till. 

 

5.3.4 Produktionsledare från generalentreprenören 

5.3.4.1 Generellt kring ÄTA-arbeten 

Att ÄTA-arbeten uppkommer händer ofta och är mycket tidskrävande. Som produktionsledare 

läggs några timmar i veckan på detta. De arbeten som framförallt uppkommer är ändrings- och 

tilläggsarbeten, det är relativt ovanligt med avgående arbeten. Orsaken till ÄTA-arbeten är ofta 

att det har gått lite för fort i projekteringen, vilket bidrar till att man missat att projektera för 

vissa saker. En del av tilläggsarbetena beror på att kunden beställer i ett sent skede och det 

hinner av naturliga skäl inte projekteringen ta med i arbetet utan det får lösas på plats. 
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Tidplanen och budgeten brukar inte påverkas av uppkomna ÄTA-arbeten men det kan lokalt 

uppstå en försening. Under tiden man inväntar besked om hur man ska göra så finns det andra 

arbeten som kan påbörjas istället, vilket gör att yrkesarbetarna aldrig står utan jobb. Relationen 

mellan projektörer och entreprenörer påverkas inte då alla är berörda av ändrings- och 

tilläggsarbeten och man har en förståelse för att detta är vanligt förekommande och en förståelse 

för varandras arbete. 

Upptäckten av ett ÄTA-arbete görs både av entreprenören och deras underentreprenörer och 

det är lite beroende på arbetets typ hur lång tid det tar innan man kan påbörja åtgärden som 

följer ÄTA-arbetet. I vissa fall får man klartecken på en gång och i vissa fall måste en konsult 

kontaktas, vilket tar längre tid, men det är inget som brukar påverka projektet negativt. 

För att undvika ÄTA-arbeten i framtiden anser produktionsledaren att ett tidigt deltagande i 

projekteringen är att föredra, för att kunna komma med deras erfarenheter från tidigare projekt. 
 

5.3.4.2 ÄTA-arbeten i detta projekt. 

I detta projekt använder man sig av ett fråga/svar-system som fungerar bra, entreprenörerna får 

de svar de behöver i rimlig tid. Man har avstämningsmöten ca en gång i månaden där man tar 

upp och diskuterar vilka ÄTA-arbeten som har uppkommit och hur man valt att lösa dem, både 

praktiskt och ekonomiskt. Just i detta projekt är en samverkansentreprenad upphandlad och det 

fungerar bra, det blir förvisso mer arbete för entreprenören då fler ÄTA-arbeten uppkommer 

men det är något man har räknat in i både planeringen och budgeten så det är hanterbart. 
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6 Analys 

Baserat på resultatet av undersökningen samt de intervjuer som gjorts med olika yrkesgrupper 

rörande detta projekt har det konstaterats att man bör fokusera på aspekterna; besked, tid, 

granskning av handlingar, samarbete och kommunikation och kvalitetssäkring. Dessa redovisas 

nedan. 

 

6.1 Besked 

För att erhålla en smidig projektering samt en följsam produktion är en viktig del i arbetet att 

få nödvändiga besked i ett tidigt skede. Det kan handla om att beställaren i god tid bestämmer 

sig för utformning av byggnaden, både i stor skala samt på detaljnivå. Är alla dessa punkter 

klara när projekteringsarbetet påbörjas har man i starten god insikt i vad som krävs utav varje 

involverad arbetare. Det innebär att det kan planeras för de olika krav och önskemålen som 

beställaren har, och arbeta utifrån dessa från start. Om beställaren under projekteringens gång 

ändrar sig eller kommer med en idé om något nytt kan detta påverka stora delar av 

projekteringen. Detta är i sin tur både tidskrävande och resurskrävande, då man måste arbeta 

om ett delmoment som redan har gjorts klart. 

Det kan även vara så att sena besked kommer från en myndighet, t.ex. ett bygglov som drar ut 

på tiden och detta kan komma att påverka hur projektet kommer att se ut. Det är något man som 

projektör tyvärr inte kan påverka, utan det ligger i beställarens händer att se till att det finns 

aktuella och giltiga besked som behövs i ett projekt. 

 

6.2 Tid 

För att förebygga ändrings- och tilläggsarbeten är det viktigt att avsätta tid i projekteringsfasen. 

De som arbetar inom projektering, både projektledare och projekteringsledare, ser positivt till 

att få mer tid att projektera för att granska sitt eget arbete mer noggrant och att inte hasta fram 

olika beslut och upphandlingar.  

Mer tid som är specifikt utsatt till en samgranskning av de färdiga bygghandlingarna är något 

som skulle vara gynnsamt för ett bättre arbete. Det skulle bidra till att alla involverade aktörer 

i projekteringsarbetet skulle få chansen att tillsammans kunna granska handlingarna. Detta 

skulle leda till att man i god tid kan upptäcka fel och brister i framförallt ritningar och 

beskrivningar.  

Det är även viktigt att tid ges åt att göra en samgranskning på projektplatsen, för att kunna få 

en fysisk bild av hur den kommande arbetsplatsen ser ut och vilka problem som kommer att 

kunna uppstå. Detta är speciellt viktigt då det rör sig om ett ombyggnadsprojekt eftersom det 

inte alltid finns korrekta relationshandlingar till den nuvarande byggnaden. Man kan i vissa fall 

ha frångått ritningarna från byggstart eller varit dålig på att dokumentera ändringar som gjorts 

under åren då byggnaden har varit i bruk. Detta leder till att i projekteringsarbetet utgås det från 

felaktiga uppgifter och därmed kan de nya bygghandlingarna som tas fram skilja sig från 

verkligheten.  

Ju mer tid som läggs på att granska sina handlingar, desto mer kostar det. Det är i dessa fall 

man måste avväga vad som är värt att lägga på projekteringen och hur mycket som kan åtgärda 

på den extra tiden. Man måste fråga sig som projektör om man vill lägga den tiden det tar för 

att granska sitt eget arbete eller om det är bättre att ta det som ett framtida ÄTA-arbete. Det 
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måste någon gång sättas ett stopp för när projekteringen anses vara klar och det kan vara svårt 

att förutse. I intervjuerna sas det att om man skulle få längre tid till att projektera är det inte 

säkert att all den tiden skulle läggas på det aktuella projektet, utan använda den tiden till ett 

annat projekt som man samtidigt arbetar med. Det är alltså en avvägning om hur mycket tid och 

pengar man vill lägga på projekteringen i förhållande till vad man är beredd på att hantera från 

fråga/svar-blanketterna och ÄTA-arbeten som senare uppstår i produktionen. 

Det kan dock i vissa fall vara svårt för projektörerna vad gäller svängrum av tidfördelning. Vid 

upphandling av ett projekt kan det finnas en viss tidsbegränsning av projekteringen från 

beställaren. Det kan alltså innebära att det inte finns några alternativ för att justera i tidplanen, 

som i detta fall när det handlar om en generalentreprenad har toofab blivit tilldelad en viss tid 

för att projektera klart innan entreprenaden upphandlas. Detta till skillnad från en 

totalentreprenad där det finns större möjlighet att disponera de olika skedena i tidplanen. I detta 

fall gäller det att kanske kunna diskutera med beställaren som har den fullständiga tidplanen till 

godo och höra vad denne anser om att mer tid ska läggas på projekteringen än vad produktionen 

sedan får. 
 

6.3 Granskning av handlingar 

Vad gäller granskning av bygghandlingar är det viktigt att få in en rutin kring detta. Ett av de 

stora problemen i de studerade projekten har varit att ritningar och beskrivningar ej stämmer 

med verkligheten. Alltså att man har projekterat utifrån en äldre relationshandling av 

byggnaden som ej stämmer överens med dagens byggnad. Detta har bidragit till att det uppstår 

kollisioner mellan ritningar och den fysiska byggnaden, vilket leder till ÄTA-arbeten för att 

arbetet ej kan utföras enligt föreskrivna handlingar. 

Många problem har uppkommit för att byggnaden inte har granskats på plats, utan enbart utgått 

från att relationshandlingarna har varit aktuella och korrekta. Vanligtvis ska det bara behöva 

utgås från relationshandlingarna, men i många fall är dessa ej aktuella och bidrar till framtida 

svårigheter. Därför är det viktigt att kunna besöka blivande projektplats för inspektion, då detta 

kan bidra till korrekta bygghandlingar. Att grundundersöka hela byggnaden är såklart 

tidskrävande, men av resultaten i denna studie bör det främst fokuseras på att inspektera 

installationer eftersom många ändrings- och tilläggsarbeten har berott på att oförutsedd befintlig 

installation har kolliderat med nya installationer. Framförallt bör man notera hur befintlig 

ventilation, vatten, avlopp och el som ska behållas skiljer sig från relationshandlingarna. 

Därmed kan relationshandlingarna uppdateras, så att man har korrekta ritningar att utgå ifrån. 

En annan anledning till att det uppstått kollisioner är för att olika sorters ritningar har kolliderat 

med varandra. T.ex. kan en ventilationsritning och en sprinklerritning båda ha föreskrivit att 

det ska dras en kanal/rör på samma ställe, vilket är fysiskt omöjligt. I det fallet skulle en 

sakgranskning av de olika ritningarna ha behövts, där man upptäcker sådana kollisioner och 

kan åtgärda felen i ett tidigt stadium. 

För att skapa felfria bygghandlingar gäller det att projektera allt in i minsta detalj. Detta kan 

dock vara svårt i många fall då det inte är tidsmässigt rimligt, men det går alltid att göra en 

förbättring. Många fel som har uppstått i de studerade delprojekten beror på rena enkla missar, 

och detta skulle kunna förbättras genom att granska bygghandlingarna lite ytterligare. Det 

skulle leda till att enkla fel kan upptäckas och som tidigt kan åtgärdas. Det gäller att klarlägga 

ifall alla arbeten går att utföra på ett fackmannamässigt sätt och att valda produkter fungerar 

med varandra samt att de är godkända enligt lag. 
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Många bristande bygghandlingar kunde också bero på att det införts nya lösningar eller metoder 

under projektets gång, men att revidering av bygghandlingar ej har hunnit göras. Det kunde 

bidra till att nya ändrings- och tilläggsarbeten kring den nya lösningen dök upp. Här gäller det 

att alltid revidera nya ritningar vartefter en ny överenskommelse har framförts, just för att se 

om detta kan påverka andra arbeten i anslutning till detta. 
 

6.4 Samarbete och kommunikation 

Projekteringsarbetet skulle underlättas genom att ha en tät kontakt med de medverkande 

konsulterna, och kontinuerligt har avstämningsmöten där problem som har uppstått kan 

diskuteras. Ett gott samarbete skulle kunna undvika kollisioner och brister i bygghandlingarna. 

En aspekt att ta hänsyn till när man utvärderar en projektering är vilken sorts entreprenadform 

som har valts till det aktuella projektet. Denna styr arbetssätten på ett sådant sätt att den avgör 

vem det är som utför projekteringen, vilken roll beställaren har i processen samt hur stort 

inflytande entreprenören har. 

I dessa projekt har det arbetats utifrån en särskild generalentreprenad, man kallar det för 

samverkansentreprenad. Det gör att entreprenören i dessa projekt har en större roll i 

projekteringsarbetet än vad de skulle ha haft i en renodlad generalentreprenad. I en 

generalentreprenad får entreprenören färdiga bygghandlingar som skall följas, men i detta fall 

får de inte fullständiga bygghandlingar vilket medför att de får ta en del beslut själva. Det har 

bidragit till att det har uppkommit frågor som inte varit bearbetade i bygghandlingarna. Dessa 

har behandlats internt hos entreprenören och åtgärdats på bästa sätt enligt dem, istället för att 

skicka frågan vidare till projekteringsledningen. Man slipper då en lång och ibland utdragen 

process när frågan ska skickas iväg, läsas, behandlas genom samtal med ytterligare parter och 

sedan skickas tillbaka i form av en beställning på ett ÄTA-arbete. 

I dessa projekt har man även valt att ha projekteringspersonal på samma kontor som 

entreprenören vilket har underlättat kommunikationen ytterligare. Trots att det har uppstått 

frågor som mynnat ut i ÄTA-arbeten har man kunnat undvika de långa ledtider som en 

traditionell generalentreprenad kan råka ut för och man har kunnat lösa problemen snabbt 

mellan varandra. 

Vad som kan vara till fördel i projekteringsarbetet är att ha mallar och rutiner som kan följas 

kontinuerligt under projektets gång. Dessa rutiner kan vara att regelbundet granska handlingar 

vartefter de är så gott som klara. Detta kan göras tillsammans med alla involverade aktörer som 

är specialiserade på sin egen gren. Alla projekt har i slutet av produktionsskedet en 

slutbesiktning där man anlitar en utomstående besiktningsman som får granska det färdiga 

arbetet, även kallad byggkontrollant. Detta är något som skulle kunna appliceras även i 

projekteringsskedet. Desto fler olika ögon som granskar bygghandlingarna, ju större chans 

finns det att tidigt kunna upptäcka fler fel och brister och då kunna åtgärda dessa. 

Mallar för rutiner kan tas fram via återföring för varje specifikt projekt. Då det enligt vissa har 

ansetts att ibland kan återföring spela en mindre roll då vissa projekt inte är den andra lik, och 

man stöter sällan på liknande förändringsarbete. Dock kan varje misstag vara en behjälplig 

lärdom och om alla projekt kunde utvärderas hade det blivit klarare för alla var felen hittas, 

samt en säkrare studie kring vilka orsaker som ligger till grund för dem. Vid en återföring är 

det bra att sammanställa alla rapporterade ÄTA-arbeten och notera en noggrannare analys till 

vilka skäl som gjorde att ÄTA-arbetet uppstod. Detta kan vara till stor hjälp för nästa projekt. 
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6.5 Kvalitetssäkring 

För att kunna klara av tidiga besked, rimliga tider, samgranska bygghandlingar och samtidigt 

uppehålla ett gott samarbete med bra kommunikation bör fokus ligga på den så kallade 

kvalitetssäkringen för en framgångsrik projekteringsstyrning. Det är viktigt att man planerar 

och styr projekteringsarbetet för att undvika hinder, detta innebär att man måste upprätta en 

kvalitetsplan innan påbörjat arbete. Vad som bör ingå i denna plan är en tydlig fördelning av 

ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter mellan de involverade aktörerna. En planering av 

projekteringen bör upprättas, där det ingår vad man ska arbeta fram samt vilka mål man ska 

arbeta mot. Vad som är viktigast är att uppföra krav på att varje projektör utför egenkontroller 

samt att man gemensamt granskar upprättade handlingar.  

Med en kvalitetsplan hade ändrings- och tilläggsarbeten kunnat minimeras på så sätt att 

projekteringsarbetet hade en god planering samt styrning. Vid regelbundna egenkontroller kan 

fler fel och missar upptäckas i sitt eget arbete och på så sätt kunna åtgärdas. Även vid 

gemensamma granskningar kan kollisioner mellan olika ritningar upptäckas. 

För att detta ska fungera krävs god samordning mellan alla de involverade projektörerna. Därav 

bör även rutiner för sammanträden och kommunikation upprättas för att åstadkomma en bra 

kvalitetssäkring. 
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7 Slutsatser 

Problemformuleringen som formulerades i början av detta arbete var; “Vad är huvudskälet till 

ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion?” samt ”Hur kan man undvika ändrings- och 

tilläggsarbeten med rimliga åtgärder som är lönsamma för framtida projekt?”. Dessa besvaras 

nedan. 

 

Vad är huvudskälet till ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion? 

De ÄTA-arbeten som var vanligast förekommande i de studerade projekten var överlägset 

ändrings- och tilläggsarbeten, och orsaken till dem grundades nästan uteslutande av 

projekteringsarbetets framtagna ritningar och beskrivningar. Detta var i form av bristande 

information, kollisioner mellan installationer i ritningar samt att ritningarna ej stämde överens 

med verkligheten. Detta bidrog i sin tur till att kostnaden för projekten ökade samt att tiden för 

projekten blev längre. Det var dock inget som påverkade projekten negativt då man hade räknat 

med ett visst kostnadspåslag samt att man arbetade ikapp den utökade tiden. Med det sagt är 

det inte säkert att det fungerar lika bra i andra projekt. 

 

Hur kan ändrings- och tilläggsarbeten undvikas med rimliga åtgärder som är lönsamma 

för framtida projekt?   

Efter en noggrann granskning av fem delprojekt samt intervjuer med inblandade parter har 

slutsatsen dragits att det går att projektera på ett sådant sätt att ÄTA-arbeten kan undvikas i viss 

mån. Att helt undvika ändrings- och tilläggsarbeten i byggproduktion kan vara ett svårt 

uppdrag, men man kan försöka nå en minimal nivå av dessa arbeten genom ett antal åtgärder. 

ÄTA-arbeten som begärs av beställaren är dennes order och dennes val av kostnad, och därför 

inget som kan förhindras eller motverkas. Däremot de ÄTA-arbeten som orsakas av bristande 

handlingar skulle man rent teoretiskt sett kunna undvika. För att detta ska vara möjligt behövs 

framförallt tid. Då många specialister inom projekteringsarbetet har betydande roller, krävs 

deras kunskap samt ett samarbete mellan dessa. Först och främst måste alla uppfylla sina 

specifika krav som ställs av beställaren. Det finns arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter, el-

konsulter och brandkonsulter som alla ska enas på samma yta och uppfylla var och ens krav. I 

dessa fall är det viktigt att det finns utarbetade rutiner för möten, kommunikation och 

samgranskning. Det krävs en god samordning mellan alla involverade aktörer för att kunna 

bidra med korrekta bygghandlingar. 

En annan viktig del i projekteringen är bilden av verkligheten, speciellt vid en ombyggnation. 

Då detta kan vara begränsat i form av att man inte har korrekta handlingar om den nuvarande 

byggnaden eller att dessa ej överensstämmer med verkligheten är det viktigt att byggnaden 

granskas innan den ska byggas om. Detta för att i ett tidigt skede kunna upptäcka dessa 

avvikelser. 

För att få en bättre syn på handlingarna som tagits fram kan det vara viktigt att även engagera 

andra yrkesroller. Det är viktigt att alla inom sitt specialområde kan vara med från början för 

att säkerhetsställa att krav uppfylls. Även aktörer från produktionen ska engageras, de har 

erfarenheter kring produktion på ett sådant sätt som projektörer kanske inte har. Därmed kan 

de ge sina synpunkter på bästa lösningar och alternativa förslag. En helhetsbild från allas 

synvinkel kan vara en lösning på problemet. 

En betydande roll i dessa projekt har varit den entreprenadform som har upphandlats. Den har 

bidragit till att entreprenören har haft större ansvar och kunnat lösa uppkomna problem på en 
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gång utan att det har gått igenom processen för att bli ett ÄTA-arbete. Man har avsiktligt kunnat 

projektera till en viss nivå under en kort period för att sedan lägga över ansvaret på 

entreprenören. Hade det upphandlats en traditionell generalentreprenad så hade det tagit längre 

tid att få fram fullständiga bygghandlingar under projekteringsskedet. Dessutom var detta ett så 

pass komplext projekt att det ändå hade tillkommit ÄTA-arbeten som hade tagit tid att hantera. 

Så med denna entreprenadform har man kunnat spara mycket tid.  

För att allt detta ska fungera är det avgörande om man har en utsett kvalitetssamordnare i 

projektet. Dennes roll är att upprätta en plan för hur man ska kunna nå upp till ett resultat som 

kan anses fullständigt och korrekt. Det är den personen som har det yttersta ansvaret att se till 

att alla projektörer utför egenkontroller, att samgranskning av färdiga och upprättade handlingar 

utförs, att tidsplaneringen följs samt att fördelningen av arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter till de medverkande fungerar och är hållbar. 

För att kunna uppfylla dessa förslag på åtgärder krävs en god sammanhållning, det gäller att 

alla är kunniga i sitt område samt bekväma med att kunna samarbeta i lag. Vid varje avslutat 

projekt bör en utvärdering av uppkomna ändrings- och tilläggsarbeten göras, detta för att kunna 

ta med sig erfarenheter som kan bistå med åtgärder inför kommande projekt. På så vis kan 

noggrannare studier utföras och för varje nytt projekt kan fler ÄTA-arbeten undvikas.  
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8 Rekommendationer 

En noggrann analys av fem delprojekt i ett ombyggnadsprojekt av kontorslokaler har resulterat 

i en del förslag på åtgärder. För att undvika ÄTA-arbeten i så pass stor utsträckning som möjligt 

i ett framtida ombyggnadsprojekt föreslås till toofab att: 

 Innan start av arbetet med att projektera fram bygghandlingar bör en genomgång av den 

byggnad som ska byggas om genomföras, för att på så sätt upptäcka avvikelser i de 

relationshandlingar man senare ska utgå ifrån. 

 Låter entreprenören få en viss frihet genom att upphandla en samverkansentreprenad 

igen, så att det leder till effektivare hantering av uppkomna problem. 

 Man utser en kvalitetsansvarig i projekteringen som ansvarar för att en kvalitetsplan 

upprättas och att den sedan följs. 

 Samgranskar handlingar under regelbundna möten under projekteringsarbetet samt en 

slutlig samgranskning när man anser sig vara klar, för att där kunna upptäcka ifall det 

uppstått eventuella kollisioner mellan olika ritningar. 

 Involverar betydande aktörer i projekteringsarbetet, det vill säga inhyrda konsulter samt 

entreprenörer och byggkontrollanter.  

 Utvärdera varje specifikt projekt för att få säkrare resultat och på så vis minimera ÄTA-

arbeten i framtid projekt. 

 

För att få en mer övergripande bild av hur ÄTA-arbetet fungerar i praktiken, samt hur man kan 

arbeta mot att undvika dem skulle det behövas mer studier i ämnen så som: 

 Kartlägga och utreda ÄTA-arbeten i ett nyproduktionsprojekt för att se på vilka ÄTA-

arbeten man stöter på i ett sådant projekt. 

 Jämföra olika entreprenadformer med varandra för att se var det uppstår minst ÄTA-

arbeten och om det sättet att arbeta kan appliceras på de projekt med stora omfattande 

ÄTA-arbeten. 
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Figurer 

Figur 2.1 Visar en illustration över organisationen i denna entreprenad, samt tillhörande 

yrkesroller. 

Figur 3.1 Illustrerar byggprocessen från programskede till förvaltning i en generalentreprenad. 

Figur 3.2 Illustrerar vilka faser projekteringsarbetet genomgår. 

Figur 3.3. Hur en generalentreprenad är uppbyggd och vilka som har skrivet avtal med varandra. 

Diagram 6.1. Visar hur många fråga/svar-blanketter som entreprenören totalt skickade till 

toofab och hur många av dessa som mynnade ut i ett beställt ÄTA-arbete. 

Diagram 6.2 Visar vilka typer av ÄTA-arbeten som uppkom. 

Diagram 6.3 Visar vad uppkomsten av ÄTA-arbetet orsakades av. 

Diagram 6.4 Visar vilken bygghandling som orsakade ett ÄTA-arbete.  

Diagram 6.5 Visar vad det var för felaktigheter i bygghandlingarna som resulterade i ÄTA-

arbeten. 

Diagram 6.6 Visar hur stor del av de orsakade ÄTA-arbeten som bidrog till förlängd tid. 

Diagram 6.7 Visar hur stor del av de orsakade ÄTA-arbeten som bidrog till ökad kostnad. 
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Intervju 1  

 

Datum: 2016-04-15 

Tid: 10:30 

Plats: Platskontor för projektet i centrala Stockholm 

Deltagare: Richard Larsson 

Josefine Sörensen 

Hannah Norberg 

Löpnr: 001 

 

Ämne för mötet: 

 

Intervju med Richard Larsson, bitr. projektledare/projekteringsledare från toofab, om 

erfarenheter kring ÄTA-arbeten. 
 

Frågor som ställdes: 

 

● Vad är dina erfarenheter av ÄTA-arbeten? 

○ Har du varit på projekt där man mer eller mindre lyckas undvika ÄTA? 

“Det kan bero på vilken typ av entreprenad, vid TE har man kunnat undvika 

ÄTA mer eller mindre”. 
 

○ Vilken brukar vara den vanligaste typen av ÄTA? ändring, tillägg, 

avgående 

“Vanligast är ändringar och tillägg, då verkligheten krockar med ritningar. Det 

blir fel på plats.” 

 

○ Vad brukar orsaken vara? beställare, saknad/fel/brist i handlingar mm 

“Vanligaste orsaken är att man inte har information om verkligheten, man 

projekterar efter andra mått och ritningar på papper eller data.” 

 

○ Hur påverkar ÄTA det dagliga arbetet för din del? 

“I vissa fall kan det vara omfattande, då många blir involverade. Vanligast att 

en snickare upptäcker felet på platsen, som sedan för detta vidare till AL som 

sedan kontaktar mig (Richard, bitr. projektledare/projekteringsledare), som 

sedan kan behöva kontakta inblandade konsulter.” 

 

○ Hur påverkas relationen mellan entreprenören och er? 

“Vid löpande räkning brukar det inte bli dålig relation, det kan mer bli dålig 

stämning vid fast pris. 

○ Om man generaliserar, hur mycket brukar kostnadseffekten och 

tidplanen påverkas?  

“Sällan att tidplanen påverkas av dagliga ÄTA-arbeten. Kostnader beror 

mycket på hur man budgeterat projekteringen, kan vara mellan 5-10% pålägg 

för att täcka ÄTor, vilket är ganska mycket och brukar därmed inte 

överskridas”. 
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○ Uppstår det förseningar i direkt anknytning till ÄTA-arbetet eller brukar 

man lyckas lösa dem på ett smidigt sätt? 

“I vissa fall kan det bidra till förseningar, men blir sällan en total förlängd tid. 

Beroende på vilken verksamhet som ska flytta in kan man fortsätta arbetet efter 

de flyttat in, i andra fall blir det mer tidsbrist när allt måste vara klart innan 

verksamheten flyttar in. Det brukar dock inte vara några problem.” 

 

● Ni använder Fråga/Svar enkäter, är detta något ni alltid använder er av och 

fungerar det smidigt? 

“Ja, de används mer eller mindre. Mycket tas dock muntligt, men det brukar vara ett 

smidigt sätt att kommunicera.” 

 

● Om du fick välja som projekteringsledare, hade du uppskattat en längre tid med 

projekteringen och tror du man hade kunnat undvika fler ÄTA-arbeten isf? 

“Det hade varit bra med längre tid för att kunna ta fram alla handlingar och hinna 

samgranska dom noggrannare. Dock hade för lång tid inte bidragit till bättre 

projektering utan då hade man lagt mer tid på att projektera flera projekt samtidigt. I 

detta fall projekterar vi samtidigt som produktionen pågår, löpande. Det innebär att det 

hinner komma in ÄTA från exempelvis A, när vi fortsätter projektering på nästa.” 

 

● Är det någon yrkesroll du saknar i projekteringen? T.ex. om man vill få 

synvinklar från annat håll skulle detta uppskattas? ex. kontrollanter, specialister, 

arbetsledare, yrkesarbetare mm. 

“Vid större projekt är det alltid bra med en installationssamordnare, då det är här 

mycket ÄTA förekommer. En saknad är att kunna ha en tightare dialog med 

entreprenaden. Det som är svårt vid GE är att entreprenaden är inte inhandlat vid 

projekteringen, och kan vara svårt med samarbete vid det skedet.” 

 

● Vad är dina erfarenheter med återföring av ÄTA-arbeten? Brukar ni utvärdera 

för att kunna undvika dem i framtiden? 

“Oftast tas det upp på byggmöten med entreprenaden och hur man kunnat undvika 

dessa. Men det brukas inte göra någon officiell återföring.” 
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Intervju 2  

 

Datum: 2016-04-19  

Tid: 10.00 

Plats: Platskontor för projektet i centrala Stockholm 

Deltagare: Projektinenjör, från GE 

Josefine Sörensen 

Hannah Norberg 

Löpnr: 002 

 

Ämne för mötet: 

 

Intervju med projektingenjör från utförandeentreprenören om dennes erfarenheter kring ÄTA-

arbeten. 
 

Frågor som ställdes 

 

● Hur ser din roll ut i pågående projekt? 

“Jag är projekteringsingenjör och ansvarar för: kvalitetsamordningen, miljösamordningen 

mot beställaren samt att sammanställa ekonomin.” 

 

● Vad är dina erfarenheter av ÄTA-arbeten? 

○ Hur påverkar det ditt dagliga arbete? 

“Det påverkar mig hela tiden, då alla frågor går genom mig eftersom att jag är den 

som sammanställer de ekonomiska delarna i projektet.” 

 

○ Hur brukar kostnadseffekten samt tidsplanen påverkas? 

“Det finns väl utvecklade rutiner för hur ett ÄTA-arbete ska hanteras men 

självklart kan de ställa till med problem. Ju tidigare man upptäcker ett problem, 

desto lättare är det att åtgärda. T.ex. om man upptäcker felet efter att man gått på 

och börjat med arbetet utanför/runt om så medför detta att man måste riva bort det 

nya jobbet eller att hyresgästen redan flyttat in när felet upptäcks, då kan man inte 

åtgärda det när som helst.” 

 

● Om du fick välja från entreprenadens sida, hade du uppskattat om man kunnat 

undvika ÄTA-arbeten? Eller ser ni det som en vinst för företaget? 

“Enligt mig så är ett ÄTA-arbete är aldrig en vinst, utan ett nödvändigt ont som man 

måste hantera. Självklart hade ett projekt utan några ÄT:or varit att föredra men av egen 

erfarenhet så vet jag att det aldrig blir så. Det är ingenting man “tycker om” men som vi 

har rutiner för detta och vet hur vi ska hantera dem på bästa sätt.” 
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● Ser ni något mönster på att ÄTA-arbeten påverkar yrkesarbetarna samt 

platschef/arbetsledare? T.ex. att det tar tid, skapar sämre motivation mm. 

“Nej, man vet att det kommer att uppstå och denna entreprenadform så fungerar 

samarbetet bra mellan oss & toofab då vi jobbar utifrån en samverkningsentreprenad och 

har därför tät kontakt med beställarens representanter (toofab) och kan därför lösa ÄTA-

arbeten smidigt. Sedan är det aldrig kul ifall man gjort klart ett arbete och man blir 

tvungen att göra om det för att ett annat fel bakom detta har upptäckts men det är vi vana 

vid och medveten om att det kan hända.” 

 

● toofab använder sig av Fråga/Svar enkäter, fungerar det smidigt för er? 

“Deras enkäter ser ut på samma sätt som hos alla andra och det är ett system som fungerar 

bra för oss.” 

 

● Ni som entreprenad, hade ni uppskattat att få kunna vara med och bidra i 

projekteringen för att kunna ge mer förståelse från produktion? 

“Att få vara med under projekteringen är att föredra, men framförallt så är det viktigt att 

ha en nära kontakt med projektörerna under produktionen som är viktigt. I detta fall så 

fungerar det bra då vi sitter ett par meter ifrån varandra och kan ställa de frågor som dyker 

upp på en gång.” 

 

● Vem är arbetsledare/platschef för projektet nu? 

“Produktionschef kallar man rollen som i vanliga fall kallas platschef på detta projekt.”  

(Namnen har vi fått men då de vill vara anonyma så vi kallar denna bara för 

produktionschef i denna rapport).  
 

● Hur hanteras ÄTA-arbetena ekonomiskt i detta projekt? 

“Det finns olika sätt att reglera sådana kostnader, man kan antigen jobba utifrån fast pris, 

löpande räkning eller á-pris. Hur man väljer ersättningsform beror på beställaren och 

vilken entreprenadform som används.” 

 

○ Kommer man alltid överens? 

“Ja, man kommer ofta fram till ett pris innan man påbörjar arbetet och det brukar 

sällan blir några snedsteg.” 

  

○ Vilken ersättningsform använder man? 

“I detta projekt använder vi “löpande räkning” för hela projektet och även för de 

ÄTA-arbeten som uppkommer. Då det är en samverkan mellan oss och toofab så 

projekterar toofab fram till ca 90 % av färdiga handlingar och sedan låter man oss 

stå för kostnaden för de resterande 10 % som kommer att uppkomna i form av 

ÄTA-arbeten. I kontraktet har vi därför räknat in en extra peng för de ätor som 

kommer att uppkomma via våra underentreprenörer och arbetet med att redovisa 

dessa behövs inte på samma sätt som i en renodlad generalentreprenad. Detta gör 

att man kan påbörja arbetet snabbare men det bidrar även till att fler frågor kan 

dyka upp då man inte har fullständiga bygghandlingar när man drar igång.” 
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Intervju 3  

 

Datum: 2016-04-29 

Tid: 09:00 

Plats: Flemingsgatan 51, toofab’s huvudkontor 

Deltagare: Benjamin Toofani 

Josefine Sörensen 

Hannah Norberg 

Löpnr: 005 

 

Ämne för mötet: 

 

Intervju med Benjamin Toofani, projektledare från toofab, om erfarenheter av ÄTA-arbeten i 

dessa projekt samt generellt?  
 

Frågor som ställdes: 

 

Egna erfarenheter: 

● Har du varit på projekt där man mer eller mindre lyckas undvika ÄTA? 

“Nej, det finns inte ett enda projekt som inte har haft ett ÄTA-arbete.” 

 

● Vad brukar den vanligaste orsaken vara till ÄTA? beställare, saknad/fel/brist i 

handlingar mm 

“Största delen av ÄTA-arbeten brukar bero på felaktigheter i ritningar.” 

 

● Hur påverkar ÄTA det dagliga arbetet för din del? 

“Själva ÄTA-arbeten tar inte så mycket tid men Fråga/svar-ärenden, som sedermera leder 

till ett ÄTA-arbete tar mycket tid. Själva ÄTA-arbetena hanteras vid speciella, 

protokollförda möten där kostnaderna diskuteras.” 

 

● Hur påverkas relationen mellan entreprenören och er? 

“Det händer att man blir oense. Då kostnadstilläggen blir större än förväntat kan det hända 

dålig stämning uppkommer. Beställaren kan bli besviken/irriterad då det blir dyrare.”  
 

● Om man generaliserar, hur mycket brukar kostnadseffekten och tidplanen 

påverkas? 

“I två av tre fall blir det ej så stora problem och påverkar inte i så stor utsträckning och 

faller inom ramen för både budget och tid. I resterande fall drar det iväg i både tid och 

kostnad.” 
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● Vad är dina erfarenheter med återföring av ÄTA-arbeten? Brukar ni utvärdera för 

att kunna undvika dem i framtiden? 

“Ja vi jobbar med återföring i många fall. Det fungerar bra. Speciellt i detta fall då varje 

projekt i stort sett är en upprepning och man kan ta tillvara på de erfarenheter man får vid 

varje projekt. Det görs även med nya projekt men då de ofta är unika och chansen att det 

ska uppkomma något liknande problem i andra projekt är mindre.” 

 

● Vilken typ av projekt blir det mer ätor i, jämförelsevis med andra sorters projekt? 

“De projekt som har flest ÄTA-arbeten generellt är ombyggnadsprojekt. Då förutsätter 

man att relationshandlingarna stämmer och projekterar utifrån dem och när man sedan 

står på plats och ska bygga så ser man att handlingarna ej stämmer överens med 

verkligheten, d.v.s. man har byggt på ett avvikande sätt.  

När det handlar om nybyggnadsprojekt är de flesta problem relaterade till marken t.ex. att 

man stöter på berg.” 

 

● Vad skulle kunna vara en bra åtgärd för att hindra uppkomsten av ÄTA? 

○ Är det rimligt att förlänga projekteringstiden för att kunna upptäcka 

framtida ätor innan byggandet påbörjas? 

“Det viktiga är att varje del i projektet får rätt tid och idag fungerar det relativt bra. 

Problemet är att man i inledningsfasen sätter ett slutdatum då man vill att projektet 

ska vara färdigställt och sedan drar inledningsfasen ut på tiden. detta kan röra sig 

om flera månaders förseningar då man diskuterar fram och tillbaka hur man vill 

göra, hur man ska budgetera mm. detta pågår utan att man ändrar slutdatumet och 

det i sin tur gör att man måste krympa tiden för resterande delar i projektet, både 

när det kommer till projektering och produktion.” 

 

○ Hade det möjligtvis varit bättre om andra yrkesroller var med i 

projekteringen för att få fler synvinklar. Ex. kontrollanter, specialister, 

arbetsledare, yrkesarbetare mm. 

“Ja, det skulle vara bra men ju mer kontroller man har desto längre tid tar det ju. 

En samgranskning tillsammans med olika konsulter; el, ventilation, rör mm skulle 

även det vara att föredra, men det är samma sak där, ju mer samgranskningar desto 

längre tid tar det.” 
 

Detta projekt: 

● Hur fungerar denna typ av entreprenadform mer ingående? Det har berättats om 

hur ni projekterar fram till 90 % och sedan får entreprenören göra resten. 

“Det kallas samverkansentreprenad och det används i detta projekt för att man har så pass 

lite tid till projekteringen i varje projekt, vi saknar ca 2-3 månader i projektering i 

jämförelse med andra projekt. Det man gör i detta fall är att vi som projektörer tar fram de 

viktigaste handlingar, så som var väggar ska stå, var dörrarna ska placeras och sedan får 

entreprenören göra resterande. Det fungerar så pass bra i detta fall då det handlar om 

projekt som ser likadana ut, det är upprepningsprojekt. Det som sedan sker är att 

entreprenören har större frihet att åtgärda de ändringar och tillägg som krävs utan att det 

blir en ÄTA rent tekniskt.  

Detta är ett bra sätt att arbeta på då vi har en tätare kontakt med entreprenören och 

samtidigt släpper in dem i tidigt skede. Det man förlorar på i detta fall är att man inte kan 

vara lika kostnadseffektiv samt att man inte kan ha en konkurrensupphandling inför varje 

projekt.”  
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● Fungerar denna typ av entreprenadform bättre utifrån att det blir mindre ätor då 

entreprenören låter detta ingå i “de sista 10%”? 

○ Är detta ett arbetssätt ni ofta arbetar utifrån? 

“Vid komplexa projekt är detta att föredra så det kan komma att uppstå många 

oväntade händelser som sedermera kan komma att bli ett ÄTA-arbete.” 

 

● Hur fungerar kommunikationen mellan er och entreprenören? 

○ Finns det en utarbetad arbetsmetod er emellan (byggmöten, hjälpmedel 

såsom datorprogram, dokument) eller är detta fritt? 

“I detta projekt var det planerat att jobba så här, att ha både vår personal och 

entreprenörens personal på ett och samma kontor, detta för att minska ledtider.”  
 

○ Hur har det sett ut på tidigare projekt? har man suttit på samma ställe då? 

Om inte, har detta arbetssätt fungerat bättre? 

“Generellt så är det ett bra sätt att arbeta på, om man har möjlighet att ha personal 

på samma ställe, annars är det lätt att det lätt att det uppstår missförstånd.” 

 

● Vad avgör hur man väljer att arbeta fram en projektering? 

“Beställaren avväger vad som är viktigaste för dem, är det kvalité, tid eller kostnaden? 

Utifrån detta får man anpassa projekteringen utifrån kundens önskemål. Om 

kunden/beställaren vill ha fram produkten fort med en bra kvalité så är det tiden som 

kommer att påverkas, det tar längre tid och vice versa.”  
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Intervju 4  

 

Datum: 2016-05-02  

Tid: 15.30 

Plats: Platskontor för projektet i centrala Stockholm 

Deltagare: Produktionsledare, från GE 

Josefine Sörensen 

Hannah Norberg 

Löpnr: 006 

 

Ämne för mötet: 

 

Intervju med produktionsledare 1 angående hans erfarenheter kring ÄTA-arbeten i detta projekt 

och generellt. 
 

Frågor som ställdes: 

 

● Hur ser din roll ut i detta projekt? 

 “Jag är produktionsledare och ansvarar för två projekt samtidigt” 

 

● Vad är dina erfarenheter av ÄTA-arbeten? 

“Det händer ofta och är mycket tidskrävande” 

 

● Vilken brukar vara den vanligaste typen av ÄTA? (ändring, tillägg, avgående) 

 “Framförallt förekommer ändringar och tillägg, inte så ofta med avgående arbeten” 

 

● Vad brukar orsaken vara? beställare, saknad/fel/brist i handlingar mm 

“Ofta brukar det vara att gått för snabbt under projekteringen, att det inte funnits tid och 

att man har missat saker i projekteringen. Men det är mycket tillkommande arbeten  

som kunden beställer och dessa ändringar har inte hunnits projektera vilket leder till 

dåliga ritningar” 

 

● Hur påverkar ÄTA det dagliga arbetet för din del? 

 “Det är väldigt olika men kan vara några timmar i veckan som läggs på arbete 

kopplat  

till ÄTA” 

 

● Hur påverkas relationen mellan entreprenören och er? 

 “Alla är på samma plan och alla är pressade, vilket innebär att man brukar ha  

förståelse för varandra” 

 

● Om man generaliserar, hur mycket brukar kostnadseffekten och tidplanen 

påverkas?  

 “En del ÄTA-arbeten tar längre tid men ofta är det hanterbara och brukar inte få så  

stora konsekvenser” 

 

● Ni använder Fråga/Svar enkäter, är detta något ni alltid använder er av och 

fungerar det smidigt? Går det fort att få svar? 

 “Det är ett bra system och man brukar få svar väldigt snabbt” 
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● Har du varit på projekt där man mer eller mindre lyckats undvika ÄTA? 

 “Nej” 

 

● Hur upptäcks ÄTA-arbeten? Är det en UE som berättar för er eller upptäcker ni det 

själva? 

 “Det är både vi och UE som brukar upptäcka en ÄTA” 

 

● Ser ni något mönster på att ÄTA-arbeten påverkar yrkesarbetarna samt 

platschef/arbetsledare? T.ex. att det tar tid, skapar sämre motivation mm. 

 “Yrkesarbetarna blir självklart frustrerade när de tillkommer ändringar, det blir 

också  

irritation när de blir ståendes men ofta har de andra saker att göra ändå” 

 

● Hur ser ni på den här typen av samverkansentreprenad? Fungerar det smidigt med 

att man projekterar endast 90 %? 

 “Det är ganska vanligt att man gör så, med det bidrar till mycket extra arbete för oss  

men det är så det är” 

 

● Ni som entreprenad, hade ni uppskattat att få kunna vara med och bidra i 

projekteringen för att kunna ge mer förståelse från produktion?  

 “Absolut, det skulle vara en fördel om man fick vara med i projekteringen” 

 

● Hur ofta har ni avstämningar med ÄTA-arbeten? 

“En gång i månaden brukar vi ha en avstämning” 

 

● Hur lång tid brukar det ta från att ni upptäcker en blivande ÄTA till att ni fått 

klartecken för utförandet? 

“Det beror på, vissa ÄTA-arbeten kan göras utan ändring i projekteringen och då går  

det snabbt men i andra fall kan en konstruktör behöva tillkallas och då kan det ta längre 

tid” 
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Datum inkommen

Datum besvarad

Projekt

Typ Ändring

Tillägg

Avgående

Vem upptäckte ÄTA Entreprenad Platschef

Arbetsledare

Yrkesarbetare

Projektering

Projektledning

Annan______

Orsak till ÄTA Projektering Ritningar

Beskrivningar

Övriga handlingar

Beställare Sen leverans

Sen underättelseskyldighet

Sen i tidplan

Väder

Forcering

UE

Val av annan lösning

Annat______

Fråga

Svar

Medför tid

Medför kostnad

ORSAK Kommentar

PRODUKTION 

Kommentar

ÄTA-F/S
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Fråga/Svar

Projekt DP08 DP11 DP13 DP14 DP15

Antal 12 28 6 2

Aktuella 8 (10) 19 6 2

TYP

Ändring 4 4 6 3 1

Tillägg 4 15 19 3 1

Avgående 2

VEM UPPTÄCKTE ÄTA

Entreprenad 8 18 24 6 2

Platschef

Arbetsledare

Yrkesarbetare

Projektering 1 1

Projektledning

ORSAK TILL ÄTA

Projektering 8 18 24 5 2

Ritningar 4 7 16 4 1

Beskrivningar 3 11 7 1 1

Övriga handlingar 1 1

Beställare

Sen leverans

Sen underrättelseskyldighet

Sen i tidplan

Väder

Forcering

UE

Val av annan lösning 1 1 1

Kollision/fel i ritning 2 11 2

Verklighet stämmer ej med handling 5 3 4 1

Bristande information 3 13 9 3 1

Medför tid 3 18 8 6 2

Medför kostnad 6 7 7 6 2

Statistik ÄTA-arbeten


