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Sammanfattning 

Examensarbetets titel:  Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektorn 
 
Författare:    Cindy Dinh & Michael Petersson 
 
Handledare:   Anders Lindén 
 
Ämne/Kurs: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

byggteknik 
 
Syfte: Avsikten med denna studie är att analysera ÄTA-

arbeten vid nyproduktion i den privata byggsektorn 
samt att studera hur dessa arbeten uppkommer och 
hanteras. Målet är även att få en klarare bild över vilka 
problem och utmaningar som kan uppstå i denna 
process. 

 
Metod:  
 
 
Teori: I teoridelen presenteras bakgrundsfakta som har en 

relevant koppling till ÄTA-arbeten.  
 
 
Resultat och analys: Sammanställningen av insamlade data i form av 

intervjusvar samt granskning av ÄTA-listor 
presenteras i kapitlet.  

 
 
Slutsatser: Slutsatserna som kan dras av studien är att ett tydligt 

och komplett FFU, vikten av god kommunikation och 
goda relationer är viktiga faktorer för att få en 
framgångsrik och effektiv ÄTA-hantering.  

 
  



 

  

Abstract 

 
Title:  Analysis of ÄTA-work in the private construction 

sector 
 
Authors:  Cindy Dinh & Michael Petersson 
 
Advisor: Anders Lindén 
 
Course:  Degree Project for BSc in Building Construction 
 
 
Purpose: The purpose of this study is to analyze ÄTA-work in 

new production in the private construction sector, as 
well as to study how these jobs are generated and 
managed. The goal is also to get a clearer picture of 
the problems and challenges that may arise in this 
process.  

 
 
Methodology: 
 
 
Theory: The theoretical part presents background facts that 

have a relevant link to ÄTA-work. 
 
 
Results and analysis: The compilation of collected data in the form og 

interview answers and review of ÄTA-work lists are 
presented in the chapter. 

 
 
Conclusions: The conclusions that can be drawn from the study are 

that a clear and complete FFU, the importance of good 
communication and good relationships are important 
factors in achieving successful and effective ÄTA-
work management.  
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Förkortningar 

TE – Totalentreprenad/totalentreprenör 
 
UE – Underentreprenad 
 
FFU – Förfrågningsunderlag 
 
AF – Administrativa föreskrifter 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte och avgränsningar för ämnet vi valt att 
studera i detta examensarbete.  

1.1 Bakgrund 

Ett ÄTA-arbete (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete) uppstår när något oväntat inträffar 
eller när ett arbete avviker från det förväntade resultatet. Det kan också uppstå när en beställare 
vill göra en ändring i byggprojektet. Det blir då ett nytt arbete som ska utföras och en kostnad 
sätts då på arbetet och det är då upp till beställaren och entreprenören att komma överens om 
arbetet ska utföras eller inte.  
 
Byggbranschen är en bransch som är mycket pressad av att minimera kostnader och även i 
behov av att öka sin effektivitet i byggandet. ÄTA-arbeten kan i olika utsträckning påverka 
dessa faktorer och är en frekvent företeelse i varje byggprojekt. När ett ÄTA-arbete dyker upp 
så hanteras resurser såsom; tid, pengar, personal, maskiner och material. Vid varje byggprojekt 
så är det ett samspel mellan dessa resurser för att få optimal prestanda under byggproduktionen.  
 
Flera parter behöver samarbeta med varandra i ett byggprojekt som till exempel beställare, 
entreprenörer och underentreprenörer. Det blir således mellan dessa parter som ÄTA-arbeten 
uppstår och hanteras. Viktiga komponenter i detta samspel är förfrågningsunderlag, allmänna 
bestämmelser (ABT 04, ABT 06), allmänna föreskrifter, anbud och kontrakt, då dessa utgör 
spelreglerna för entreprenaden. Det är i gränssnittet mellan tolkningen av dessa handlingar och 
kommunikation mellan parterna som ÄTA-arbeten uppstår. För att förebygga konflikter, öka 
kundnöjdheten och effektiviteten kan det ligga i byggbranschens intresse att förbättra 
hanteringen av ÄTA-arbeten.  

1.2 Syfte 

Avsikten med denna studie är att analysera ÄTA-arbeten vid nyproduktion i den privata 
byggsektorn samt att studera hur dessa arbeten uppkommer och hanteras. Målet är även att få 
en klarare bild över vilka problem och utmaningar som kan uppstå i denna process, samt hur 
man kan minska uppkomsten av ÄTA-arbeten. Förhoppningen är att beslutsfattare i 
byggbranschen kan använda denna studie som underlag för framtida förbättringsmöjligheter 
vid ÄTA-hantering.  

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till den privata byggsektorn, nyproduktion och entreprenadformen 
totalentreprenad. Med privat byggsektor i det studerande fallet menas totalentreprenör, 
underentreprenörer och privata beställare. Eftersom andra examensarbeten som behandlar 
ÄTA-arbeten med inriktning på offentliga beställare känns det mer intressant att välja vår valda 
inriktning då det är sparsamt skrivet om ämnet kan det föreligga behov att ämnet utreds.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som har använts i examensarbetet.  

2.1 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som valts för intervjudelen i denna studien kallas för kvalitativ ansats, 
då denna metod inte har några direkta begränsningar på informationen som samlas in från 
informatörer. Det som kännetecknar metoden är framförallt öppenhet, det vill säga att den 
som bli intervjuad kan avge svar som inte är påtvingade. Svaren blir således unika. Metoden 
erbjuder även flexibilitet med avseende på problemställningen, hur undersökningen 
genomförts, samt metoder för hur analys och datainsamlingen kan förändras i ny önskad 
riktning om ny information skulle dyka upp i studien som motiverar detta. I vår studie var 
detta fallet då vi bland annat ändrade frågeställningen och avgränsningen när ny information 
tillkom under studiens gång. Metoden är även bra använda när kunskaperna om ämnet är 
begränsade [1].  
 
Även kvantitativ metod har valts att användas i denna studien för att studera ÄTA-listor. 
Metoden passar bra när man vill leta rätt på hur frekvent en företeelse inträffar eller dess 
storlek. Detta var fallet och syftet med ÄTA-listorna som vi samlade in [1].   

2.2 Datainsamling 

Redan från början märkte vi att det inte fanns mycket skrivet om ÄTA-arbeten och i 
litteraturen vi hade tillgång till gav inte heller någon tydlig bild av ÄTA-hanteringen i 
praktiken. Vi valde därför att kontakta relevanta totalentreprenörer och beställare för att boka 
möten för intervjuer. Detta eftersom vi tror att respondenterna kan ge oss en bättre bild på hur 
ÄTA-arbeten hanteras i praktiken. Intervjuerna genomfördes med egna komponerade frågor 
och efter varje intervju bad vi även om ÄTA-listor för att analysera frekvens och bakgrund av 
ÄTA-arbeten.   
 
Intervjuerna som genomfördes har genom frågorna och dialog handlat om uppkomsten och 
hanteringen av ÄTA-arbeten mellan underentreprenör, totalentreprenör och beställare. 
Genomförandet av intervjuerna har gått till på så vis att vi ställt frågor som spelats in för att 
sedan transkriberas. Frågorna har varit relativt öppna och övergripande för att ge 
intervjudeltagarna möjlighet att avge egna svar och på så vis inte blivit styrda.     

2.3 Dataanalys 

Som grund för analys av data blev intervjuer och ÄTA-listor centrala delar i vårt arbete. När 
det gäller intervjuer skrevs svaren på frågorna ner ord för ord. Därefter gjordes en 
sammanfattande sammanställning av alla intervjuer för beställare respektive entreprenörer. 
Sedan kunde denna data analyseras vidare i diskussionen och slutsatsen.  
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För ÄTA-listor gick vi igenom alla ÄTA-arbeten och sammanfattade dem i en 
sammanställning under olika kategorier. Slutligen skrevs kommentarer om ÄTA-arbetena 
som sedan diskuterades vidare i diskussionen och slutsatsen.  

2.4 Giltighet och relevans 

Urvalsmetoderna som har tillämpas i detta examensarbete för att få en representativ bild av 
problemställningen och lämpliga deltagare är godtyckligt urval samt bekvämlighetsurval [1]. 
 
Den första metoden är godtyckligt urval som användes för att välja ut representativa deltagare 
för problemställningen. Det finns alltid en risk med att vissa aktörer i problemställningen blir 
utelämnade med denna metod, dock kan detta urval vara nödvändigt för få fram ett 
helhetsperspektiv. Den andra metoden bekvämlighetsurval som går ut på att välja de deltagare 
som är mest lättillgängliga. Detta medför även att metoden sparar tid som hade gått åt till att 
leta reda på mera svårtillgängliga personer. Tid är en viktig resurs då den är begränsad vid 
skrivandet av ett examensarbete [1]. 
 
Motiveringen till den avgränsning som har gjorts är följande. ÄTA-arbeten förekommer både i 
offentlig och privat byggsektor och det tillämpas även olika regelverk för sektorerna vid 
uppkomst av ÄTA-arbeten. Detta medför att om man ska åskådliggöra båda sektorerna blir 
underlaget alltför omfattande. Dessa faktorer gör det hela mycket svårt att komma till kärnan i 
problemställningen, det vill säga analysen av ÄTA-hanteringen. Således är det därför endast en 
inriktning som har valts för att få ett enhetligt underlag att studera. Begränsningen har även 
gjorts till entreprenadformen totalentreprenad då vi bedömer att ÄTA-hanteringen är mer tydlig 
och framträdande jämfört mot andra entreprenadformer. Vid intervjuerna bedömer vi att svaren 
från deltagarna inte har gett någon missvisande bild av ÄTA-hanteringen i praktiken då parterna 
verkar haft en gemensam samsyn kring detta. 
 
Karaktären på intervjufrågorna har varit relativt lättsamma och övergripande där deltagarna har 
tillåtits att svara efter eget tycke. Ibland fick vi mer information än vi räknat med som gav 
inspiration till att ställa följdfrågor som kompletterade svaren på intervjufrågorna. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades efteråt. Med bakgrund mot dessa faktorer tycker vi att 
sannolikheten för missförstånd är minimal.  
 
Vi anser att vi i så lång utsträckning som möjligt försökt att vara opartiska vid analys och 
slutsatser av intervjuerna och ÄTA-listor. Emellertid har vi varit på studiebesök hos eller hört 
talas om en del av parterna vi intervjuat genom byggingenjörsutbildningen. Sett i den 
synvinkeln finns alltid möjligheten till en undermedveten påverkan på objektiviteten som är 
svår att undvika. 
 
  



 

 5 

3 Teori 

I teorikapitlet presenteras teorier som i någon utsträckning har en koppling till ÄTA-arbete. 

3.1 ÄTA-arbete 

Definitionen av ÄTA-arbete avser ändrings-, tilläggs- och avgående arbete som har en direkt 
koppling till de arbeten som ska utföras enligt ett kontrakt [2,3]. När en entreprenad utförs 
uppkommer ÄTA-arbeten relativt frekvent och är en normal företeelse. Orsaken till detta beror 
på att villkoren ofta förändras efter att ett avtal trätt i kraft. På det stora hela så går inte samtliga 
omständigheter att förutse på förhand då ett avtal angående en entreprenad tecknas [3].  
 
Det är inte ovanligt att priset på ÄTA-arbeten blir dyrt. Följaktligen innebär detta även att 
ansvarsfrågan tas upp om vem som ska stå för dessa kostnader, beställare eller entreprenör, och 
vid sådana situationer kan oenigheter uppstå. Vanligt förekommande tvistefrågor kan vara flera. 
T.ex. om entreprenören får genomföra ett ÄTA-arbete eller om det är entreprenörens skyldighet 
att genomföra ett ÄTA-arbete. Det kan också vara en fråga gällande beställarens rättighet att 
begära hjälp för ÄTA-arbeten från en utomstående entreprenör än den hen tecknat avtal med 
[3]. 
 
När det gäller ÄTA-arbeten råder det avtalsfrihet. Det vill säga att varje part kan själv välja 
vilka avtal denne vill teckna, med vilken part kontraktet ska skrivas med samt vilka 
förutsättningar som ska gälla. Följaktligen så styr beställare eller entreprenören reglering och 
hantering av ÄTA-arbeten inom en entreprenad. Det är vanligt att standardavtal tillämpas på 
vilket sätt omständigheter kring ÄTA på ett lättbegripligt sätt kan korrigeras. Spelregler för 
ÄTA-arbeten går att finna i två standardiserade avtal i byggsektorn och de är AB 04 samt ABT 
06 [3].  
 
På det stora hela är föreskrifterna med avseende på ÄTA-arbete i ABT 06 ganska lika jämfört 
med AB 04. En del av skillnaderna i ABT 06 är dock: 
 

 Skyldigheten att informera – en entreprenör behöver ej meddela en beställare i skrift 
angående ÄTA-arbeten vilka inte i tydliga ordalag bokats men vilka likväl “betraktas 
som redan beställda”. Tumregeln är således att verbala meddelanden gäller fullt ut.  

 
 Tekniska lösningar samt funktionskrav – vid vissa tillfällen inträffar det att en beställare 

efteråt när ett avtal är tecknat begär att ett byggprojekt ska vara utrustat med en speciell 
funktion alternativt en teknisk lösning. Ifall en entreprenör bedömer att funktionskravet 
eller den tekniska lösningen (själva ÄTA-arbetet) blir dyrare än det som bestämts i 
original-kontraktet så ska denne entreprenör utan tidsfördröjning meddela beställare 
angående det här. En beställare ska vid den tidpunkten utan tidsfördröjning underrätta 
den entreprenör det gäller ifall han önskar om ÄTA-arbetet i fråga ska utföras eller inte 
utföras [3]. 
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3.2 Totalentreprenad 

Totalentreprenad, TE, är en av de vanligaste entreprenadformerna inom svenskt husbyggande, 
där totalentreprenören oftast är en byggentreprenör som har ansvaret för såväl projektering som 
produktion. Detta leder i sin tur till att totalentreprenören också har ett så kallat funktionsansvar 
[4]. Med funktionsansvar innebär det att entreprenören måste se till att det färdiga byggprojektet 
uppfyller beställarens funktionskrav, det vill säga att byggnaden bör kunna användas med 
avseende på syftet samt innehav de kvaliteter vilka är essentiella för brukbarheten [4].   
 
För att TE ska kunna klara av arbetet måste denne därför anlita dels konsulter som projektörer, 
dels bygghantverks- och specialföretag som sedan upphandlas som underentreprenörer, UE, se 
Figur 1 [4]. Upphandlingen av UE sker oftast i formen av totalentreprenad vilket gör att UE får 
projektera sitt arbete själva [5].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = AVTAL 
 
Figur 1: Organisation vid totalentreprenad [4]. 
 
Det finns många fördelar med TE. T.ex. kan man redan i projekteringsskedet utnyttja TE 
kunskaper om hur man genomför ett byggprojekt. Entreprenörer som tidigare har varit med i 
något liknande projekt från sin egen förvaltning kan alltid framföra synpunkter eller dela med 
sig erfarenheter till projektörerna för att underlätta deras arbete. Den allra största fördelen med 
att vara TE är att man både har hand om projektering och produktion vilket gör att det finns 
möjligheter till att samköra dessa skeden samtidigt. Det vill säga att man kan därmed komma 

BYGGHERRE 

TOTALENTREPRENAD PROJEKTÖRER 

RÖR-
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EL-
ENTREPRENÖR 

ÖVRIGA 
ENTREPRENÖRER 

VENTILATIONS-
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igång med produktionen fastän projekteringen fortfarande pågår, vilket medför att tiden för att 
genomföra projektet reduceras utan att belasta anställda i projekteringen och produktionen [4].   
 
Totalentreprenad är den entreprenadformen som kräver både kunskaper och resurser hos TE för 
att kunna styra projekteringsarbetets slutförande. Det är också en utav de viktigaste 
förutsättningarna för att TE ska få ett lyckat slutresultat [4].  

3.3 Ersättningsformer för ÄTA-arbeten 

De vanligaste ersättningsformerna för ÄTA-arbeten är enligt intervjusvar från 
byggentreprenörer är fast pris, à-pris och löpande räkning.  

3.3.1 Fast pris 

Fast pris innebär att byggentreprenören och beställaren på förhand bestämmer en totalsumma 
för samtliga arbeten som tillhör ett byggprojekt. Beskrivningar, ritningar samt 
förfrågningsunderlag är ett villkor för att en byggentreprenör ska kunna sätta ett lämpligt fast 
pris med tillräckligt god noggrannhet, i förhållande till kostnaderna för de arbeten som ska 
utföras. Om det uppkommer oväntade förändringar av kostnaderna, vilka till stor del har 
inverkan på en byggentreprenörs sammanlagda utgifter för kunna utföra entreprenaden, kan 
detta medföra att det fasta priset kan förändras. Exempel på detta är blandat annat förändringar 
av kostnader som beror på en myndighets ingrepp, att priset på material förändrats mer än vad 
som anses normalt eller att det uppstår krislägen [5].  

3.3.2 À-pris  

Med à-pris menar man vad det kostar att utföra en stycken kvantitet av en viss typ av arbete. 
Själva arbetet innehåller arbetsprestationen och hjälpmedel, produkter samt material som 
förbrukas vid arbetstillfället. Till à-priset hör även betalning för sekundära utgifter kopplade till 
byggplatsen och centraladministration, risker och vinster. Om det utförs fler arbeten än det 
normala från det att kontraktet är skrivet, bestäms många gånger nya à-pris mellan 
byggentreprenör och beställare [5]. 

3.3.3. Löpande räkning 

Löpande räkning innebär att TE får betalningen efter att arbetena är utförda, vanligtvis varje 
månad. Utgifterna “ska” bekräftas via en redogörelse med avseende på faktiska kostnader i 
produktionen för det som gjorts i byggprojektet. Utöver detta tillkommer ett så kallat arvode 
som entreprenören tar del av såsom t.ex. en viss andel extra tillägg på utgifter som är bekräftade. 
I detta arvode får entreprenören betalt för utgifter för den centrala administrationen, risk, vinst 
samt räntor. Det förekommer emellanåt att detta arvode innehåller ett i förväg överenskommet 
fast pris. Ibland rymmer det fasta arvodet också kompensation för sekundära kostnader som är 
kopplade till arbetsplatsen som utgifter för drift, arbetsplatsens ledarskap och hyror för 
maskiner [5]. 
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3.4 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget, FFU, är en central komponent vid uppkomsten av ÄTA-arbete. Ett 
FFU innehåller flera dokument från beställaren. Handlingarna utgör en utgångspunkt gentemot 
de anbud som byggentreprenörer lägger [5].  
 
FFU kan delas in i två stycken delar, ett tekniskt och ett administrativt. Det tekniska avsnittet 
består av ritningar samt beskrivningar för ett byggnadsverk. Dessa två bygghandlingar utgör 
underlag för vilken byggmetod byggentreprenören väljer men också underlag för 
entreprenörens kostnadsberäkningar för att kunna bygga byggnadsverket när 
byggentreprenören utformar sitt anbud. Det administrativa avsnittet innehåller det man kallar 
administrativa föreskrifter, AF. AF för entreprenader utformas med boken AF AMA 07 (del av 
AMA-systemet) som stöd. AF rymmer föreskrifter för den framtida entreprenaden samt 
upphandlingen men även föreskrifter med avseende på allmänna hjälpmedel dvs den tillfälliga 
fabriken som ingår i AF-delen. Vid vissa tillfällen rymmer förfrågningsunderlaget också 
dokument, såsom geotekniska utredningar respektive anbudsformulär [5].  
 
Administrativa föreskrifter rymmer således spelregler vilka är viktiga för de byggentreprenörer 
som lägger anbud. Detta eftersom entreprenörerna ska ha kännedom om spelreglerna vid 
anbudslämning och som tar emot beställningen, vilka i framtiden ska slutföra byggnadsverket. 
AF blir därmed en del av de kontraktshandlingar som ingår i en entreprenad [5].  
 
De kapitel som ingår i AF AMA 07 listas nedan:  
 

 AFA – Allmän orientering (RF AMA)   
 

 AFB – Upphandlingsföreskrifter  
 

 AFC – Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad 
 

 AFD – Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 
 

 AFH – Allmänna hjälpmedel 
 

 AFJ – Allmänna arbeten  
 
Det finns också ett extra avsnitt i boken som heter Råd och anvisningar (RA AF) som också 
ingår i AF AMA 07 [5]. 
 
De kapitel som innehåller föreskrifter för entreprenad delas i sin tur in i underavdelningar vilka 
stämmer överens med allmänna bestämmelser såsom AB 04 respektive ABT 06 som längre 
fram skall vara giltig mellan entreprenör och beställare. Språket som används i AF AMA 07, 
AB 04 respektive ABT 06 är av samma typ [5]. 
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En del krav bör ställas på FFU. Anledningen är att de konkurrensvillkor som råder för de 
byggentreprenörer som lägger anbud bör vara likvärdiga, så att det är uppenbart vad som gäller 
i FFU för att undvika misstolkning. Den information som finns i FFU bör presenteras med en 
redovisningsteknik som gör det lättare att utföra kalkylering. En viktig förutsättning för att 
beräkna kostnaderna relativt korrekt för entreprenaden är att FFU helt och hållet är komplett. 
Detta för att byggentreprenören inte ska utsättas för onödig risktagning. Kvalitéten på FFU 
påverkar hur beställaren kan jämföra olika anbud när hen väljer byggentreprenör och generellt 
blir denna process lättare med ett FFU av högre kvalité [5]. 

3.5 Anbudsprocessen 

3.5.1 Kalkyler i anbudet 

För entreprenörer i byggbranschen så är det viktigt att kunna genomföra verklighetsförankrade 
beräkningar för de kostnader som inkluderas i de byggprojekt som de deltar i. Exempelvis så är 
“anbudskalkylering” en slags beräkning av kostnader vilket utförs på förhand före den tidpunkt 
då produktionen sätts igång. Utförandet av verklighetsförankrade anbudskalkyler grundar sig i 
att en entreprenör besitter bra kunskap om faktiska kostnader för den egna produktionen. Denna 
kunskap består av uppföljning och redovisning av entreprenörens tidigare genomförda 
byggprojekt och kostnaderna som är kopplade till dessa [5]. 
 
Det som sker i en anbudskalkyl är att entreprenören gör beräkningar huvudsakligen för de 
direkta produktionskostnaderna. Dessa kostnader innebär att utgångspunkten är en 
mängdberäkning, det vill säga att man har mätt upp från ritningar storleken på mängderna för 
material som behövs för att kunna slutföra byggnadsverket. Indirekta produktionskostnader är 
samtliga kostnader vilka uppkommer i anslutning till den tillfälliga fabrikens etablering, 
skötsel, underhåll samt avveckling i ett byggprojekt. Dessa kostnader beräknas vanligtvis för 
projektet efter direkta kostnader. De kostnader som kan förknippas med detta är utgifter för 
bodar, kontor, temporära anläggningar för el och vatten samt avlopp, entreprenadmaskiner, 
hantering av avfall, temporära vägförbindelser och ledning för arbetare. På samtliga 
arbetsplatskostnader tillkommer entreprenörens centrala administrationskostnader som utgör 
en större bit av arbetsplatskostnaderna, och storleken på centrala administrationskostnader 
varierar från byggprojekt till byggprojekt [5]. 
 
När anbudskalkylen är klar utförs en grundlig riskanalys och därefter uppskattas storleken på 
önskad vinst från den byggarbetsplats det gäller. Summering av de olika kostnaderna och 
vinsten fungerar som priset på hela anbudet till den framtida beställaren. Följaktligen blir detta 
intäkten som entreprenören erfordrar för slutförandet av produktionen i byggprojektet [5]. 

3.5.2 Anbud 

Efter att byggentreprenören beslutat vad priset blir för den entreprenad som ska utföras så är 
nästa steg att utforma skrivelsen för anbudet. Det är nödvändigt att samtliga omständigheter 
och krav som är förknippade med anbudspriset definieras tydligt. Om anbudet rättar sig efter 
de givna villkor som finns i förfrågningsunderlaget så benämns det som ”huvudanbud”. I 
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händelse av att anbudsgivare lämnar ett anbud vilket grundar sig på andra villkor t.ex. 
materialbyte, förändring av ett arbetsutförande som kan vara ett bättre alternativ jämfört med 
beställarens ursprungliga val benämns som ett ”sidoanbud” [5]. 
 
Om det finns avvikelser i FFU, så redovisas de som ”reservationer”. Dessa kan syfta till 
definitioner angående på vilket sätt FFU tolkades och oklarheter som uppkommit. Somliga 
arbetsutföranden är komplicerade att mängda före produktionen, t.ex. att det finns berg som ska 
sprängas, slå upp spont samt övriga arbeten i mark. I detta fall deklareras i anbudet storleken 
på de mängder som en byggentreprenör förväntat sig. När arbetet är klart så kan de 
verklighetsförankrade kvantiteterna uppmätas och sedan jämföra dessa mängder mot avtalade 
à-priser som i sin tur bestämmer hur stor ersättningen blir [5]. 
  
Den som lämnar anbud är i överensstämmelse med avtalslagen fast vid det lämnade anbudet 
inom loppet av den tidsperiod vilken är deklarerad i anbudet. Om denna upplysning saknas så 
gäller istället tidsperioden som är deklarerad i FFU. I händelse av att det råder total avsaknad 
av information med avseende på tid är anbudsgivaren fast vid det anbud denne lämnar under en 
”rimlig” tidsperiod. I byggbranschen bedöms en månad generellt som rimligt [5]. 

3.5.3 Anbudsprövning 

Nedanstående stegen ingår i en beställares anbudsprövning: 
 

 Anbudsöppning 
 Granskning av anbud 

- Komplettering 
- Nollställning 
- Förhandling 
- Värdering 

 Val av entreprenör [5]. 
  
För privata beställare så deklareras på vilket sätt anbud ska prövas i de administrativa 
föreskrifterna som gäller den valda entreprenadformen [5]. 
  
När det gäller öppningen av anbudet ska det göras vid samma tidpunkt som ett öppnings 
sammanträde med protokollföring. Vanligtvis närvarar inte anbudsgivarna vid öppnings 
sammanträdet. Varje anbud måste kontrolleras noggrant innan beställaren bestämmer sig för 
det mest fördelaktiga anbudet. Skillnaderna mellan varierande anbud är vanligtvis inte bara 
priset på anbudet men även anbudsgivarnas egna förslag på lösningar kan påverka 
bedömningen. Dessa lösningar kan gälla enskilda delar i byggprojektet eller väsentliga 
skillnader i omständigheter som inte är uppenbara i ett FFU, det vill säga reservationer. Därtill 
händer det ibland att det påträffas bristfällig information, otydligheter samt feluppfattningar. 
Konsekvenser av ekonomisk art på grund av samtliga ovanstående orsaker bör undersökas. 
Emellanåt blir anbudsgivarna kontaktade eftersom de behöver göra anbuden fullständiga då det 
gäller nödvändiga uppgifter samt att tydliggöra tveksamheter. Priset på anbudet eller övriga 
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förutsättningar får ej förändras och under vissa omständigheter så kan ett anbud underkännas 
[5].  
 
I regel jämförs anbuden med hjälp av att all information som har möjlighet att inverka på 
betygsättningen skrivs ner i en granskningstablå. I denna tablå görs en ”nollställning” av 
anbuden. Skillnader jämfört med FFU samt avvikelser bland anbud prisbestäms och skället till 
detta är att göra lämnade anbud finansiellt lättare att jämföra. Då och då utför beställaren i denna 
fas också nödvändiga överläggningar mellan den grupp anbudsgivare som är mest intressanta 
[5]. 
 
Nästa steg efter nollställningen är anbudsvärderingen som helt enkelt går ut på att beställaren 
väljer det mest fördelaktiga anbudet. Vid den tidpunkt då beställaren gör sitt slutgiltiga val av 
entreprenör brukar priset på anbudet vara den utslagsgivande faktorn. Det förekommer dock 
ibland övriga beståndsdelar än de ekonomiska som uppskattas vid bedömningen av ett anbud. 
För en beställare så är det lämpligt att innan upphandlingen bestämma vilka grunder för 
bedömningen som ska användas och deklarera dessa i sitt FFU [5]. 

3.5.4 Avtal – kontrakt  

Anbudsgivaren som väljs ut i slutändan ska utan tidsfördröjning få ta del av beslutet senast 
innanför tidsintervallet för anbudets bindningstid. Om en beställning görs verbalt betyder detta 
att ett avtal slutits, dock bör beställningen snarast uppföljas med en skriven beställning. 
Anbudsgivare vilka inte mottagit godkända anbud ska meddelas omedelbart [5]. 
 
Alla villkoren för avtalet summeras i kontraktet. Ett kontrakt är ett skrivet dokument som båda 
parter måste undertecknas. Resterande dokument som tillhör kontraktet kallas 
“kontraktshandlingar”, exempelvis handlingar såsom; AF, ritningar, anbuden, diverse 
beskrivningar och allmänna bestämmelser, det vill säga AB O4 respektive ABT 06. Det slutar 
dock inte där. När beställningen är klar är det vanligt att en del kontraktshandlingar kvarstår att 
skapa, t.ex. betalningsplan, tidplan m.m. Vid den tidpunkt då en entreprenör skapat dessa 
handlingar kan undertecknandet av kontraktet ske. Utformningen av kontraktet kan ske med 
formulär för kontrakt som rättar sig efter AB 04 respektive ABT 06, alternativt en utarbetad 
beställningsskrivelse kan fungera som ett kontrakt ifall entreprenören det gäller skriver under 
[5]. 

3.5.5 Upphandlingsregler 

Innebörden av regler för upphandling betyder förordningar med avseende på hur varierande 
omständigheter i anslutning till upphandlingen ska genomföras. Detta berör då hur olika 
handlingar ska utformas t.ex. FFU, anbuden m.m. När det gäller privata beställare existerar inga 
allmänna regler för upphandling, istället är det upp till varenda beställare att på egen hand 
bedöma hur varenda upphandling skall hanteras [5]. 
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3.5.6 Privata beställare 

Rent övergripande går det ut på att det tydligt ska märkas i de administrativa föreskrifter för 
vald entreprenadform vilka regler för upphandling som ska användas. En del större beställare 
har egna föreskrifter när det gäller olika entreprenadformer samt skrivit passande texter för 
dessa regler. Året 2007 utgav Byggandets Kontaktskommitté (BBK) allmänna regler för 
upphandling med avseende på privata beställare. Dessa regler kan tillämpas dels vid 
entreprenad och dels vid uppdrag för konsulter och kallas för BRUK 2007 – BKK:s Regler för 
Upphandling i Konkurrens [5].  
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4 Resultat och analys 

Här presenteras först sammanställningen av ÄTA-listor, vilka som är vanligast inom de olika 
kategorier samt hur de uppkommer och hanteras. Denna följs sedan av intervjuer med 
avseende på respondenternas ÄTA-hantering. 

4.1 Sammanställning av ÄTA-listor 

4.1.1 ÄTA-arbete inom mark 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Mark  
1 Pålning Reglerbarmängd i kontrakt 
2 Arbete i mark  
3 Sprängning Reglerbarmängd i kontrakt 
4 Hinder i mark  
5 Höjd justering 

källare/garage 
Underkänt 

Figur 2: ÄTA-arbete inom mark 
 
Efter intervjuer och studier av ÄTA-listor relaterade till markarbeten framkom det att ÄTA-
arbetena 1–4 är mest vanligt förekommande. Pålning och sprängning regleras i förväg i 
kontraktsvillkoren eftersom dessa är svåra att förutsäga då mängden ofta varierar.  
 
När det gäller hinder i mark handlade ett ÄTA-arbete om marksanering. I projektet 
Citypassagen blev det en hel del saneringsarbete då tidigare markprover inte gav något utslag. 
Utgrävningen av marken blev omfattande och kostnaden för ÄTA-arbetet blev hög och landade 
på flera miljoner kronor. Då detta var ett något komplicerat/dyrt ärende fick projektledaren 
rådgöra med sin VD om detta. Således blev beslutskedjan för ÄTA-hanteringen något längre 
än normalt. 
 
Höjdjustering av garaget var ett ÄTA-arbete som diskuterades mycket men som slutligen blev 
underkänt av beställaren. Motivet var att förutsättningarna kring detta arbete fanns beskrivna i 
FFU men entreprenören missat detta.   

4.1.2 ÄTA-arbete inom installationer 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Installation  
1 Belysning  
2 Ventilation  
3 El  
4 Tele/fiber  
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5 Brand 
förebyggande/åtgärder 

 

6 Byte av porttelefon  
Figur 3: ÄTA-arbete inom installationer 
 
För kategorin installation var 1–5 mest förekommande. I alla ÄTA-listor vi fått med oss från 
intervjuerna finns dessa arbeten alltid med.  
 
Ett intressant exempel på ett ÄTA-arbete när det gäller belysning var i ett projekt då beställaren 
ville ha belysning på balkongtaket, alltså plattan ovanpå balkongen. Det tyckte entreprenören 
var en dålig idé eftersom man var tvungen att gjuta in armaturer i plattan. Byggentreprenören 
valde då att underkänna förslaget och förslog istället en alternativ lösning som var enklare att 
genomföra.  
 
Byte av porttelefon valde vi att ha med för att förklara hur detta ÄTA-arbete uppstod. 
Anledningen till ändringen var att beställaren ville byta ut den ursprungliga porttelefonen som 
fanns med i förfrågningsunderlaget mot en nyare modell med fler och bättre funktioner. Detta 
medförde också att det blev en ändring av en funktion i huset. När beställaren gör en ändring 
och väljer bort det ursprungliga valet, blir detta ett ”avgående arbete” medans det blir ett 
”tillkommande arbete” på den nya porttelefonen. Mellanskillnaden i pris som uppstår får 
beställaren antingen betala eller tillbaka.  

4.1.3 ÄTA-arbete inom ändring/tillägg 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Ändring/Tillägg  
1 Fasadförändring  
2 Förändring av innerväggar  
3 Målning  
4 Ändring av funktion  
5 Byte av golv  
6 Byte av vitvaror  
7 Fjärrvärme  

Figur 4: ÄTA-arbete inom ändring/tillägg 
 
Ovanstående ÄTA-arbeten är vanlig förekommande när en beställare ska göra en ändring eller 
tillägg i byggnaden. Det kan både vara avgående och tillkommande ändringar/tillägg. T.ex. 
hade beställaren längre fram i projektets skede valt att byta ut en förvald diskmaskin av ett visst 
fabrikat mot ett annat för att spara pengar. Slutresultatet blev ett billigare alternativ fast med i 
princip oförändrad funktion.  
 
Vid förändring av innerväggar är det vanlig att beställare byter material. Ett exempel på denna 
typ av materialbyte är när man byte från gips till minerit se Tabell 1.  
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Tabell 1. Faktura på ÄTA-arbete  
 
Exempel på hur ett ÄTA-arbete redovisas i en faktura vid materialbyte. 
 
Egen personal  

Datum Resnr Beskrivning Antal Enhet À-pris Belopp 
   16  410 6 560 

Totalt egen personalkostnad:                                 6 560 kr 
 
Material 

Datum Resnr Beskrivning Fakt.nr Antal Enhet Pris Summa Påslag À-pris Belopp 
  Minerit  62  259 16 058 10  17 664 
  Gips som avgår  62   - 2 478 10  -2 726 

Totalt materialkostnad:                 14 938 kr 
 
Maskiner 

Datum Resnr Beskrivning Fakt.nr Antal Enhet Pris Summa Påslag À-pris Belopp 
  Handklinga  1.5  30 44 10  49 

Totalt maskinkostnad:                 49 kr  
 
Ue 

Datum Resnr Beskrivning Fakt.nr Antal Enhet Pris Summa Påslag À-pris Belopp 
           

Totalt Ue-kostnad:                      kr 
 
Totalt avvikelse:          21 547 kr 

4.1.4 ÄTA-arbete med avseende på utredningar/certifieringar 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Utredningar/Certifieringar  
1 Miljöcertifiering  
2 Konsult tid  
3 Ljud utredningar  
4 Prisjustering (à-pris, skatt)  
5 Besiktningar  
6 Revidering av bygglov  
7 Planändring Äldreboende 

Figur 5: ÄTA-arbete med avseende på utredningar/certifieringar 
 
Sett till antalet ÄTOR är utredningar och certifieringar inte många till antalet men de 
förekommer alltid i någon utsträckning under ett byggprojekt. Ljudutredningar har förekommit 
som ÄTA-arbeten i en del av byggprojekten t.ex. åtgärder mot trafikbuller och stegljud i lokaler. 
Miljöcertifieringar har också förekommit, exempelvis i form av anmälningsavgift till den valda 
miljöcertifieringen samt dagsljusberäkningar för att kunna möta miljökraven. När det 
uppkommer ett ÄTA-arbete kan en besiktning uppkomma som en konsekvens av detta. 
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Exempelvis vid hinder i mark då man måste göra ett ingrepp i marken och därefter kontrollera 
om marken eller t.ex. elkablar påverkats.  
 
Ett av byggprojekten handlade om byggandet av ett äldreboende som vi valde att studera 
närmare. Ändringarna i projektet var flera. Exempelvis hade det skett ändringar i planlösningen 
då man måste följa måttstandarder enligt SIS-krav för handikappade personer. Vidare hade även 
dörrar, hissar, och ytor anpassats för denna målgrupp. Det hade även genomförts flera arbeten 
som var kopplade till larmfunktioner med brand- och trygghetslarm till en trygghetsleverantör 
som hanterar anropen.  
 
På grund av prisökningar kan kontraktssumman i vissa fall justeras uppåt. Andra prisökningar 
kan bero på att energiskatten på vitvaror höjs.  

4.1.5 ÄTA-arbete med avseende på tillval 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Tillval  
1 Målning  
2 Kök  
3 Planlösning  
4 Vitvaror  
5 Fettavskiljare  

Figur 6: ÄTA-arbete med avseende på tillval 
 
Tillval förekommer främst vid nyproduktion av byggprojekt där kunden kan välja bort ett 
grundutförande mot ett nytt alternativ. Med bakgrund mot intervjuer och ÄTA-listor är 
ovanstående tillval vanliga.  

4.1.6 ÄTA-arbete inom konstruktion 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Konstruktion  
1 Håltagning konstruktion Sticker ut 
2 Förstärkning konstruktion  
3 Flytt av konstruktion  

Figur 7: ÄTA-arbete inom konstruktion  
 
Av ÄTA-arbeten i denna kategori var ovanstående arbeten de som krävde större arbetsinsatser. 
Vid förstärkning av konstruktion gällde det bland annat förstärkning av bjälklag och 
förstärkning i anslutning till placering av en trappa. När det gäller flytt av konstruktion kunde 
det t.ex. innebära flytt av pelare, flytt av vägg vid toalettanpassning. Håltagning i konstruktion 
kan vara omfattande. Exempelvis framkom det i intervjun med PEAB att deras UE hade missat 
sina ventilationsrör i källarväggarna som skulle gjutas. Konsekvensen av detta blev att borra 



 

 17 

upp väggarna för att åtgärda problemet i efter hand, vilket blev ett kostsamt ÄTA-arbete för UE 
då de missat detta.  

4.1.7 Mindre ÄTA-arbeten 

Nr ÄTA-arbete Kommentar 
 Mindre ÄTA-arbeten  
1 Sätta upp postlåda  
2 Målningsförbättring efter 

knappflytt 
 

3 Sätta upp gardinbeslag  
4 Sätta upp brandsläckare  

Figur 8: Mindre ÄTA-arbeten  
 
Efter att ha gått igenom alla ÄTA-listor har vi funnit ett mönster överlag. Med jämna mellanrum 
förekommer det ÄTA-arbeten som är billiga att utföra eller snabba att åtgärda.  

4.2 Intervjuer med totalentreprenörer 

Hur skiljer ÄTA-arbeten på standardbyggprojekt i jämförelse med nya unika projekt? 
  
Baserat på intervjuerna med entreprenörerna finns det ingen skillnad på ÄTA-arbeten beroende 
på vilken typ av byggprojekt det är vid nyproduktion, utan snarare på entreprenadformen och 
tydligheten i FFU som är avgörande. Vid TE utgår entreprenören från beställarens FFU för att 
kalkylera och räkna fram ett anbudspris för hela projektet.  
 
Enligt entreprenörerna finns det inget projekt som inte har ett enda ÄTA-arbete och att det 
uppkommer fler ÄTOR på marksidan och vid ombyggnationer än vid nyproduktion då det finns 
fler okända faktorer.  
 
Skiljer ÄTA-arbeten något beroende på vem beställaren är? 
 
Svaret på frågan varierade mellan entreprenörerna men rent allmänt sett tror de att det blir färre 
ÄTA-arbeten ifall beställaren är erfaren. Om beställaren har byggt mycket innan vet de precis 
vilka krav de har på byggnaden som de oftast skriver i FFU och då brukar det medföra färre 
ÄTOR. De brukar även lägga ner mer tid på att arbeta fram ett så bra och tydligt FFU som 
möjligt eftersom detta dokument har ganska stor betydelse på mängden ÄTA-arbeten som 
uppkommer.  
 
Vilka är de mest förekommande ÄTA-arbeten inom era byggprojekt?  
 
Det är väldigt svårt att säga vilka ÄTA-arbeten som är mest förekommande i ett byggprojekt 
då det varierar ganska mycket. Om nyproduktion och pålning är inblandat kan ett ÄTA-arbete 
på tillkommande eller avgående pålningslängd jämfört mot det som var planerat från början 
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uppkomma. Detta på grund av att det är oftast svårt att förutse markens förutsättningar, även 
fast geotekniska undersökningar har genomförts, kan det alltid finnas någonting man missat. 
Eftersom pålningslängd oftast blir en ÄTA brukar entreprenörerna och beställaren avtala om 
reglerbar mängd pålning när de skriver kontraktet. Detta innebär att entreprenören skriver ett à-
pris/meter pålning, utöver planerad mängd, vilket medför att beställaren vet hur mycket de ska 
betala eller får tillbaka ifall det bli en ÄTA på tillkommande eller avgående pålningslängd.  
 
Asplunds bygg nämnde ett exempel under intervjun angående ett projekt där de skulle schakta 
ner för ett garage. De visste att det fanns ett vattentryck i förväg men trycket var större än vad 
man hade trott. Den planerade pålningslängden var från början 26 m men de fick slå ända ner 
till 40 m för att det skulle fungera. Det blev ett relativt stort ÄTA-arbete på tillkommande 
pålningslängd som kostade en hel del pengar. Såklart blev det diskussioner med beställaren men 
beställaren fick till slut stå för detta eftersom det redan var avtalat från början.  
 
Enligt entreprenörerna uppkommer flest antal ÄTOR när beställaren ändrar en funktion i 
byggnaden. Vid ett projekt skulle Asplunds bygg från början bara bygga ett skal då beställaren 
inte visste vilka hyresgäster de skulle ha. Efter det att de nya hyresgästerna hade slutit ett 
hyresavtal ändrade de sig om hur de ville ha lokalen utformad. Detta medförde tillkommande 
ÄTA-arbeten.  
 
PEAB och Skanska har också under sina projekt fått göra ändringar i byggnaden när beställaren 
valt att ändra funktioner i huset. Exempelvis hade PEAB fått en beställning på solpaneler för 
Fallskärmen 6 i Örebro och Skanska fick byta ut de planerade porttelefonerna beställaren hade 
i FFU från början.  
 
En annan typ av ÄTA-arbete som kan förekomma vid nybyggnation av bostadsrätter är så 
kallade ”tillval”. Oftast har man en grundstandard när man bygger bostadsrätter, alltså en 
grundnivå som är komplett där kunden kan flytta in direkt om så önskar, men de har även 
möjligheter att beställa till olika tillbehör. T.ex. så kan kunden välja att ändra kakel, lägga till 
golvvärme, ändra kulör på väggarna m.m. När kunden får vara med och bestämma kallas ett 
sådant ÄTA-arbete för tillval, och det finns alltid en färdig prislista från entreprenören på vad 
olika tillval kostar.  
 
Ungefär hur stor andel av ett genomsnitts byggprojekt svarar ÄTA-arbeten mot? Alltså, själva 
budgeten? Finns det något tak på hur mycket ÄTA-arbeten som får uppkomma i ett 
byggprojekt? 
 
Entreprenörerna framhåller att de helst inte vill ha något ÄTA-arbete, tillägg kan man alltid ha 
men inte ändring eftersom ingen egentligen gynnas av förändringarna. Ibland kan man till och 
med förlora på detta. PEAB nämnde att i deras projekt så hade ventilationsfirman missat alla 
rör i källarväggarna, vilket gjorde att de var tvungna att borra 20 hål i dem senare eftersom 
väggarna redan var gjutna. Det blev en stor ÄTA som kostade en hel del pengar. Det var 
emellertid UE, det vill säga ventilationsfirman som hade missat att rita in rören i 
projekteringsskedet. Konsekvensen blev således att de fick stå för ÄTA-arbetet. PEAB hade 
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även i samma projekt fått en annan stor ÄTA. De blev tvungna att sätta ut spont på grund av 
undermålig mark. Eftersom de inte hade räknat med spont i anbudet fick de själva står för ÄTA-
arbetet då beställaren inte var villig att betala för det.  
 
Alla entreprenörer är ganska eniga om att det inte finns något tak på hur många ÄTA-arbeten 
som får uppkomma i ett byggprojekt, men för många ÄTOR är inte bra. Beställaren vill givetvis 
att projektet ska bli så bra och billigt som möjligt. Entreprenörerna säger att generellt sätt bör 
ÄTA-arbeten hållas mellan 10–15 procent eftersom det är där man tror beställaren brukar sätta 
sin riskpeng för projektet.  
 
Räknar ni med ÄTA-arbeten när ni lägger ett anbud? 
 
De flesta entreprenörerna har inte med ÄTA-arbeten när de lägger sina anbud utan de utgår 
istället från FFU. Det tar alltid fram ett anbudspris baserat på FFU utan ÄTOR som de sedan 
lämnar till beställaren. Därefter är det upp till beställaren att göra en egen bedömning utifrån 
anbudspriset entreprenörerna lämnat när det gäller hur stora kostnaderna för ÄTA-arbeten i 
projektet kommer att bli.  
 
PEAB berättade att när de lämnar anbud vid totalentreprenad så händer det ibland att de lägger 
på en så kallad ”riskpeng” på anbudspriset och detta beror vanligtvis på otydliga handlingar 
som till exempel, offerter från UE eller FFU från beställare. Det är dock bra att inte lägga till 
alltför mycket eftersom man fortfarande vill vara billigast för att kunna få jobbet. 
  
Om ni som byggentreprenörer är oeniga om ett ÄTA-arbete med en beställare, hur går ni då 
tillväga för att lösa problemet? 
 
Att vara oense om ett ÄTA-arbete med beställaren är som vardagsmat för samtliga 
entreprenörer, det vill säga att det händer hela tiden. Som entreprenör presenterar man hela 
tiden saker man tycker är extra, alltså ett ÄTA-arbete. Beställaren kan däremot säga nej till 
detta och påstå att det ingår i kontraktet. Ibland kan det var så att beställaren har rätt och tvärtom. 
Exempelvis kan det stå någon uppgift i FFU som entreprenören har missat och då får de stryka 
ÄTA-arbetet som då ska ingå i det ursprungliga priset. Det kan också förekomma situationer 
där båda parterna har rätt/fel och vid sådana situationer får man försöka diskutera med varandra 
för att komma fram till någon gemensam lösning. Beroende på vilken relation man har med 
beställaren kan entreprenören ibland välja att inte lyfta fram ”mindre” ÄTOR och istället 
bekosta dem själva för att behålla en bra relation med beställaren.  
 
Har det hänt att när ett ÄTA-arbete har uppkommit att ni har varit oeniga med beställaren och 
som i sin tur medfört att ni hamnat i tvist? 
 
Beroende på bolagets storlek skiljer sig svaren lite på denna fråga. Asplund som är lite mindre 
än Skanska och PEAB svarade att de aldrig hamnat i tvist med någon beställare. Med tvist 
menas att två parter inte är överens. Det finns dock ett fall där det blev så många diskussioner 
att de nästan hamnade i tvist, då beställaren vägrade betala ett ÄTA-arbete till markentreprenören. 
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Lyckligtvis kunde de lösa problemet en månad senare när markentreprenören gick ner lite i pris och 
beställaren var då villig att betala för det.  
 
PEAB och Skanska som de större entreprenörerna har många gånger hamnat i tvist med 
beställaren dock har det aldrig gått så långt att de hamnat i en domstol. De berättade att när det 
uppstår en tvist med beställaren, lämnar de alltid över ärendet till en bolagsjurist, som får titta 
på det och avgöra vad som är rätt och fel. Bolagets jurist försöker då diskutera med beställarens 
jurist för att i slutändan komma fram till en så bra kompromiss som möjligt, man hamnar 
därmed i en förlikning. Det är därför viktigt att redan från början dokumentera allting eftersom 
man kan använda detta som bevis senare ifall det uppstår en tvist. Alla ÄTA-arbete ska vara 
skriftliga och tas upp på byggmöten varje månad för att undvika problem.  
 
Vilka yrkesroller inom ert företag jobbar med ÄTA-arbeten i någon utsträckning? 
 
Det varierar beroende på hur mycket resurser man har i företaget, men vanligast är det 
produktionschef/projektledare, platschef/produktionsledare, entreprenadingenjör/projektingenjör och 
arbetsledare som hjälps åt med ÄTA-arbeten. Tillsammans med projektchef är entreprenadingenjören 
med från projektets början tills projektets slut. Det är entreprenadingenjören som sysslar med inköp, 
håller på med kalkylen och hjälper till med att hantera ÄTA-arbeten. Både Skanska och PEAB hade 
fått hjälp av en entreprenadingenjör i deras projekt med ÄTA-arbeten medan det bara var 
produktionschef och produktionsledare som hade hand om ÄTA-arbeten hos Asplund.  
 
Vem får betala för ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som är svåra att förutse? T.ex. 
temperaturskillnader, snöfall och snöröjning. 
 
Entreprenörerna är ganska eniga om att man måste räkna med sådana omständigheter från 
början eftersom beställaren inte brukar acceptera dessa i form av ÄTA-arbete. De tar oftast för 
givet att entreprenören har med sådana arbeten i anbudspriset de lämnat. Rent allmänt kan man 
säga att avvikelser i FFU är beställarens ansvar. Väder, vind och snö är entreprenörens ansvar. 
Självklart går det också att diskutera med beställaren ifall det uppkommer saker som var svåra 
att förutse från början, det brukar finnas utrymme för att kompromissa.  
  
Hur skiljer sig mängden ÄTA-arbeten beroende på årstider? Varierar ÄTA-arbeten mellan låg- 
och högkonjunktur?  
 
Entreprenörerna menar att det inte finns någon skillnad i ÄTA-arbeten på grund av vädret. Det 
kan dock bli lite mer fel när det snurrar för fort, alltså vid högkonjunktur, men det behöver inte 
alltid bli så. Det som istället kan påverka antalet ÄTA-arbeten är tydligheten i FFU som 
entreprenörerna nämnde tidigare. Själva utförandet och hanteringen av ÄTA-arbete är alltid 
samma oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur, det som skiljer sig är kostnaden. Vid 
högkonjunktur är det svårare att få tag på arbetskraft, UE blir dyrare och lönen blir högre.  
  
Är alla ÄTA-arbeten lika svåra att hantera eller är vissa lättare än andra? 
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Det varierar en hel del, men ÄTOR vid nyproduktion är lättare att hantera än vid ombyggnad 
då man inte vet så mycket om byggnaden. Beroende på projektets storlek och hur det har 
avtalats kan vissa ÄTA-arbete vara svårare att hantera än andra. T.ex. kan det stå i avtalet att 
alla ÄTOR måste lyftas fram inom 14 dagar från och med att man upptäckt det. Entreprenören 
har då 14 dagar på sig att ta fram ett pris för ÄTA-arbetet som de sedan lämnar till beställaren 
för godkännande. Det är mycket tidskrävande då man måste ringa runt till olika UE för att få 
ihop ett pris. Ibland kan det bli så att man inte får tag i någon UE och då måste entreprenören 
uppskatta ett pris själv. Vid sådana situationer kan det både bli vinster och förluster på ÄTA-
arbeten.  
 
Påverkar ÄTA-arbeten byggtiden något eller har ni räknat med ÄTA-arbeten från början? 
  
Oftast påverkar inte ÄTA-arbeten byggtiden men om det blir för mycket ändringar kan 
entreprenörerna alltid begära förlängning enligt ABT 06. Det är dock något som 
entreprenörerna helst undviker eftersom förseningar både ogynnar dem och beställaren. För det 
första kostar det oerhört mycket pengar att vara kvar på anläggningen, för det andra måste man 
betala lön till medarbetare och för det tredje förlorar man förtroendet hos beställaren. Det kan i 
sin tur leda till att man aldrig får uppdrag av beställaren igen.  
 
Har ni fortlöpande utbildning i AB 04 och ABT 06? 
  
Samtliga byggföretag har fortlöpande utbildning i AB 04 och ABT 06 för sina tjänstemän. 
Första kursen kan vara en dag, sedan varierar det lite från företag till företag. Exempelvis har 
Asplund en tvådagarskurs på steg två där de går igenom rättsfall och lite enklare frågor i grupper 
och diskuterar kring AB 04 och ABT 06. Alla byggföretag har också stödfunktioner som de kan 
ringa till ifall de sitter fast med något ärende.  
 
Återanvänder ni ÄTA-statistik från tidigare projekt som underlag för att lämna anbud på nya 
projekt som är likartade? 
 
Entreprenörerna utgår alltid utifrån FFU när de räknar fram ett anbudspris. Om det är likartade 
projekt och det är samma beställare så räknar entreprenören med att beställaren har justerat sitt 
FFU. I fall det har uppstått ett ÄTA-arbete som entreprenören själv missat t.ex. räkna med spont 
i anbudspriset, försöker de inte att göra om samma misstag igen. De kanske utöver beställarens 
geotekniska undersökning gör en extra undersökning, för att eventuellt minska risken för 
samma ÄTA-arbete på kommande projekt. Det är sådana saker man återanvänder för nya 
projekt i projekteringsskedet. Genom att ha en bra projektering kan det leda till att man får 
mindre ÄTA-arbete. Erfarenhet är därför centralt inom byggbranschen.  
  
Hur ser processen ut från det att ett ÄTA-arbete uppkommer fram till dess att ÄTA-arbetet är 
utfört?  
 
Det första entreprenörerna måste göra när de upptäcker ett ÄTA-arbete är att meddela 
beställaren om det och detta kan entreprenören göra under byggmöten eller så kan de skicka 
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mail till beställaren. Det är mycket viktigt att vid stora ÄTA-arbeten erhålla ett skriftligt 
godkänt svar från beställaren så att det inte blir missförstånd senare. Alla byggföretag har något 
program som de använder för att lägga in och uppdatera statusen på ÄTA-arbetena. T.ex. så 
använder Asplund ett program som heter Byggsamordnaren och Skanska ett program som heter 
SPIK.  
 
Enligt entreprenörerna måste alla ÄTA-arbeten på byggprojektet ske via dem eftersom det är 
de som skriver avtal med beställaren och UE. Om en UE skulle upptäcka ett ÄTA-arbete måste 
de alltid vända sig till TE. UE får aldrig lämna något direkt till beställaren och beställaren får 
heller inte fråga UE om något gällande ÄTA-arbeten. Det som kan vara svårt när TE står mellan 
beställaren och UE är t.ex. när UE vill ha betalt för en ÄTA men beställaren inte godkänner det. 
Som totalentreprenör måste man försöka kommunicera med både beställaren och UE för att 
komma fram till en så bra lösning som möjligt. Ibland måste entreprenören sålla ut ÄTOR de 
får från UE och avgöra om det verkligen är en ÄTA innan de går vidare med dem till beställaren. 
Emellertid finns också scenariot där UE kan ha rätt till ÄTA-arbeten gentemot TE utan att TE 
har rätt gentemot beställaren när det handlar om att få ett ÄTA-arbete godkänt.  

4.3 Beställarens intervju 

Hur påverkar förfrågningsunderlaget ÄTA-arbetets uppkomst?  
 
Med utgångspunkt från de intervjuer vi hade med beställaren beror ÄTA-arbetets uppkomst på 
entreprenadformen. Om det är TE beror uppkomsten på hur beställaren har formulerat FFU och 
om någon uppgift saknas. Enligt beställaren är det väldigt svårt att formulera ett fullständigt 
FFU som verkligen täcker allt speciellt när man har mycket att göra. Vid sådana situationer får 
beställaren chansa lite med FFU och då är de också medvetna om att fler ÄTA-arbete kan 
uppkomma. Ett bra och tydligt FFU leder till mindre ÄTA-arbete och tvärtom.  
 
Lägger ni mycket tid och resurser på förfrågningsunderlaget? 
 
Det varierar ganska mycket beroende på hur mycket beställaren har att göra och hur mycket 
resurser de har. När de inte har mycket att göra kan de lägga ner mer tid på att arbeta fram ett 
mera komplett FFU innan de skickar ut förfrågan.  
 
Castellum berättade att de alltid lägger ner mycket tid med att ta fram FFU. De har också 
konsultgrupper som hjälper dem med framtagningen. I deras FFU försöker de få med så mycket 
information som möjligt för att minska uppkomsten av ÄTA-arbete, vilket i sin tur kan kosta 
en hel del pengar.   
 
Klövern berättade däremot att de egentligen skulle behöva lägga ner mer tid på FFU, de tycker 
inte att de har lagt ned tillräckligt med tid på det då de har för mycket att göra. De är medvetna 
om att ett tydligt/genomarbetat FFU medför att projektet går smidigare eftersom man inte 
behöver hantera så många ÄTOR. I perioder av högre arbetsbelastning då FFU blir lidande får 
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ändringar och tillägg göras i efterhand. Detta för att projektet ska hinna blir färdigt i tid så att 
hyresgästerna kan flytta in.  
 
Misstagen beställarna haft i tidigare projekt och som lett till ÄTA-arbeten tar de alltid hänsyn 
till vid upprättande av FFU. Detta för att minska onödiga kostnader och ÄTA-arbeten.  
 
Vilka yrkesroller skriver förfrågningsunderlaget i ert företag? 
 
Beställaren uppger att det är projektledare som skriver och ansvar för FFU, men hen får alltid 
hjälp av en grupp ingenjörer från VVS, El, Vent. m.m. för framtagningen av FFU. Beroende på 
projekttyp väljer de olika konsultgrupper som hjälper dem. Vidare tillägger Klövern att det inte 
finns någon direkt mall för utformningen av FFU utan snarare är det information från tidigare 
projekt som utgör underlag och inspiration till ett nytt FFU.  
 
Hur hanterar ni ÄTA-arbeten i rollen som beställare och hur ser processen ut? 
 
Enligt beställarna brukar de ha genomgång av ÄTA-arbeten med entreprenören vid byggmöten 
varje månad. Entreprenören har då oftast någon lista på de saker som dykt upp under 
produktionen som parterna går igenom och stämmer av allteftersom. Det händer ofta att det blir 
diskussioner kring kostnaderna men de försöker alltid komma fram till en så bra lösning som 
möjligt. Det kan också vara punkter som entreprenören har med i ÄTA-listan som beställaren 
inte anser är ett ÄTA-arbete utan det ska ingå i anbudspriset. Om entreprenören inte håller med 
om det kan man alltid ta fram FFU och då kan det vara så att de har missat något vid 
kalkyleringen. Vid sådana situationer får byggentreprenören stryka det och står för kostnaden.  
 
När det gäller ÄTA-arbeten som uppkommer på grund av att beställaren vill göra ändringar och 
tillägg i projektet har Klövern ett system som heter BÄT (beställning, ändring och tillägg) som 
de använder sig av. Det kan vara så att någon hyresgäst vill lägga till en vägg eller göra en 
ändring i lokalen. Hyresgästen vänder sig då till beställaren med en förfrågan. Beställaren 
skriver in i BÄT vad som ska göras och visar sedan det för byggentreprenören under byggmötet. 
Efter att entreprenören lämnat ett pris så skriver beställaren återigen in det i BÄT.  
Beställaren visar då hyresgästen hur mycket ÄTA-arbetet kostar, hur mycket det påverkar 
tidplanen och så får hyresgästen signera den. Utöver priset som byggentreprenören lämnat 
lägger beställaren även på ett påslag innan de lämnar det riktiga priset inklusive påslaget till 
hyresgästen.  
 
Reserverar ni någon summa pengar för ÄTA-arbeten i förfrågningsunderlaget? Hur stor del i 
procent av slutsumman lägger ni undan i sådana fall? 
 
Beställarna är mycket eniga om att man måste lägga undan en viss summan pengar, en så kallad 
”riskpeng”, för de olika projekten. ”Riskpengen” behöver inte alltid vara reserverad till ÄTA-
arbeten utan kan även innefatta andra saker. Det är väldigt svårt att säga hur många procent av 
projektsumman man lägger undan eftersom den varierar väldigt mycket, men någonstans 
mellan 5–10 procent är ganska vanligt. Vid större projekt, ombyggnationer av ett projekt och 
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vid sådana projekt där beställaren inte hinner arbeta fram ett komplett FFU måste de lägga 
undan en större ”riskpeng” än normalt.  
 
Enligt Klövern har de fått lägga undan en procentuellt större summa i ”riskpeng”, mellan 15–
20 procent, i oförutsedda arbeten då de hade flera projekt samtidigt. På grund av 
arbetsbelastningen hinner de inte alltid arbeta igenom FFU på det sätt de egentligen vill, vilket 
i sin tur leder till att de måste lägga undan mer pengar för eventuella uppkomster av ÄTA-
arbeten.  
 
Om ni blir oense med totalentreprenören om en ÄTA, hur löser ni problemet? Har ni hamnat i 
tvist någon gång och har ni någon person (jurist) som företräder er i tvister? 
 
Oenighet är något som ingår i ett byggprojekt enligt beställarna. Inte så att det bli otrevligt men 
det är något som inte går att undvika. Både beställaren och entreprenören har sin roll, beställaren 
måste bevaka sin ekonomi och entreprenören vill ha betalt för sitt jobb. Det kan vara så att 
beställaren inte vill betala för ett ÄTA-arbete som de anser vilar på entreprenörens axel och 
entreprenören tycker tvärtom. Vid sådana situationer kan det bli diskussioner, men man 
försöker alltid komma fram till en så bra kompromiss som möjligt eftersom båda i slutändan 
vill att projekt ska bli färdigt och uppfylla sin funktion.  
 
Vidare berättade Klövern att det finns ett projekt där de tillsammans med totalentreprenörens 
UE inte kunde komma överens om ett ÄTA-arbete. Klövern hade klarlagt i FFU hur 
utformningen av ventilationen skulle se ut vid ett färdigställande och bifogade exempel på 
ventilationsritningar som hjälpmedel. Emellertid var detta bara menat som inspiration snarare 
än deras egentliga önskemål i FFU. UE tolkade dock detta som beställarens faktiska önskemål. 
Då UE byggde efter inspirationsritningar blev det färdiga resultatet för ventilationen avvikande 
och då uppstod det ett ÄTA-arbete. UE krävde i efterhand att beställaren skulle betala för ÄTA-
arbetet då de hade fått fel handlingar, men beställaren gick inte med på detta. I slutändan låg 
ansvarsbördan dock på UE då de hade en så kallad ”undersökningsplikt” och beställaren hade 
till och med skrivit i FFU att de inte ansvarar för inaktuella avvikande handlingar. Slutresultatet 
blev flertalet diskussioner som fortsatte efter projektets färdigställande och hyresgästerna hade 
redan hunnit flyttat in innan en överenskommelse om att dela på kostnaden för ÄTA-arbetet 
hade tecknats.  
 
Tvist är något som beställarna till varje pris vill undvika. De försöker alltid lösa problemet innan 
det går för långt. Skulle det hända att ett problem gått för långt har beställarna alltid en 
bolagsjurist som företräder dem. Beställaren kan också alltid vända sig till bolagsjuristen ifall 
de undrar över något.  
 
Vilka betalningsformer använder ni för olika ÄTA-arbeten (löpande, fastpris, à-pris) 
 
Enligt beställaren brukar man skriva in i FFU vilka betalningsformer man vill ha för de olika 
ÄTA-arbetena och hur de ska redovisas. T.ex. vill man ha à-pris/meter för pålning men den 
vanligaste betalningsformen som används är fast pris. För varje projekt brukar 
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byggentreprenören göra en betalningsplan efter tidsplanen som de varje månad fakturerar till 
beställaren. Under byggmöten stämmer entreprenören och beställaren alltid av om hur långt 
man har kommit med byggprojektet, om entreprenören ligger efter i tidsplanen eller om det 
uppstått några ÄTA-arbeten. Skulle de ligga efter tidsmässigt i arbetet får de fakturera ett lägre 
belopp för nästkommande månad. ÄTA-arbeten godkänns också under byggmöten och 
faktureras tillsammans med andra kostnader näst följande månad. De ÄTA-arbeten som 
beställaren inte godkänner eller behöver mer information om tar man upp i det sista byggmötet. 
Det blir följaktligen en slutdiskussion och så får beställaren berätta vilka ÄTA-arbeten de 
godkänner och vilka de underkänner och varför. Sedan får entreprenören reglera ÄTA-arbetarna 
och fakturera slutsumman till beställaren.  
 
Har ni utbildning i ABT 06? 
 
Det framgår under intervjun att de inte har någon utbildning i ABT 06 inom företaget, men de 
menar att anställda ändå får det under arbetets gång då man ofta kommer i kontakt med ABT 
06. Om det skulle vara i behov av att gå på någon kurs finns det alltid möjligheten till det i 
företaget.  
 
Vilka typer av ÄTOR är ni beredda att betala för och vilka ÄTOR tycker ni att 
byggentreprenören bör stå för? 
 
Ändringar från beställarens sida är de alltid beredda att betala för. Det kan vara så att när de 
skulle börja bygga fastigheten hade de inte lyckats hyra ut alla lokaler, och var i behov av att 
göra lite ändringar efter hyresgästens önskemål för att kunna hyra ut lokalen. Sådana typer av 
ÄTA-arbeten är beställaren beredd att betala för. Om en hyresgäst vill göra någon ändring efter 
att beställaren har hyrt ut lokalen måste hyresgästen själv stå för ÄTA-arbetet, som oftast blir 
dyrare efter alla påslag.  
 
Castellum nämnde även att de fick ett ÄTA-arbete från en byggentreprenör om en vinterkostnad 
på grund av sen start som de inte var villiga att betala för. Entreprenören visste från början när 
projektet skulle startats upp och avslutats. De visste också om att de var tvungna att arbeta under 
vintern och då måste de tagit hänsyn till en del risker i anbudspriset.  
 
Hur viktigt är det med goda relationer mer byggentreprenören?  
 
Det är viktigt med goda relationer eftersom allt arbete flyter på smidigare. ÄTA-hanteringen 
blir snabbare då man har förtroende gentemot varandra. Vid mindre projekt, som 
ombyggnation, kan de till och med vända sig till samma byggentreprenör istället för att skicka 
ut anbudsförfrågan. När det gäller större projekt och nyproduktion går beställaren dock alltid ut 
med förfrågan som alla entreprenörer får lämna anbud på. Detta för att alla entreprenörer ska få 
en chans att vinna anbudstävlingen. Det är inte alltid priset som är den avgörande faktorn för 
beställaren. Om någon entreprenör lämnar ett för lågt pris, vet beställaren av erfarenhet att de 
kommer att ha många ÄTA-arbeten under projektets gång. 
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5 Diskussion 

I diskussionskapitlet diskuteras arbetets resultat.  
 
Efter litteraturstudier samt intervjuer framkom det tydligt att FFU och goda relationer mellan 
beställare och TE är en viktig del vid den dagliga hanteringen av ÄTA-arbeten i byggbranschen. 
Vid ÄTA-hantering är TE den som blir mittpunkten mellan beställare och UE.  Det innebär att 
alla arbeten ska gå via dem eftersom det är de som hanterar ÄTOR mellan beställaren och UE. 
Kommunikation mellan parterna när det handlar om att förmedla krav/önskemål i tal och skrift 
angående projektet är också viktigt.  
 
Ett ÄTA-arbete uppkommer vid avvikelser mellan FFU och utfört arbete samt när en beställare 
väljer att göra en ändring eller ett tillägg i projektet. Majoriteten av ÄTA-arbeten uppkommer 
när en beställare vill ändra en funktion i huset. Några av de vanligaste förekommande ÄTA-
arbetarna är; spontning, pålning och sprängning. Dessa arbeten är svåra att förutse i förväg och 
därför brukar parterna prisreglera om detta i kontraktet med à-priser. När ett ÄTA-arbete 
uppkommer måste båda parterna vara överens om detta. Ibland händer det dock att man blir 
oense om vem som ska stå för arbetet eller om det är nödvändigt att utföra. För det mesta brukar 
parterna kompromissa, det vill säga ge och ta för att komma fram till en förlikning. Således 
påverkar relationer mellan entreprenörer och beställare hanteringen av ÄTA-arbeten. En del 
mindre ÄTA-arbeten väljer entreprenören ibland att inte skicka vidare till beställaren, utan står 
för dem själv. Anledningen är att de vill behålla en god relation med beställaren och att arbetet 
ofta kostar lite i förhållande till projektets totalsumma. Generellt sätt ska ÄTA-arbeten som 
beställaren godkänner ske skriftligt. Emellertid har det framkommit att om relationen mellan 
partnerna är god, kan ÄTA-arbeten som avser mindre summor godkännas muntligt direkt av 
beställaren.   
 
I teorin framhålls det att det är viktigt att FFU är tydligt och komplett, dels för att anbudsgivarna 
ska kunna tävla på lika villkor och dels för att entreprenörerna ska få ett så bra underlag som 
möjligt. Intervjuerna med både beställare och entreprenörer bekräftade detta. Erfarenhet hos 
beställaren påverkar också kvaliteten på FFU då denne är mera kravmedveten och kan 
formulera sina krav bättre enligt intervjusvar.  
 
Att avvikelser i FFU är ett problem vid ÄTA-hanteringen uppenbarade det sig under 
intervjuerna med beställare. En beställare berättade att vid ÄTA-arbetens uppkomst händer det 
ibland att entreprenören vill ha betalt för ett arbete som borde ingå entreprenaden. 
Entreprenören hade då vid dessa tillfällen missat att ta med arbetet i sitt anbud från FFU. 
Följaktligen hade en avvikelse uppstått. En annan beställare menade istället att de hade för 
mycket att göra vilket ledde till att de inte kunde lägga ner tillräckligt med tid för att få fram ett 
genomarbetat FFU i ett tidigt skede. De lade därmed istället mer tid på ÄTA-arbeten längre 
fram i projektet och var medvetna om detta.  
 
Åsikten om hur stor andel av budgeten för ett byggprojekt som ÄTA-arbeten representerade 
skilde sig åt mellan parterna. Entreprenörerna menade att posten för ÄTA-arbeten brukar i 
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genomsnitt landa på ca 10–15 procent. Beställarna har inte någon direkt post för enbart ÄTA-
arbeten. Istället har de en ”riskpeng” för hela projektet och ÄTA-arbeten är en av de inbakade 
delarna. Riskpengen brukar variera mellan 5–10 procent beroende på ett projekts karaktär. Det 
finns dock undantag. Beställarna nämnde även att när de byggde flera projekt samtidigt och 
arbetsbelastningen var hög, kan detta påverka nivån man sätter på riskpengen som då kan landa  
på 15–20 procent. Således råder en relativt likartad samsyn om kostnaderna för ÄTA-arbeten. 
ÄTA-listorna från respondenterna hade olika typer av arbeten registrerade. Efter att studerat 
dem fann vi att det fanns likheter mellan arbeten på listorna och ÄTOR som intervjudeltagarna 
ansåg var vanligt förekommande. ÄTA-arbeten såsom; spontning, pålning och sprängning 
förekom i båda fallen. Statusen på ÄTA-arbeten var i de flesta fall antingen godkända, 
underkända eller under utredning. Bland godkända ÄTOR återfanns exempelvis tillval som 
vanligtvis uppkommer på kundens initiativ när denne vill byta fabrikat på vitvaror vid 
nyproduktion av bostadsrätter. När det gällde underkända ÄTOR kunde dessa ofta härledas till 
misstolkningar eller avvikelser i FFU. Det fanns även exempel på ÄTOR som var ”under 
utredning”. En beställare berättade om ett ÄTA-arbete som avsåg ventilationsarbeten som 
fortfarande var under utredning, fast byggnaden var färdigställd och att hyresgästerna hade 
redan flyttat in.  
 
Det finns även samband mellan olika ÄTA-arbeten som utförs. T.ex. handlade ett ÄTA-arbete 
om pålning medan ett annat handlade om efterslagning av pålar. Följaktligen kan ett ÄTA-
arbete medföra ett nytt efterföljande arbete. En del ÄTA-arbeten var både kostsamma och 
omfattande. Exempelvis i ett byggprojekt gjordes en markundersökning som inte gav några 
utslag, men det visade sig längre fram att marken behövdes saneras för flera miljoner kronor.  
Det finns också mindre ÄTA-arbeten som var mindre kostsamma och krävde mindre 
arbetsåtgång. T.ex. målning av en vägg efter förflyttning av en strömbrytare.  
 
Nästan alla intervjuade parter gav oss ÄTA-listor och i olika antal. En av entreprenörerna ville 
inte dela med sig av sina listor. Motivet var enligt dem att deras beställare inte ville lämna ut 
sådana uppgifter till utomstående. Svårigheten att förstå och tolka innehållet i ÄTA-listorna 
varierade. En del listor var enklare att förstå och tolka medan andra listor krävde att man var 
mer insatt i projektet. 
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6 Slutsats 

Här presenteras de slutsatser som dragits efter studien om ÄTA-arbeten med hänsyn till teori, 
resultat, analys och diskussion.  

6.1 Studiens slutsatser 

Avsikten med studien var att göra en analys av hur ÄTA-arbeten uppkommer och hanteras vid 
nyproduktion i den privata byggsektorn med avseende på totalentreprenad. Vi upptäckte i ett 
tidigt skede att det inte fanns mycket litteratur om ämnet, och även att standardavtalen (ABT 
06) som tillämpas vid kontrakt var för teoretiska för att kunna få en bra uppfattning om ÄTA-
arbeten i praktiken. Lösningen blev att vi valde att kontakta beställare och entreprenörer för 
intervjuer eftersom de arbetar med ÄTA-hantering dagligen. Intervjuerna med respondenterna 
har varit både givande och lärorika.  
 
Det är uppenbart att tiden som läggs på FFU och beställarens erfarenhet ger ett bättre FFU. 
Detta minskar i sin tur uppkomsten av ÄTA-arbeten. Vidare är det viktigt att entreprenören 
tolkar FFU på ett korrekt sätt eftersom misstolkningen kan generera avvikelser och ÄTA-
arbeten. Således påverkar båda parternas bearbetning av FFU utfallet av ÄTA-arbeten och kan 
i viss mån styra detta beroende på hur mycket resurser de lägger på sin bearbetning. Goda 
relationer är en ytterligare betydelsefull faktor då detta ger en smidigare ÄTA-hantering.  
 
Enligt intervjusvar från entreprenörer tjänar man inga pengar på ÄTA-arbeten under ett 
byggprojekt. Emellertid delar beställare inte denna uppfattning utan hävdar motsatsen. När vi 
fick ÄTA-listor från samtliga respondenter fick vi inte ta del av ”alla” prisuppgifter för varje 
enskilt ÄTA-arbete. Frågan är dock varför de inte ville dela med sig av prisuppgifterna. Är det 
för att det finns pengar att tjäna på ÄTA-arbeten? Vi tror att det är möjligt att TE kan tjäna 
pengar när denne får en offert på ett ÄTA-arbete från en UE, som sedan gör ett påslag på arbetet 
innan det presenteras för beställaren. Till viss del fick vi detta bekräftat från beställarna. De 
berättade att påslag läggs på i flera led när de som beställare vill göra ändringar och tillägg i ett 
projekt. Detta kan ses som en följd av entreprenadformen TE som möjliggör dessa påslag.  
 
Under våra studier av ÄTA-listor hittade vi en del mindre ÄTOR som krävde liten arbetsinsats 
eller var billiga att åtgärda. Vi blev fundersamma över varför man valt att ta med dessa arbeten 
på ÄTA-listorna. Frågan om dessa ÄTA-arbeten ställde inte specifikt men däremot berättade 
en entreprenör att man tar med alla ÄTOR för att visa alla arbeten som uppkommit i 
byggprojektet för beställaren. Ytterligare kan det vara så att dessa ÄTOR hamnar på listan för 
att kunna användas vid förhandling. Exempelvis vid oenighet då entreprenören stryker flera 
mindre ÄTOR mot en större ÄTA för att beställaren ska känna sig nöjd.   
 
Efter studien kan vi konstatera att ÄTA-arbeten inte går att undvika i ett byggprojekt. Det är 
dock inte bra om mängden ÄTA-arbeten i ett projekt blir för stor då byggprojektet kan bli dyrare 
att genomföra.   
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6.2 Egna reflektioner  

Nyckelfaktorer för en framgångsrik ÄTA-hantering som vi har kommit fram till under studien 
är ett tydligt och komplett FFU, bra kommunikation mellan parterna, vikten av att ha goda 
relationer, speciellt i mindre städer då antalet beställare är begränsade jämfört med storstäder. 
Vi tror även att både beställare och entreprenörer är i hög grad medvetna om vad som krävs för 
en smidigare och effektivare ÄTA-hantering. Svårigheterna för parterna handlar nog sannolikt 
mer om att byggbranschen är en bransch som är hårt konkurrensutsatt, hög arbetsbelastning, 
ökade krav på att minimera kostnader samt att öka effektiviteten i byggandet och i viss mån av 
politiska beslut.  
 
Ett förslag på vidare studier på samma tema är att göra en liknande studie fast med en mindre 
beställare. Detta eftersom en mindre beställare har en mindre budget i riskpeng för ÄTA och 
att erfarenheter inom byggande kan skilja sig. Ett annat förslag är att studera vad som händer 
med totalkostnaden för projektet om man lägger ner mer resurser i form av tid och pengar på 
FFU. I detta fallet kan man studera hur mängden ÄTA-arbeten och kostnaderna för dessa 
förändras till följd av denna strategi.   
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