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Sammanfattning 

Att det förekommer ändringar vid utförandet av ett byggprojekt är inte något nytt i 

byggbranschen, utan snarare något som alltid har funnits och förmodligen alltid kommer att 

finnas. Ändringar som uppstår vid utförandet av ett byggprojekt kan orsakas av en mängd 

olika anledningar. Men det ändringarna har gemensamt, är att de i regel resulterar i något 

som inom byggbranschen brukar benämnas ÄTA-arbeten. Begreppet ÄTA-arbeten står för 

Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten samt Avgående arbeten och är ett resultat av ändringar i 

ett ursprungligt kontrakt.   

I utförandeentreprenader gäller i regel standardavtalet AB 04, vilket är ett avtal som 

innefattar bestämmelser som reglerar både beställares och entreprenörers förpliktelser 

gentemot varandra. Standardavtalet AB 04 reglerar i den meningen även hur ÄTA-arbeten 

ska hanteras, för att en entreprenör ska kunna erhålla ersättning för arbeten som inte 

omfattas av det ursprungliga kontraktet.  

Den här studien inleds med att beskriva hur ÄTA-arbeten ska hanteras enligt 

standardavtalet AB 04. För att i ett senare skede kunna avgöra vilka vardagliga 

hanteringssätt som strider mot bestämmelserna och av den anledningen medför rättsliga 

påföljder.  

För att kunna ta reda på hur ÄTA-arbeten hanteras i dagsläget, utfördes ett antal 

intervjuer med verksamma personer inom anläggningsbranschen. Intervjuerna resulterade i 

en slutsats som tyder att det vardagligt förekommer hanteringssätt som strider mot 

bestämmelserna i AB 04, vilket i sin tur är anledningen till att entreprenörer i en relativt vid 

utsträckning går miste om ersättning för utförda ÄTA-arbeten. Studien ger även förslag på 

hur parterna kan förbättra hanteringen av dessa arbeten samtidigt som samhällsnyttiga 

perspektiv tas i beaktande.          
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Abstract 

The fact that changes occur at the performance of a construction project is not a new 

phenomenon in the construction industry, it´s rather something that has always existed and 

will likely do so in the future. Changes that occur during the performance of a construction 

project can be caused by a variety of reasons, but what those changes have in common is 

that they in general result in amendments of the original contract.  

 In Swedish performance contracts the standard agreement AB 04 is regularly used, 

which is an agreement that includes the both parties’ obligations in relation to each other. 

The standard agreement AB 04 regulates in that sense even the way in how the changes 

shall be dealt with, in order to let the contractor be able to obtain compensation for those 

additional implementations. This study begins by describing how changes should be handled 

according to the standard agreement AB 04, in order to determine which daily doings by the 

contractor is inconsistent with the provisions in AB 04 and consequently leads to legal 

sanctions.  

To find out how changes are handled in current construction projects, the study 

conducts a number of interviews with persons that are active in the construction industry.  

The study resulted in a finding that puts forward that it´s fairly common that changes 

are handled in a manner that is inconsistent with the provisions of AB 04.   

The study provides also a number of suggestions on how the parties can improve the 

management of these changes that also takes socially useful perspective into account. 
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Förord 

Den här uppsatsen skildrar ett examensarbete som utgör den avslutande examinationen i 

det treåriga byggnadsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 

15 högskolepoäng, vilket ungefärligt motsvarar ett 10 veckors heltidsarbete.  

Det här arbetet har givit mig en god inblick i hur viktigt det är att ha koll på ett 

kontrakts juridiska innebörd. Inte enbart för att känna till sina egna rättigheter, utan 

framförallt för att känna till sina skyldigheter. Jag både hoppas och tror att det här arbetet 

även ska komma andra personer, verksamma inom byggbranschen, till nytta då det 

behandlar ett frekvent förekommande problem.  

I det här skedet vill jag även tacka alla som på något sätt bidragit med att arbetet 

påverkats på ett positivt sätt. Jag vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som har 

delat med sig av egna erfarenheter och lärdomar. Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt stort 

tack till mina två enastående handledare, Åsa Karlsson och Emma Löfgren som bidragit med 

ett stort engagemang med många intressanta diskussioner.  

 

Gävle, maj 2014 

Wisam Sager             
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Begreppsbestämningar i enlighet med AB 04 

AMA AF: Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader.  

Byggherre: den som för egen räkning uppför eller låter utföra en byggentreprenad.  

Entreprenad: kontraktsarbeten samt eventuella ÄTA-arbeten. 

Entreprenadhandlingar: kontraktshandlingar och eventuella handlingar som tillkommer från 

kontraktets tecknande till godkänd entreprenad och som enligt kontrakt eller senare 

överenskommelse ska gälla för entreprenaden. 

Författning: lag, förordning eller föreskrift.    

Förfrågningsunderlag: det underlag som beställaren upprättar för utarbetandet av anbud. 

Kontrakt: handling som undertecknas av parterna och som utvisar deras överenskommelse. 

Kontraktsarbeten: de arbeten som enligt kontraktet omfattas av entreprenörens åtagande. 

Kontraktshandlingar: kontraktet tillsammans med de handlingar som är fogade till detta 

eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena. 

Kontraktssumma: i kontraktet angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive 

mervärdesskatt.  

Mängdförteckning: förteckning över mängder av skilda slag. 

Prisbasbelopp: prisbasbelopp enligt lagen (SFS 1962:381) om allmän försäkring. Ett 

prisbasbelopp motsvarar ca: 44 400 svenska kronor (2014).   

Utförandeentreprenad: entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för 

projekteringen och entreprenören svarar för utförandet. 

Totalentreprenad: entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till 

beställaren svarar för både projekteringen och utförandet. 

ÄTA-arbete: Ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 

kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående 

arbete.       

Förkortningar 

BBK: Byggandets kontraktskommitté        

et al.: med andra      
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1  Inledning 

Det här kapitlet avser att beskriva bakgrunden till problemet som bearbetas i den här 

uppsatsen samt att belysa vikten av att utreda problemet. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning av själva problemet. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens syfte, 

mål och avgränsningar. 

 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning  

Att det förekommer ändringar vid utförandet av ett byggprojekt är inte ovanligt, utan det är 

snarare mer ovanligt att ett byggprojekt utförs helt enligt vad parterna i ett kontrakt avtalat 

om (Taylor, Uddin, Goodrum, McCoy, & Shan, 2012; Serag, Oloufa, Malone, & Radwan, 2010; 

Agdas, Ellis, & Glagola, 2010).  

Sena ändringar i byggprojekt kan definieras som alla de förändringar, i det 

ursprungliga uppdraget, som uppstår efter det att parterna slutit ett kontrakt (Egan, Seder, 

& Anderson, 2012). Sena ändringar är i många fall nödvändiga för att ett byggprojekt ska 

kunna slutföras, men även för att det ska kunna uppfylla de krav och mål som föreligger. 

Egan et al. nämner att sena ändringar kan uppstå av en mängd olika anledningar, men de 

nämner även att alla ändringar har en gemensam nämnare och det är att alla ändringar 

påverkar huvuduppdragets omfattning. Sena ändringar i byggprojekt resulterar normalt i 

något som inom byggbranschen brukar benämnas ÄTA-arbeten. ÄTA-arbeten är ett 

samlingsbegrepp för alla modifieringar i ett ursprungliga uppdraget, som uppstår från det att 

parterna slutit ett kontrakt, tills det att entreprenaden är godkänd vid en slutbesiktning. 

Med andra ord kan ÄTA-arbeten likställas med arbeten som inte omfattas av vad parterna i 

ett entreprenadkontrakt avtalat om, men som är av betydelse för entreprenadens utförande 

och funktion (Szekér, 2013). Själva begreppet ÄTA-arbeten står i sin tur för Ändringsarbeten, 

Tilläggsarbeten och Avgående arbeten (BKK, 2011).  

Sena ändringar i omfattningen av ett uppdrag resulterar ofta i att det ursprungliga 

uppdraget påverkas både direkt och indirekt (Bower, 2000). Direkta effekter kan exempelvis 

innebära ett ändrat resursbehov. Dessa är enligt Bower relativt enkla att kartlägga och 

uppskatta. Men indirekta effekter är däremot svårare att kartlägga och uppskatta hävdar 
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Bower och förklarar att dessa kan orsakas av exempelvis omarbetningar; kostnader för redan 

utfört arbete och förlorad tid p.g.a. sena ändringar i ett uppdrag. 

Infrastrukturprojekt är den typen av byggprojekt som är särskilt benägn att drabbas 

av kostnadsöverskridelser och tidsförseningar (Cantarelli, Flyvbjerg, & Buhl, 2012). Att den 

här typen av byggprojekt har en tendens att drabbas av kostnadsöverskridelser och 

tidsförseningar är inte något nytt problem. Det är snarare ett globalt problem som har 

drabbat flertalet infrastrukturprojekt de senaste 70 åren och har kostat tusentals miljader 

dollar (Flyvbjerg, Holm, & Buhl, 2004).  

Flertalet forskare hävdar att det föreligger ett visst samband mellan hanteringen av 

sena ändringar, kostnadsöverskridelser och tidförseningar i byggprojekt (Anees, Mohamed, 

& Abdel Razek, 2013). Anees et al. förklarar att om dessa sena ändringar inte hanteras på ett 

effektivt sätt, genom formaliserade hanteringsprocesser, kommer de att påverka de 

ursprungliga arbetena negativt. Detta eftersom de stör den ordnade sekvensen, vilket i sin 

tur påverkar produktivitet negativt och kan därmed orsaka tidsförseningar samt 

kostnadsöverskridelser. Anees et al. menar att en effektiv hantering av sena ändringar i 

många fall  är avgörande för lönsamheten i ett byggprojekt.   

I Sverige till följd av den svaga konjunkturen som råder, ställer byggherrar högre krav 

på sina entreprenörer genom att efterfråga kortare byggtider och lägre anbudspriser. Detta 

har medfört att konkurrensen mellan byggföretagen har ökat kraftigt under det senaste åren 

(UC, 2013). Att anbudspriserna pressas ner, resulterar i att anbudsgivarna inte kan räkna 

med en säkerhetsmarginal i anbudet, vilket innebär att vid en eventuell ”störning” påverkas 

direkt projektens ekonomi. Följden av detta är att entreprenörer oftast har en begränsad tid 

på sig att agera och fatta beslut kring hur oförutsedda arbeten ska hanteras för att de inte 

ska påverka projektens framdrift och ekonomi väsentligt.  

Viotti och Sörbom (2013) beskriver byggbranschen som särskilt riskfylld för de 

entreprenörer som har en bristande uppföljning i projektens framgång. År 2013 gick drygt 

780 svenska byggföretag i konkurs enligt UC:s statistik, vilket motsvarar en ökning med drygt 

11 % jämfört med året innan (UC, 2013). Viotti och Sörbom menar att bristfällig 

projektuppföljning, tidsrapportering och efterkalkylering är en anledning till att många 

projekt inte genererar någon vinst och i vissa fall anledningen till att ett företags ekonomi 

väsentligt rubbas. De hävdar även att många byggföretag saknar tillfredsställande 
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administrativa system som håller ledningen uppdaterad om projektens tillstånd, vilket kan 

vara anledningen till att entreprenörer ofta inte inser att ett projekt är ogynnsamt förrän i 

slutet och då är det oftast för sent att försöka vända förlusten till en vinst.  

Med andra ord, ett byggföretag måste inneha en god insyn i projektens framdrift 

samt ekonomiska läge under hela byggprocessen för att kunna vara konkurrenskraftigt. 

Detta uppnås genom att inneha goda rutiner samt ledningssystem för att säkerställa en god 

uppföljning samt en effektiv hantering av oväntade ändringar som kan uppstå. Dessa 

ledningssystem och rutiner ska i sin tur utformas så att de beaktar viktiga aspekter som styr 

förhållandet mellan parterna i ett avtalat kontrakt.   

 Den här studien är inriktad på att ge en djup insikt i hur ÄTA-arbeten ska hanteras 

enligt standardavtalet AB 04. Detta genom att belysa de bestämmelser i standardavtalet AB 

04 som styr regleringen av ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader.  
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1.2  Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader hanteras på 

ett erforderligt sätt i förhållande till standardavtalet AB 04. För att uppnå uppsatsens syfte 

behöver nedanstående frågeställningar besvaras. 

 Hur ska ÄTA-arbeten hanteras enligt standardavtalet AB 04? 

 Hur hanteras ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader?  

 Hur kan entreprenörer förbättra sin hantering av ÄTA-arbeten? 

 

1.3 Mål 

Målet med studien är att ta fram ett underlag som på ett tydligt sätt förklarar innebörden av 

de bestämmelser i standardavtalet AB 04 som styr regleringen av ÄTA-arbeten i 

utförandeentreprenader.  

   

1.4  Avgränsning 

Vid beskrivandet av hur ÄTA-arbeten ska hanteras, kommer endast bestämmelserna i 

standardavtalet AB 04 att beaktas. Således kommer studien inte att behandla andra 

rättskällor som berör hanteringen av ÄTA-arbeten, som exempelvis lagen om offentlig 

upphandling, konsumentköp- och konsumenttjänstlagen. Studien kommer således inte att 

beröra rättsförhållanden mellan konsumenter och näringsidkare. Detta avgränsas med 

anledning av examensarbetets omfattning   
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2  Teoretisk bakgrund  

Det här kapitlet utgör uppsatsens teoretiska del och avser att beskriva begrepp och uttryck 

som är centrala för uppsatsens syfte samt frågeställningar. Först ges en kort beskrivning av 

gällande bestämmelser i byggprojekt, därefter definieras och förklaras begreppet ÄTA-

arbeten. Efter detta tolkas och förklaras de bestämmelser i standardavtalet AB 04 som styr 

regleringen av ÄTA-arbeten.  

 

2.1 Gällande bestämmelser i byggprojekt          

Då ett byggprojekt ska genomföras och entreprenören/entreprenörerna som ska utföra 

arbetena ska utses, utförs i regel en upphandling där parterna slutligen tecknar ett kontrakt 

som reglerar parternas rättigheter samt skyldigheter gentemot varandra.  

Offentliga upphandlingar av utförandeentreprenader brukar vanligtvis gå till på 

följande sätt. Beställaren upprättar ett förfrågningsunderlag som sedan skickas ut till ett 

antal entreprenörer, beroende på vilket handlingsförfarande som tillämpas. Entreprenörerna 

beräknar utifrån förfrågningsunderlaget fram ett anbudspris på entreprenaden som sedan 

skickas till beställaren. Efter att beställaren godkänt och antagit ett anbud, sluter 

anbudsgivaren och beställaren ett kontrakt mellan sig. I utförandeentreprenader avtalar 

parterna i kontraktet vanligtvis om att standardavtalet AB 04 ska gälla. (Szekér, 2013) 

       I och med att parterna i ett avtalat kontrakt hänvisar till ett standardavtal, kommer 

bestämmelserna i det specifika standardavtalet att utgöra den huvudsakliga rättskällan, om 

inte annat avtalats eller följer av författning.         

    

2.2  Vad ÄTA-arbeten är och när de uppstår 

ÄTA-arbeten definieras enligt Byggandets Kontraktskommitté som ”Ändringsarbete, 

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

väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete”(BBK, 2011, s. 5).   

Enligt Hedberg och Andersson (2013) är begreppen ändring, tillägg och avgående 

komparativa, d.v.s. de bygger på en jämförelse mellan omfattningen av kontraktsarbetena 

(det ursprungliga uppdraget) och omfattningen av entreprenadarbetena (det slutliga 

uppdraget). De menar därmed att fastställandet av ÄTA-arbeten sker i två steg. I det första 
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steget fastställs omfattningen av kontraktsarbetena och i det andra steget, omfattningen av 

entreprenaden. Skillnaden som uppstår mellan dessa utgör ÄTA-arbete i dess enklaste form.                  

        Enligt Hedberg och Andersson (2013) kan ÄTA-arbeten uppstå antingen som 

föreskrivna eller föranledda av beställaren. Där föreskrivna ÄTA-arbeten är de som uppstår 

då beställaren direkt begär en ändring av något slag eller ett arbete som inte omfattas av 

vad parterna avtalat om. Föranledda ÄTA-arbeten däremot, är de arbeten som uppstår då de 

avtalade förhållandena inte överensstämmer med de verkliga förhållandena.  

 Enligt Hedberg och Andersson (2013) kan huvudparten av de ÄTA-arbeten som 

uppstår i utförandeentreprenader, härledas till bristande projektering. Med andra ord menar 

Hedberg och Andersson att de beställare som upprättat ett samordnat och väl 

genomarbetat förfrågningsunderlag, normalt endast drabbas av ett fåtal ÄTA-arbeten, 

medan beställare som upprättat ett sämre samordnat och mindre genomarbetat 

förfrågningsunderlag, normalt drabbas av många ÄTA-arbeten. Hedberg och Andersson 

påpekar att som anbudsgivare måste arbetets omfattning vara särskilt tydligt för att ett 

skäligt anbud ska kunna beräknas. De påpekar även att det är en fördel för beställaren om 

samtliga anbudsgivare lämnar anbud på arbeten till samma omfattning, eftersom beställaren 

då enklare kan jämföra anbudssummorna. 

 

2.3 Hantering av ÄTA-arbeten enligt AB 04 

AB 04 är ett så kallat standardavtal som är avsett att användas vid byggnads-, anläggnings-, 

och installationsentreprenader (BKK, 2011). Byggbranschen är en relativt säregen bransch, 

med anledning av att det saknas grundläggande lagstiftning i kommersiella entreprenader, 

d.v.s. entreprenader där både beställaren och entreprenören är näringsidkare. I och med att 

det saknas grundläggande lagstiftning inom den här delen av entreprenadrätten, kan 

parterna fritt välja vad som ska utgöra rättskälla. Men vanligtvis regleras den här delen av 

entreprenadrätten, i stort sett, enbart av standardavtal. Dessa avtal bygger i sin tur på 

framförhandlade avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser som reglerar parternas 

förpliktelser gentemot varandra. Bestämmelserna i standardavtalet AB 04 är utformade av 

intressenter från både beställarsidan och entreprenörssidan, samt bygger på en ekonomiskt 

optimal riskfördelning mellan parterna (BKK, 2011).  
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Som det tidigare nämnts är begreppet ÄTA-arbeten komparativt och bygger således 

på jämförelser. Men enligt Hedberg och Andersson (2013) är begreppet inte fullständigt. De 

menar att ytterligare en förutsättning för uppkomsten av ÄTA-arbeten är att entreprenören 

måste ha erhållit ett uppdrag att utföra dessa arbeten. Om emellertid entreprenören utför 

arbeten utöver kontraktshandlingarnas omfattning men utan uppdrag, riskerar 

entreprenören att förlora sin rätt till ekonomisk ersättning utöver kontrakssumman. Enligt 

Hedberg och Andersson (2013) riskerar entreprenören även att det utförda arbetet formellt 

klassas som ett fel då det inte utförts enligt kontraktshandlingarna.    

Enligt AB 04 kap. 2  § 7  framgår det att entreprenören utan dröjsmål skall inhämta 

beställarens synpunkter, om denne bedömmer att ett ÄTA-arbete enligt AB 04 kap. 2 § 4 

(föranlett ÄTA-arbete), föreligger. Men AB 04 kap. 2  § 7 förklarar även att entreprenören, i 

fall där kostnaderna för ÄTA-arbetet understiger gränsbeloppet (ett halvt prisbasbelopp), har 

rätt att omgående påbörja arbetet men skall därefter utan dröjsmål underrätta beställaren 

om arbetet.  

Enligt AB 04 kap. 2 § 8 uppges det att föreskrivna ÄTA-arbeten ska beställas skriftligt, 

och om entreprenören underlåtit sig att underrätta beställaren enligt vad som framgår av AB 

04 kap. 2 § 7, fråntas denne sin rätt till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan 

påföljd skulle vara oskälig. Undantagsbestämmelsen ”om sådan påföljd skulle vara oskälig” 

kommer att beröras senare i kapitlet.     

Bortsett från rättsföljderna av beställarens föreskrift om ÄTA-arbete –följer av AB 04 

att ÄTA-arbeten blir en del av entreprenaden och omfattas därmed även av dess reglering. 

Enligt Hedberg och Andersson (2013) innebär det följande: 

 Kostnadsreglering av ÄTA-arbeten ska ske enligt entreprenadhandlingarna (avtalade à-

priser, timpriser, entreprenörsarvoden etc.); AB 04 kap. 6 §§ 6-10. 

 ÄTA-arbetena medför rätt till jämkning av kontraktstiden men omfattas även av de arbeten 

som ska vara färdigställda inom (den jämkade) entreprenadtiden; AB 04 kap. 4 §§ 1-2. 

 Slutbesiktningen omfattar entreprenaden, d.v.s även ÄTA-arbetena; AB 04 kap.7 § 2.  

 Ansvaret för ÄTA-arbeten samanfaller med ansvaret för kontraktsarbetena; AB 04 kap. 5 § 

7. 

 Arbetet ska beaktas vid slutavräkning enligt AB 04 kap. 6 § 11.   

 Fordringar med anledning av arbetet omfattas av preskribtionsbestämmelserna i AB 04 kap. 

6 §§ 19 och 20.  

 Tvister ska lösas på sätt som föreskrivs i kontraktshandlingarna; AB 04 kap. 9.  

(Hedberg & Andersson, 2013, s.72) 
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2.3.1 Föranledda ÄTA-arbeten likställs med föreskrivna ÄTA-arbeten  

Som det tidigare nämnts uppstår ÄTA-arbeten antingen som föranledda eller föreskrivna av 

beställaren. I AB 04 kap. 2 § 4 likställs föranledda ÄTA-arbeten med föreskrivna ÄTA-arbeten, 

vilket medför att de regleras på samma sätt, d.v.s. enligt samtliga punkter i avsnitt 2.3. Det 

AB 04  kap. 2 § 4 uttryckligen säger är att ÄTA-arbeten föreskrivna av beställaren likställs 

med arbeten föranledda av:  

 att uppgifter m.m. enligt AB 04 kap. 1 § 6, för vilka beställaren svarar, inte är riktiga,  

 att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad som skall 

förutsättas enligt AB 04 kap. 1 § 7 eller   

 att förhållanden som avses i AB 04 kap. 1 § 8 avviker från vad de förväntas vara.  

(BKK, 2011, s. 12) 

Men enligt Hedberg och Andersson (2013) likställs föranledda ÄTA-arbeten inte med 

föreskrivna ÄTA-arbeten gällande två avseenden. Det ena är att det föreligger andra 

formkrav för entreprenörens rätt till ekonomisk ersättning utöver kontraktssumman, och det 

andra är att det inte föreligger något krav på att föranledda ÄTA-arbetet ska stå i omedelbart 

samband med kontraktsarbetena samt inte vara av väsentligt annan natur. 

 

2.3.2 Omfattningen av kontraktsarbetena     

I det första kapitlet i AB 04 finns de bestämmelser som reglerar fastställandet av 

kontraktsarbetena, d.v.s. fastställandet av vad som omfattas av entreprenörens ursprungliga 

uppdrag. Dessa bestämmelser är enligt Hedberg och Andersson (2013) primärt riktade till 

anbudsgivare och innehåller bl.a. regler för fall där det exempelvis föreligger motstridigheter 

mellan kontraktshandlingarna. Men kännedom beträffande dessa regler är även viktigt vid 

fastställandet av föranledda ÄTA-arbeten.   

 Enligt AB 04 kap. 1 § 1 bestäms kontraktsarbetenas omfattning av 

kontraktshandlingarna. Enligt Hedberg och Andersson (2013) innebär det att 

kontraktshandlingarna utgör parternas fullständiga reglering av omfattningen av 

kontraktsarbetena, d.v.s. omfattningen av det ursprungliga uppdraget. De menar därmed att 

omfattningen av kontraktsarbetena således inte bestäms av vad som krävs för att 

åstadkomma en fungerande  eller normenlig anläggning, inte heller av vad beställaren 

felaktigt kan ha utgått ifrån. Enligt Hedberg och Andersson ger bestämmelsen således inget 
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utrymme för någon subjektiv bedömning utan svaret på frågan om vad som omfattas av 

kontraktsarbetena, ska sökas i kontraktshandlingarna. Med andra ord, om inte arbetet finns i 

kontraktshandlingarna, då omfattas det inte av det ursprungliga uppdraget och ska därmed 

ses som ett ÄTA-arbete.  

 Däremot är det enligt Hedberg och Andersson (2013) relativt vanligt att det 

förekommer motstridigheter mellan uppgifterna i kontraktshandlingarna, vilket oftast kan 

göra det svårare att urskilja om ett arbete omfattas av kontraktshandlingarna eller inte. 

Hedberg och Andersson nämner att det finns två typfall som är de två vanligaste fallen 

beträffande motstridigheter mellan kontraksthandlingar. Där det ena fallet är att 

anbudsgivaren i ett anbud har reserverat sig mot uppgifter i förfrågningsunderlaget. Det 

andra är att beställaren kort sagt har misslyckats med samordningen av uppgifterna i 

förfrågningsunderlaget, exempevis genom motstridiga uppgifter mellan två handlingar.     

 I AB 04 kap. 1 § 3 beskrivs den ordning som ska gälla vid motstridiga uppgifterna 

mellan  kontraktshandlingarna. Ordningen bygger på den så kallade omvända tidsföljdens 

princip, d.v.s. principen om att innehållet i en senare upprättad handling normalt äger 

företräde framför innehållet i en tidigare upprättad handlig. I och med att anbudet ligger 

högre upp i ordningen (en senare upprättad handling) innebär det att anbudsgivare fritt kan 

reservera sig mot innehållet i förfrågningsunderlaget, förutsatt att anbudet utgör en 

kontraktshandling. Bestämmelsen i AB 04 kap. 1 § 3 ställer heller inte något krav på att 

anbudsgivaren inte får ha haft kännedom gällande motstridigheter vid avtalstecknandet. I 

och med att anbudsgivare får ha kännedom kring motstridigheter utan att det föreligger 

denne någon skyldighet att underrätta beställare om motstridigheter, kan anbudsgivare med 

all enkelhet reservera sig mot uppgifter i förfrågningsunderlaget. En sådan reservation blir 

således heller inte ogiltig även då den strider mot uppgifterna i förfrågningsunderlaget.  

Om det  exempelvis i en teknisk beskrivning uppges att avtäckning av markyta ska 

utföras i erfoderlig mängd, kan anbudsgivaren reservera sig i anbudet genom att uppge att 

anbudet endast omfattar avtäckning av markyta till viss angiven mängd i handlingarna. Om 

det i ett senare skede visar sig att en större mängd än den som uppges av handlingarna 

behöver avtäckas, omfattas inte den överskridande mängden av kontraktshandlingarna. Det 

tillkomna arbetet utgör således istället ett ÄTA-arbete och ska därmed även regleras 

därefter.              



10 

 

 

Enligt Hedberg och Andersson (2013) kan motstridiga uppgifter p.g.a. bristande    

samordning mellan handlingarna i förfrågningsunderlaget, indelas i motstridigheter av 

teknisk art eller motstridigheter av administrativ art. Där ett exempel på en motstridighet av 

teknisk art, kan vara att det på en ritning anges en viss mängd och i mängdförteckningen en 

annan mängd. Sådana motstridigheter ska regleras enligt den omvända tids följdens princip i 

AB 04 kap. 1 § 3, vilket innebär att mängden i förteckningen gäller före mängden på 

ritningen oavsett om den är orimlig eller inte. Så om det exempelvis framgår av en ritning att 

en schakt som omfattar 400 kubikmeter ska utföras och det i mängdförteckningen av 

misstag står att 0 kubikmeter ska schaktas, så är det ändå mängden i förteckningen som 

gäller oavsett hur uppenbart felet än är. Detta medför även att anbudsgivare i anbudsskedet 

kan utesluta kostnader för schakt i sitt anbud. Ett sådant uteslutande skulle leda till ett lägre 

anbudspris, samtidigt som anbudsgivaren ändå lämnat ett anbud som täcker uppdragets 

omfattning. Dock måste det erinras att schaktarbetetena kommer att utgöra ÄTA-arbete i ett 

senare skede.   

Enligt Hedberg och Andersson (2013) är särregleringar ett tydligt och vanligt exempel 

på motstridiga uppgifter av administrativ art. Motstridigheter av administrativ art uppstår 

oftast i samband med att beställaren i sina administrativa föreskrifter (AMA AF) föreskriver 

om att något som strider mot bestämmelserna i AB 04 ska gälla.    

Enligt Hedberg och Andersson är det rätt vanligt att beställare föreskriver om en 

särreglering av ÄTA-hanteringen. Där AB 04 innehåller en viss reglering och  de 

administartiva föreskrifterna som beställaren upprättat innehåller en annan, oftast 

strängare, reglering. Problematiken som oftast uppstår vid sådana särregleringar är att 

regleringen enligt beställarens administrativa föreskrifter blir ogiltig p.g.a. motstridigheter. 

Detta eftersom innehållet i AB 04 normalt äger företräde framför innehållet i de 

administrativa föreskrifterna, enligt den omvända tidsföljdens princip i AB 04 kap. 1 § 3. 

Givetvis kan parterna i ett entreprenadkontrakt avtala om regleringar som strider mot 

innehållet i AB 04, eller helt och hållet avtala om något annat. Men för att en särreglering 

mot bestämmelserna i AB 04 ska bli giltig, krävs det att den uppfyller vissa specificerade 

krav.   

Standardavtalet AB 04 innehåller både fasta bestämmelser och täckbestämmelser 

som parterna kan avtala om vid avtalstecknandet. Enligt kommentarerna till bestämmelsen 
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AB 04 kap. 1 § 3, ställs det krav på att särregleringar av både fasta bestämmelser och 

täckbestämmelser måste var tydliga för att de ska gälla. Det anges även att de måste ligga 

under rätt kod och rätt rubrik i de administrativa föreskrifterna, för att de ska vara giltiga. 

Vid särregleringar av fasta bestämmelser ställs ytterligare krav på tydlighet, vilket innebär att 

en sammanställning över samtliga ändringar i förhållande till AB 04 måste upprättas. 

Däremot är bestämmelsen i AB 04 kap. 1 § 3 inte tillämplig vid motstridigheter mellan 

täckbestämmelser i AB 04 och särregleringar i de administartiva föreskrifterna. Detta 

eftersom täckbestämmelserna i AB 04 endast är giltiga om parterna inte avtalat om annat.                   

Täckbestämmelserna i AB 04 är utmärkta med en asterisk (*). 

 

2.3.3 Ansvaret för riktigheten i angivna uppgifter 

Enligt AB 04 kap. 1 § 6 framgår det att den part som tillhandahåller en uppgift ansvarar för 

dess riktighet. Av samma paragraf framgår det även att motpartens godkännande av 

uppgiften inte inskränker ansvar enligt föregående mening. Detta innebär att det inte åligger 

motparten någon skyldighet att undersöka riktigheten i en av parterna lämnad uppgift.  

Enligt Hedberg och Andersson (2013) har bestämmelsen AB 04 kap. 1 § 6 om 

riktigheten i lämnade uppgifter en direkt koppling till bestämmelsen AB 04 kap. 2 § 4 

gällande föranledda ÄTA-arbeten. Där föranledda ÄTA-arbeten, enligt AB 04 kap. 2 § 4, 

likställs med arbeten som bl.a. kan uppstå till följd av att uppgifter som beställaren svarar för 

är oriktiga. Enligt Hedberg och Andersson ska en oriktig uppgift dock inte förväxlas med vad 

beställaren felaktigt kan ha utgått ifrån. En sådan felaktighet kan innebära att beställaren 

misslyckats med att precisera ett önskat uppdrag i förfrågningsunderlaget. Exempelvis 

genom att i förfrågningsunderlaget ha uppgett att ett schaktarbete ska genomföras med ett 

djup omfattande 500 mm, medan det av tekniska skäl visar sig att schaktdjupet måste vara 

på 800 mm för att komma ner på frostfritt djup. I det här fallet föreligger ingen oriktig 

uppgift utan beställaren har enbart misslyckats med att precisera det önskade uppdraget. 

Det nya schaktdjupet utgör givetvis ett ÄTA-arbete då det inte omfattas av 

kontraktshandlingarna och ska således även regleras därefter.  

Om beställaren däremot uppger att området där schakten ska utföras huvudsakligen 

består av morängrus och finkornig sand, men att det istället i ett senare skede visar sig att 
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marken huvudsakligen består av morängrus och stora stenblock, kan det anses föreligga en 

oriktig uppgift. En sådan oriktig uppgift kan även anses utgöra ett föranlett ÄTA-arbete, 

eftersom beställarens uppgifter beträffande marktyp väsentligt skiljer sig mot det verkliga 

markförhållandet. En sådan oriktig uppgift kan i vissa fall även föranleda en väsentlig 

rubbning av förutsättningarna att utföra kontraktsarbetena. Begreppet väsentlig rubbning 

kommer att beröras senare i kapitlet. Som det tidigare har nämnts räknar entreprenörer 

fram ett anbudspris grundat på de uppgifter som beställaren uppgett i ett 

förfrågningsunderlag. Enligt bestämmelsen AB 04 kap. 1 § 6 ska entreprenören i 

anbudsskedet inte behöva ifrågasätta riktigheten i beställarens angivna uppgifter. Således 

ska entreprenören heller inte behöva bära ansvaret och framförallt inte kostnaderna för de 

konsekvenser som kan uppstå till följd av oriktiga uppgifter som beställaren svarar för.   

 

2.3.4 Entreprenörens skyldighet/rättighet att utföra ÄTA-arbeten 

Enligt AB 04 kap. 2 § 3 är entreprenören om inte annat följer av författning, både skyldig och 

berättigad att under entreprenadtiden utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. 

Enligt Hedberg och Andersson (2013) innebär det att beställarens föreskrift om ÄTA-arbete 

inte utgör något avtal om ÄTA-arbete som kräver entreprenörens godkännande, dock kan 

parterna träffa avtal om exempelvis kostnadsreglering eller jämkning av kontraktstiden p.g.a. 

ÄTA-arbete. Detta eftersom entreprenören redan i kontraktet med en hänvisning till AB 04, 

har accepterat beställarens ensidiga rätt att föreskriva ÄTA-arbeten. Med andra ord har inte 

entreprenören någon rätt att neka beställaren att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av 

denne. Utan entreprenören är enligt AB 04 kap. 2 § 3 tvungen att utföra ÄTA-arbeten som 

föreskrivs av beställaren. Beställaren i sin tur får heller inte anlita någon annan entreprenör 

att utföra sådana arbeten som likställs med ÄTA-arbeten, om inte annat följer av författning. 

Om beställare trots detta underlåter att föreskriva ÄTA-arbeten till den entreprenör som 

äger kontraktet, kan denne bli skyldig entreprenören skadestånd för de förlorade intäkter 

som dennes handlande har medfört.             
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2.3.5 Formkrav enligt AB 04  

Enligt köplagen (SFS 1990:931) som reglerar både köp av lös egendom och tjänster, kommer 

ett avtal i regel till stånd genom konsensusprincipen som bygger på parternas gemensamma 

viljeförklaringar. I konsensualavtal föreligger inga formkrav och såväl muntliga som skriftliga 

överenskommelser är bindande för båda parterna. Men eftersom köplagen är dispositiv, 

gäller inte principen om konsensualavtal om parterna i ett kontrakt avtalar bort lagen eller 

avtalar om annat. Exempelvis om att standardavtalet AB 04 ska gälla.  

  I standardavtalet AB 04 framgår det tydligt att det föreligger formkrav på att 

föreskrivna ÄTA-arbeten ska kommuniceras skriftligt mellan parterna innan de påbörjas. 

Enligt Hedberg och Andersson (2013) grundar sig skriftlighetskravet huvudsakligen på fyra 

paragrafer i AB 04. Dels av AB 04 kap. 2 § 1 enligt vilken entreprenaden ska utföras enligt 

entreprenadhandlingarna, och dels av AB 04 kap. 2 § 3 enligt vilken entreprenören är 

berättigad samt skyldig att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Men även av 

AB 04 kap. 2 §§ 6 och 8 enligt vilka skildrar entreprenörens rätt till ekonomisk ersättning 

utöver kontrakssumman som huvudsakligen är beroende av en skriftlig beställning.  

Enligt AB 04:s begreppsbestämmningar definieras begreppet skriftlig som: information 

som både kan läsas och lagras. Exempel på vad som räknas som en skriftlig beställning av 

ÄTA-arbete redovisas nedan.   

 Beställaren överlämnar en ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete. 

 Beställaren skickar en beställning av ÄTA-arbete via post, fax eller e-post. 

 En anteckning  om ÄTA-arbete i byggmötesprotokoll. 
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2.3.6 Kostnadsreglering beroende av formkrav 

Enligt AB 04 kap. 2 § 8 berättigar ÄTA-arbeten som omfattas av AB 04 kap. 2 § 3 d.v.s. 

föreskrivna ÄTA-arbeten, inte någon ersättning utöver kontraktssumman om de utförts utan 

skriftlig beställning, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. Likaså framgår det av samma 

paragraf att ÄTA-arbeten som omfattas av AB 04 kap. 2 § 4, d.v.s. föranledda ÄTA-arbeten, 

som utförts utan det att beställarens synpunkter inhämtats, inte heller berättigar till 

ersättning, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. Motsvarande gäller om beställaren inte 

underrättats om ett föranlett ÄTA-arbete i enlighet med bestämmelsen AB 04 kap. 2 § 7.  

 Enligt kommentarerna till paragraferna 7 och 8 i kap. 2 AB 04 framgår det att 

undantagsbestämmelsen ”om inte sådan påföljd skulle vara oskälig”, blir tillämplig under 

vissa omständigheter. Enligt BBK (2013) kan sådana omständigheter föranledas av att: 

 entreprenören har ursäktligt missbedömt kostnaden för ett föranlett ÄTA-arbete och 

därmed underlåtit att utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter.  

 entreprenören först under utförandet upptäckt och anmält föranlett ÄTA-arbete. 

 beställaren inte lämnar besked med klara instruktioner utan dröjsmål. 

 

2.3.7 Ersättning vid väsentlig rubbning 

Under  vissa omständigheter kan en entreprenör, enligt bestämmelsen AB 04 kap. 6 § 5, ha 

rätt till särskild ersättning. Detta om entreprenören kan påvisa att ÄTA-arbete eller 

förändringar i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna, har medfört en 

väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande i övrigt.  

Tillämpningen av bestämmelsen AB 04 kap. 6 § 5 är enligt branschpraxis ytterst 

ovanlig, och sannolikheten att få bifall för en yrkan på ersättning som grundar sig på 

bestämmelsen är ännu mindre. Detta, dels eftersom bestämmelsen är utformad med ett 

väsentlighetskrav, vilket direkt medför att det blir en tolkningsfråga. Men även för att 

bestämmelsen innefattar två stränga formkrav.                     

Enligt Hedberg och Andersson (2013) kan denna paragraf ses som ett kravunderlag 

för vad som kan anses vara bristande förutsättningar enligt AB 04 kap. 1 § 7 och har därmed 

ett direkt samband med så kallade föranledda ÄTA-arbeten. Det bestämmelsen AB 04 kap. 6 

§ 5 åsyftar är att ge entreprenören rätt till särskild ersättning för oförutsägbara kostnader 

som kan uppstå till följd av föranledda ÄTA-arbeten eller andra förhållanden som beställaren 
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orsakat, d.v.s. ersättning utöver själva kostnadsregleringen av ÄTA-arbetena. Dock föreligger 

stränga formkrav för den som kräver ersättning som grundrar sig på paragrafen.  

AB 04 Kap. 6 § 5 säger utryckligen att entreprenören inte får åberopa en sådan 

rubbning, om denne inte skriftligt lämnat besked till beställaren utan dröjsmål efter det att 

rubbningen insågs eller bort ha insetts. Paragrafen säger även att anspråk på ersättning skall 

fastställas utan dröjsmål, dock senast sex månader efter entreprenadens godkännande, vid 

påföljd att annars vara förfallet.  

Enligt Szekér (2013) handlar det om en svår bevisbörda för entreprenören. Dels att 

kunna påvisa att rubbningen har påverkat ”entreprenadens utförande i övrigt”. Men även att 

uppfylla formkravet genom att lämna en skriftlig anmälan till beställaren ”utan dröjsmål”, 

efter det att entreprenören ”insett eller bort ha insett rubbningen”.  

Enligt branschpraxis är det rätt vanligt att en entreprenör inte inser att en sådan 

rubbning skett, förrän i slutetskedet i samband med efterkalkyleringen. Det är inte förrän då 

entreprenören börjar undersöka orsakerna till detta och finner oftast att det är ett 

förhållande som beställaren orsakat, som föranlett rubbningen. I samband med att 

entreprenören inser rubbningen i ett sent skede, har denne oftast underlåtit sig att 

informera beställaren om omständigheten, vilket troligtvis är den största sannolikheten till 

att tillämpningen av bestämmelsen är begränsad.  

Dock torde det inte vara märkligt att bestämmelsen är utformad med dessa stänga 

formkrav. Enligt Hedberg och Andersson (2013) är en anledning till den stränga 

utformningen, att beställaren inte ska behöva överraskas av kostnader som denne inte 

kunnat räkna med. Därav ställs kravet att entreprenören ska underrätta beställaren utan 

dröjsmål. Men samtidigt finns bestämmelsen för att entreprenören inte ska skadas 

ekonomiskt p.g.a. förhållanden som beställaren orsakat.    
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3  Empiriska metoder  

I det här kapitlet beskrivs metoden och forskningsstrategin som användes för att ge svar på 

de två sista frågeställningarna. Den ena om hur ÄTA-arbeten hanteras i förhållande till 

standardavtalet AB 04, och den andra om hur entreprenörer kan förbättra sin hantering av 

dessa arbeten. Det här kapitlet ska huvudsakligen på ett utförligt sätt beskriva dessa 

metoder och strategier.       

 

3.1 Val av metoder 

Enligt Trost (2010) ska det avgörande valet av metod grunda sig på vad det är studien syftar 

till att ge svar på. Det han menar är att valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder ska 

således inte grunda sig på slentrian, tradition eller socialt tryck.  

För att kunna uppnå uppsatsens syfte samt ge svar på uppställda frågeställningar, 

tillämpades kvalitativa metoder, där de kvalitativa metoderna ofta syftar till att ge svar på 

varför någonting ter sig på ett visst sätt (Trost, 2010). Med andra ord, en kvalitativ forskare 

söker ofta förklaringar till specifika fenomen, gentemot kvantitativa forskare som istället ofta 

söker svar på mängder (kvantiteter).  

 

3.1.1 Intervjuer  

Intervjuer används ofta vid kvalitativa undersökningar och studier som syftar till att beskriva 

orsaken till specifika händelser eller fenomen. Enligt Trost (2010) kännetecknas kvalitativa 

intervjuer med att intervjuaren endast ställer öppet formulerade frågor. Syftet med att ställa 

öppet formulerade frågor är låta respondenten själv styra svaret, vilket oftast leder till 

komplexa svar med ett rikt innehåll (Trost, 2010).  

 Intervjuerna i den här studien syftar till att ge svar på om entreprenörer hanterar 

ÄTA-arbeten på ett erfoderligt sätt i förhållannde till standardavtalet AB 04. Men 

intervjuerna syftar även till att ta reda på hur entreprenörer kan förbättra sin hantering av 

dessa arbeten. För att kunna besvara dessa frågeställningar på ett erforderligt sätt, utfördes 

intervjuerna som semistrukturerade. Att en intervju är semistrukturerad innebär att 

frågorna till respondenterna endast utgörs av öppet formulerade frågor, istället för 

detaljerade frågor. Syftet med sådana intervjuer är att ta reda på en persons specifika 
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uppfattning av verkligheten (Trost, 2010). Av denna anledning utformades frågorna till öppet 

formulerade frågor, men även av anledningen att få respondenterna att till viss del styra 

informationsflödet.  

 

Urval  

Av rent praktiska skäl är en generell kvantifiering av ÄTA-hanteringen inom 

anläggningsbranschen en väldigt tidskrävande och omfattande uppgift. Av den anledningen 

utfördes inte en sådan kvantifiering i den här studien. Istället grundar sig studiens empiri på 

fem stycken intervjuer med personer från två ledande företag inom anläggningsbranschen. 

Utöver detta intervjuades även en entreprenadrättsligt aktiv och erfaren advokat som även 

författat en bok inom entreprenadrätt. Syftet med att intervjua advokaten var delvis för att 

kunna generalisera hanteringen av ÄTA-arbeten i en större utsträckning. Men framförallt för 

att delvis kunna generalisera de hanteringsfel som ofta begås av entreprenörer som också 

leder till att entreprenörer går miste om ersättning för utförda ÄTA-arbeten. Det kan även 

tilläggas att advokaten inte har någon koppling till företagen, utan denne är en oberoende 

part.      

Då det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att ta reda på hur de två specifika 

företagen hanterar ÄTA-arbeten, snarare än att kvantifiera ÄTA-hanteringen generellt, var 

ett slumpmässigt och representativt urval inte nödvändigt (Trost, 2010). Enligt Trost är ett 

målinriktat eller ett så kallat strategiskt urval att föredra i sådana studier, vilket innebär att 

forskaren väljer ut respondenter efter fördefinierade kriterier.  

Av den anledningen valdes respondenterna i den här studien ut genom ett 

målinriktat urval med fördefinierade kriterier. Kriterierna var att respondenterna skulle 

inneha en sådan befattning som gör att hanteringen av ÄTA-arbeten faller inom dennes 

normala arbetsuppgifter. Ett annat kriterium var att respondenterna skulle inneha en god 

erfarenhet gällande hanteringen av ÄTA-arbeten. Utifrån dessa kriterier valdes tre 

produktionschefer, en projektingenjör och ett projektstöd ut. Advokaten valdes även ut efter 

samma kriterier, dock med ett högre krav på erfarenhet. Av konfidentiella skäl kommer 

uppgifter gällande företagen och respondenterna inte att uppges.   
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Utförandet av intervjuerna 

Innan det att intervjuerna hölls skickades en intervjuguide ut till samtliga respondenter. 

Intervjuguiden bestod av de öppet formulerade frågorna som intervjuaren ämnade att ställa 

till respondenterna under själva intervjuerna. Intervjuguiden skickades ut i förväg, dels för 

att ge respondenterna möjligheten att förbereda sig, och dels för att få dem att känna sig 

mer avslappnade inför intervjun. Se bilagor 1. och 2. för mer information om intervjuguiden 

och intervjufrågorna. 

Själva utförandet av intervjuerna verkställdes genom personliga intervjuer, men även 

genom telefonintervjuer. De personliga intervjuerna ägde rum på respondenternas 

arbetsplatser och varade ungefär mellan 30-45 minuter. Telefonintervjuerna tillämpades då 

avståndet mellan respondenten och intervjuaren inte möjliggjorde ett snabbt platsbesök. 

Telefonintervjuer geomfördes efter en specifikt avtalad tid mellan intervjuaren och 

respondenten samt varade likaså i ungefär 30-45 minuter.  

Samtliga intervjuer utfördes genom att intervjuaren först började med att berätta 

kortfattat om vad syftet med studien och intervjuerna var. Därefter  började själva  intervjun 

genom att intervjuaren presenterade en fråga och lämnade därefter över ordet till 

respondenten. Till dessa öppet definierade frågor ställde intervjuaren även följdfrågor, dels 

för att hålla respondenten på rätt ”spår” och uppmuntra denne att fortsätta berätta. Men 

även för att få respondenten att förtydliga vissa områden. Enligt Trost (2010) är det viktigt 

att ge en respondent ”feedback” och uppmuntra denne att fortsätta berätta, utan att själv 

avslöja sin egna ståndpunkt. Av den anledningen kunde intervjuaren under själva intervjun 

ge korta opartiska kommentarer till respondenterna, vanligtvis genom att säga ”mm” och 

nicka eller genom att upprepa något nyckelord som respondenten nämnt.     

Samanställning av intervjuerna  

Samtidigt som respondenten svarade på intervjufrågorna, förde intervjuaren anteckningar 

och stödord. Dessa anteckningar och stödord sammanställdes direkt efter själva intervjuerna 

genom att kontentan av respondenternas svar summerades. Själva analysen av det utvunna 

materialet genomfördes på sådant sätt, att respondenternas svar direkt analyserades mot 

mot teorin i kapitel 2. För mer information om respondenternas svar, se kapitel 4. Empiriska 

resultat.  
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3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Att resultatet i en vetenskaplig studie till viss del måste inneha egenskaperna validitet, 

reliabilitet, och generaliserbarhet, torde vara en självklarhet.  

Med egenskapen validitet innebär det att resultatet är relevant för studien, d.v.s. att 

det på något sätt bidrar med att studiens mål och syfte uppnås (Biggam, 2008). Enligt 

Biggam handlar validitet således om att tillämpa rätt metoder för rätt ändamål. 

Den här studien syftar till att ta reda på om ÄTA-arbeten hanteras på ett erforderligt 

sätt i förhållande till standardavtalet AB 04. För att studien således ska inneha egenskapen 

validitet är det relevant att på ett objektivt sätt ta reda på hur ÄTA-arbeten hanteras.   

För att uppnå en hög validitet tillämpades en semistrukturerad intervjuteknik som 

bygger på att respondenterna styr informationsflödet. Urvalet däremot, gjordes genom ett 

strategiskt urval, där respondenterna valdes ut efter specificerade kriterier. Detta för att 

intervjua rätt personer, d.v.s. personerna som arbetar med att hantera ÄTA-arbeten.      

Egenskapen reliabilitet innebär att resultatet i en studie är tillförlitligt, d.v.s. att 

resultatet ska vara repeterabart och ge samma resultat vid en eventuell repetition (Biggam, 

2008). Resultatet i den teoretiska delen av den här uppsatsen grundar sig primärt på 

bestämmelserna i standardavtalet AB 04, vilket definitivt kan anses utgöra en tillförlitlig 

källa. Intervjuerna i den här studien kan även anses utgöra en tillförlitlig källa. Detta 

eftersom studiens empiri innefattar fem stycken intervjuer med aktiva verksamhetsutövare 

från två ledande företag inom branschen, samt en intervju med en aktiv advokat med många 

års erfarenhet inom området. Med andra ord grundar sig studiens empiri på rådande 

förhållanden och händelser. 

Generaliserbarhet, för att en studie ska vara intressant och användbar för ett större 

antal intressenter, ställs även krav på att resultatet ska vara generaliserbart i en viss 

utsträckning (Biggam, 2008). Även då den här studiens empiri inte behandlar all hantering av 

ÄTA-arbeten, kan det ändå anses att resultatet är generaliserbart i en relativt vid 

utsträckning. Detta, dels eftersom studiens empiri grundar sig på två ledande företags 

hantering av ÄTA-arbeten. Men även för att studien innefattar en intervju med en advokat 

som är aktiv inom entreprenadrätten och har många års erfarenhet inom det specifika 

området.  
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4 Empiriska resultat  

Det här kapitlet avser att presentera och kritiskt utvärdera resultatet av studiens empiriska 

forskningsdel, vilket innebär resultatet av samtliga utförda intervjuer. Vid utvärderingen 

analyseras resultatet mot bakgrunden av teorin i kapitel 2. Kapitlet inleds med att först 

behandla resultatet av intervjuerna med tjänstemännen, därefter behandlas resultatet av 

intervjun med advokaten.  

 

4.1 Intervjuerna med tjänstemännen  

Vid sammanställningen av intervjuerna med tjänstemännen kunde det klart konstateras att 

ÄTA-arbeten hanteras lite olika, dels beroende på vad det är för typ av ÄTA-arbete 

(föreskriven eller föranledd), och dels beroende på hur ”kraftigt” bemannat ett projekt är, 

men även beroende på i vilket skede ÄTA-arbetet uppmärksammats.  

Enligt respondenterna är föreskrivna ÄTA-arbeten den typen av ÄTA-arbeten som 

uppkommer i samband med att beställaren konkret begär ett ändrat utförande, i något 

avseende. En sådan begäran kan enligt respondenterna liknas med att beställaren vanligtvis 

förser entreprenören med en ny handling som utvisar ett ÄTA-arbete. Majoriteten av 

Respondenterna nämnde även att i samband med att entreprenören erhåller en ny handling, 

lämnar denne oftast ett pris på de arbeten som handlingen omfattar. ÄTA-arbetet är således 

både beställt och godkänt. Detta genom att kravet på en skriftlig beställning enligt AB 04 

kap. 2 § 6 är uppfyllt och entreprenören har således även erhållit ett uppdrag att utföra ett 

av beställaren föreskrivet ÄTA-arbete. Entreprenören utför enligt respondenterna därefter 

ÄTA-arbetet och får även betalt enligt vad parterna gemensamt har kommit överens om. 

Sådana ÄTA-arbeten utgör enligt tjänstemännen vanligtvis inte några större hinder eller 

störningar.  

Föranledda ÄTA-arbeten är den andra typen, och den uppkommer i samband med att 

avtalade förhållanden, i något avseende enligt vad som framgår av AB 04 kap. 2 § 4, inte 

överensstämmer med de verkliga förhållandena. Enligt respondenterna upptäcks föranledda 

ÄTA-arbeten oftast genom att entreprenören rent sagt ”överraskas” av att förutsättningar 

för utförandet av kontraktsarbetena väsentligt ändrats. Enligt respondenterna är den här 

typen av ÄTA-arbeten oftast besvärlig för entreprenörer. Detta eftersom beställaren först 
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måste underrättats om omständigheterna, i enlighet med vad som framgår av AB 04 kap. 2 § 

7, och därmed även ges möjligheten att lämna synpunkter innan det att ÄTA-arbetet 

etablerats. Enligt respondenterna är problematiken som oftast uppstår, att entreprenören 

av någon anledning underlåter sig att underrätta och inhämta beställarens synpunkter innan 

det att arbetet påbörjats. En sådan underlåtelse medför direkt att AB 04 kap. 2 § 8 blir 

gällande, vilket innebär att entreprenören fråntas sin rätt till ersättning, om inte sådan 

påföljd skulle vara oskälig. Enligt respondenterna är den vanligaste orsaken till att 

entreprenörer underlåter sig att underrätta beställaren innan det att arbetet påbörjas, att 

entreprenörer oftast prioriterar en hög produktionsframdrift för att i ett senare skede inte 

löpa risken att drabbas av viten, p.g.a. att tidsplanen inte följs. Enligt respondenterna har 

den orsaken även ett visst samband med hur kraftigt bemannat ett projekt är, d.v.s. om 

entreprenören har kapaciteten att hålla en hög produktionsframdrift, samtidigt som 

hanteringen av ÄTA-arbeten fullföljs på ett kontraktsenligt sätt. En annan anledning som 

respondenterna nämnde, var att vissa ÄTA-arbeten upptäcks för sent och att entreprenören 

i det skedet redan hunnit utföra hela eller delar av arbetet. Dessa ovannämnda orsaker och 

anledningar till att entreprenören underlåtit sig att underrätta beställaren om 

omständigheterna samt att inhämta dennes synpunkter innan det att ÄTA-arbetet påbörjats, 

leder enligt respondenterna oftast till oändliga diskussioner mellan beställare och 

entreprenörer, gällande rätten till ersättning för arbeten som utförts utöver kontraktets 

omfattning.  

Enligt vad som framgår av AB 04 kap. 2 § 8 kan undantagsbestämmelsen ”om inte 

sådan påföljd skulle vara oskälig” komma att aktualiseras om vissa omständigheter 

föreligger. En sådan omständighet kan innebära att entreprenören inte förrän vid utförandet 

av ett visst arbete upptäcker att ett ÄTA-arbete som omfattas av AB 04 kap. 2 § 4 (föranlett 

ÄTA-arbete) föreligger. Dock för att entreprenören ska kunna erhålla ersättning för ÄTA-

arbetet, gäller det att denne utan dröjsmål vid upptäckandet anmäler det uppmärksammade 

förhållandet till beställaren enligt AB 04 kap. 2 § 7. Det gäller även att entreprenören har 

tillräckligt med underlag som styrker de konsekvenser som kan ha uppstått till följd av ÄTA-

arbetet.                

Enligt samtliga intervjuade tjänstemän saknas det ofta en erforderlig uppföljning av 

ÄTA-arbeten och de konsekvenser som dessa arbeten, i många fall, kan medföra. Även om 
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dessa arbeten till viss del enligt respondenterna följs upp, krävs det att entreprenörer 

regelbundet stämmer av planeringar, dokumenterar händelser och för en regelbunden 

dialog med beställaren kring hur ÄTA-arbetena har påverkat utförandet i övrigt. Om 

entreprenören istället underlåter sig att vidta sådana åtgärder, kommer denne vid anspråk 

på ersättning att inneha svårigheter att kunna styrka sina fordringar. Detta eftersom det i 

regel är principen om att den part som väcker talan för en fordring även har bevisbördan, 

som gäller vid traditionella rättegångar och tvistelösningar. I brist på dokumentation 

(”bevis”) kan detta innebära en klar svårighet.              

Enligt en av respondenterna kan entreprenörer förbättra sin insikt gällande 

framdriften i byggprojekten, genom att tillämpa så kallade ”as-built-tidsplaner” och ständigt 

analysera dessa. Sådana tidsplaner medför att konsekvenser uppmärksammas redan i ett 

tidigt skede och ger således entreprenören möjligheten att handla i rätt tid.  

Av en sådan tidsplan uppges tre viktiga saker. Det första är det ursprungliga 

uppdraget, det andra är ÄTA-arbetena och det tredje är den verkliga varaktigheten 

beträffande de ursprungliga arbetena. Fördelen med sådana tidsplaner är att negativa 

konsekvenser i tid och produktionsframdrift som orsakas av ÄTA-arbeten, med enkelhet kan 

överskådas på ett klart och tydligt sätt. Enligt respondenten har sådana planer tillämpats 

tidigare men dock i efterhand, vilket inte har lett till några större framgångar vid anspråk på 

ersättning. Detta eftersom entreprenören i de fallen inte har uppmärksammat 

konsekvenserna av ÄTA-arbetena i ett tidigt skede, och har därmed även underlåtit sig att 

underrätta beställaren utan dröjsmål enligt AB 04 kap. 2 § 7. En sådan underlåtelse medför 

direkt att entreprenören hamnar i ett sämre förhandlingsläge, trots att det finns 

dokumentation som styrker de konsekvenser som kan ha uppstått. Detta eftersom 

underlåtelsen, rent juridiskt innebär att entreprenören avsagt sig sin rätt till ersättning för 

dessa arbeten, vilket direkt minimerar entreprenörens möjligheter att kräva ersättning för 

utförda ÄTA-arbeten.  

Enligt respondenterna är det relativt vanligt att en entreprenör går miste om 

ersättning för utförda ÄTA-arbeten, dock gäller det i synnerhet föranledda ÄTA-arbeten. Den 

vanligaste anledningen till att ersättning uteblir är enligt en av respondenterna, att 

beställaren inte har underrättats i tid samt att denne inte givits möjligheten att lämna 

synpunkter, vilket oftast leder till att entreprenören får stå för kostnaderna för ÄTA-arbetet 



23 

 

 

själv eller en stor del av det vid en eventuell förlikning. Enligt respondenten handlar det 

oftast om att beställaren inte vill betala för arbeten som denne inte har kunnat räkna med, 

vilket i och för sig är relativt uppenbart.  

Anledningen till att BBK i standardavtalet AB 04 har ålagt entreprenören en 

skyldighet att underrätta beställare om denne anser att ÄTA-arbeten föreligger, är att 

beställaren inte ska behöva överraskas över nya tillkomna kostnader. Men BBK har även givit 

entreprenören rättigheten att göra anspråk på ersättning för en obestämd mängd ÄTA-

arbeten som beställaren givit upphov till. Detta av anledningen att entreprenören inte ska 

behöva stå till svars för de kostnader som ÄTA-arbeten eller andra förhållanden föranledda 

av beställaren har medfört. BBK har således fördelat risken så att en beställare inte ska 

behöva överraskas av nya kostnader, men samtidigt ska beställaren stå till svars för de 

kostnader som föranleds av denne.          

Enligt respondenterna finns det helt klart en del att förbättra gällande hanteringen av 

ÄTA-arbeten. Det främsta enligt respondenterna är att entreprenörerna bör försöka 

kartlägga ÄTA-arbetena i ett så tidigt skede som möjligt, helst redan i anbudsskedet och 

redan då avtala med beställaren om hur de ska regleras både tids- och kostnadsmässigt. Ett 

tidigt upptäckande av dessa arbeten skulle även ge parterna bättre möjligheter att planera 

hur hanteringen ska ske, för att de inte ska utgöra hinder eller störa kontraktsarbetena 

väsentligt. En av respondenterna påpekade även att det i vissa projekt kan vara en stor 

fördel om entreprenören utser en resurs med goda kunskaper kring ÄTA-arbeten, att 

huvudsakligen ägna sig åt att hantera dessa arbeten. Bland annat med anledning av att 

produktionschefer och projektchefer oftast inte hinner med arbetet som krävs för att 

hanteringen ska ske på ett erforderligt sätt. Men även med anledning att uppfylla 

kontraktets juridiska del gällande avtalade formkrav och regleringssätt. En sådan lösning 

vore enligt respondenten det optimala sättet att lösa problematiken som kan uppstå 

beträffande ÄTA-arbeten och dess hantering, men denne nämnde även att av rent 

ekonomiska skäl torde en sådan lösning inte vara lönsam i vissa mindre projekt. Men enligt 

respondenten kan det vara en god satsning i projekt som har ett kontraktuellt värde 

beträffande 20 miljoner kr eller mer.        
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4.2 Intervju med advokat 

Vid intervjun med advokaten framgick det tydligt att hanteringen av ÄTA-arbeten är en av de 

vanligaste orsakerna till tvister mellan beställare och entreprenörer. Enligt advokaten 

grundar sig tvisterna oftast i att parterna inte är överens om entreprenören har rätt till 

ersättning för utfört ÄTA-arbete eller inte. Enligt advokaten, hävdar beställare i regel att 

ersättning inte ska utgå och trycker oftast på att arbetet ingår i kontraktsarbetena eller att 

entreprenören inte uppfyllt kontraktsenliga formkrav. Entreprenören i sin tur hävdar sin rätt 

till ersättning för de ÄTA-arbeten som denne utfört utöver kontraktsarbetena, men saknar 

oftast dokumentation som styrker konsekvenserna av ÄTA-arbetena.  

Enligt advokaten besitter beklagligtvis många entreprenörer otillräckliga kunskaper 

kring de bestämmelser som parterna avtalat om i ett kontrakt. Advokaten förklarade även 

att kontraktet är den handling som innefattar parternas gemensamma överenskommelse, 

kring vad som ska göras, hur det ska göras samt till vilket pris det ska göras. Advokaten 

uttryckte även att parterna tillsammans i ett tidigare skede har bestämt, i samband med att 

en hänvisning till ett standardavtal, att bestämmelserna i det specifika avtalet ska utgöra den 

huvudsakliga rättskällan som bl.a. reglerar hur ÄTA-arbeten ska hanteras. Advokaten 

påpekade även att i samband med ingåendet av avtalet har parterna även godkänt 

innebörden av bestämmelserna och dess juridiska betydelser. Således förutsätts det att 

parterna handlar enligt de avtalade villkoren. Det förutsätts även att parterna är väl 

medvetna om att påföljder borde falla naturligt, vid ett handlande som strider mot de 

avtalade villkoren.    

Advokaten förklarade även att många entreprenörer ofta har en begränsad inblick i 

vad eller vilka arbeten som omfattas av kontraktshandlingarna, och att detta oftast är 

orsaken till att entreprenören i många fall upptäcker ÄTA-arbeten i ett sent skede, eller 

ibland inte alls. Advokaten nämnde även att i samband med att entreprenören upptäcker 

ÄTA-arbetet i ett sent skede har denne oftast underlåtit sig att underrätta beställaren enligt 

gällande formkrav och hamnar direkt i ett underläge vid en eventuell tvist om ersättning.  

Advokaten förklarade även att en annan orsak till att entreprenörer går miste om 

ersättning för arbeten som utförts utöver kontraktets omfattning, är att entreprenörer inom 

byggbranschen generellt är relativt dåliga på att dokumentera konsekvenser och verkliga 

förutsättningar. Att dokumentera kostnader och verkliga förutsättningar är enligt advokaten 
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oerhört viktigt för att ha en möjlighet att kunna styrka sina fordringar på ett erforderligt sätt. 

Advokaten påpekade starkt att entreprenörer måste bli bättre på att dokumentera 

förändringar och konsekvenser, lämpligtvis i en dagbok samt att ständigt följa upp planer för 

att lättare kunna se hur ÄTA-arbeten påverkar projekten.   

Enligt advokaten kan entreprenörer förbättra sin hantering av ÄTA-arbeten bl.a. 

genom att hålla en regelbunden dialog med beställaren och att ständigt upplysa denne om 

rådande förhållanden och avvikelser, lämpligtvis vid byggmöten samt att se till att dessa 

möten protokollförs. Advokaten nämnde även att entreprenörer kan förbättra sin hantering 

av ÄTA-arbeten, genom att i samband med att ett ÄTA-arbete beställs, direkt avtala med 

beställaren om hur arbetet ska regleras både tids- och kostnadsmässigt. Detta för att i ett 

senare skede inte drabbas av tvister gällande storleken på ersättningen, vilket enligt 

advokaten är en relativt vanlig anledning till att tvister uppstår mellan parterna.     
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5 Diskussion och slutsatser 

Det här kapitlets första del avser att diskutera de metoder och forskningsstrategier som 

tillämpats i den här studien. Därefter diskuteras resultatet som studien lett fram till samtidigt 

som författaren redogör för vad som är av betydelse för en hållbar utveckling inom 

byggbranschen. Däremot avser kapitlets senare del att konkludera de faktorer som är av 

värde för en kontraktsenlig och hållbar hantering av ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader.  

 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med den här studien var att ta reda på om ÄTA-arbeten hanteras på erforderligt sätt i 

förhållande till standardavtalet AB 04. Metoderna och strategierna som tillämpades för att 

uppnå uppsatsens syfte, var att först kartlägga och tolka de bestämmelser i standardavtalet 

AB 04 som styr hur ÄTA-arbeten ska hanteras i utförandeentreprenader. Detta för att på ett 

objektivt sätt kunna avgöra om ÄTA-arbeten hanteras på ett erforderligt sätt i förhållande till 

AB 04 eller inte. Därefter utfördes ett antal intervjuer med verksamhetsutövare inom 

anläggningsbranschen med syftet att redogöra för hur ÄTA-arbeten hanteras i 

utförandeentreprenader.  

 Själva urvalet av verksamhetsutövare gjordes dock inte genom ett slumpmässigt och 

representativt urval. Detta eftersom studiens omfattning inte tillåter detta. Däremot 

intervjuades en entreprenadsrättsligt aktiv advokat med stor erfarenhet beträffande ÄTA-

arbeten och dess hantering. Med anledning av att kunna generalisera resultatet i en större 

utsträckning.               

Det kan även tilläggas att den här studien endast behandlar standardavtalet AB 04 

som rättskälla, vilket instämmer sig i entreprenader där båda parterna utgörs av 

näringsidkare. Studien tar således inte hänsyn till övriga rättskällor som bl.a. konsumentköp- 

och konsumenttjänstlagen som är aktuella i entreprenader, där båda parterna inte utgörs av 

näringsidkare. Men eftersom studiens empiri grundar sig på data från två ledande företag 

inom anläggningsbranschen som vanligtvis endast utför entreprenader åt andra 

näringsidkare, är ett beaktande av andra rättskällor inte relevant för sammanhanget.   
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5.2 Resultatdiskussion  

Det kan med säkerhet konstateras att det föreligger vissa problem inom 

anläggningsbranschen när det gäller hanteringen av ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader. 

Att en entreprenör inte erhåller den ersättning som denne anser sig själv vara berättigad till. 

Eller att en beställare är tvungen att ersätta en entreprenör för ett arbete som denne utfört, 

dock utan att beställaren underrättats enligt vad parterna gemensamt kommit överens om. 

Detta är två realiteter som vanligtvis uppstår till följd av en icke erforderlig hantering av ÄTA-

arbeten.  

 För att hanteringen av ÄTA-arbeten ska bli så effektiv som möjligt, kan det först 

konstateras att båda parterna måste beakta varandras intressen. Inte enbart för att 

tillgodose sina egna, utan detta krävs för ett gott och välfungerande samarbete. 

Entreprenören som vanligtvis utgörs av ett vinstdrivande företag, räknar givetvis med att 

tjäna pengar på att utföra uppdrag. Det måste även erinras, att entreprenören samtidigt är 

beroende av att göra vinster på uppdrag som denne utför, annars vore det en icke lönsam 

verksamhet för ett vinstdrivande företag. Beställaren däremot, har ett behov av något slag 

som denne vill tillgodose, genom att uppföra ett byggprojekt. Det måste även erinras att 

beställaren vanligtvis har en begränsad tid och en begränsad budget, avsedd just för det 

specifika byggprojektet. Sådana intressen är relativt uppenbara, och om båda parterna har 

dessa i åtanke, kommer samarbetet att delvis underlättas. Med andra ord, ett gott 

samarbete är en grundläggande förutsättning för att parterna ska kunna lyckas med att 

uppnå sina mål med det specifika uppdraget. Det kan även tilläggas att byggprojekt med 

mindre välfungerande samarbeten, har en större tendens att resultera i ett sämre 

slutresultat med ökade kostnader för båda parterna. Då kan frågan ställas, hur kan parterna 

förbättra sitt samarbete? Precis som det tidigare har nämnts är en grundläggande 

förutsättning att parterna beaktar varandras intressen. Men ytterligare en förutsättning för 

ett gott samarbete, är att parterna håller en regelbunden dialog med varandra och inte 

överraskar varandra med oväntade betingelser. En sådan dialog behöver inte enbart nyttjas i 

syfte att underrätta motparten om exempelvis ÄTA-arbeten. Utan den kan även nyttjas för 

att upplysa motparten om nya omständigheter och angelägenheter, som påverkar 

utförandet av uppdraget. En regelbunden dialog kan även användas i syfte att skapa ett gott 
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förtroende mellan parterna, vilket i sin tur ska leda till ett långt samarbete som båda 

parterna kan ha nytta av.   

 Det kan även konstateras att en annan grundläggande förutsättning för ett lyckat 

samarbete, är att båda parterna besitter goda kunskaper kring de ”spelregler” som utgör 

gällande rätt i ett aktuellt byggprojekt. I utförandeentreprenader är det vanligtvis just 

standardavtalet AB 04 som utgör parternas fullständiga regelverk. Att det då fordras 

kunskaper kring de bestämmelser i avtalet som utgör det fullständiga regelverket, torde vara 

en självklarhet. Men att många tvister har sina grunder just i det faktum att en av parterna 

besitter otillräckliga kunskaper, är tyvärr ett frekvent förekommande problem. Givetvis kan 

det föreligga omständigheter som inte möjliggör att en part kan uppfylla vissa formkrav, som 

exempelvis att underrätta utan dröjsmål. Men samtidigt ska en sådan omständighet inte 

föranledas av att entreprenören, i brist på dokumentation och uppföljning, underrättar 

beställaren i ett senare skede. Sådana omständigheter ska än mindre föranledas av att 

entreprenören inte känner till de bestämmelser, som reglerar hanteringen av ÄTA-arbeten. 

Det borde även inte råda några oklarheter, kring det faktum att en entreprenör som 

underlåtit sig att uppfylla gemensamt fastställda formkrav, i regel heller inte berättigar 

någon ersättning utöver kontraktssumman.  

 För att inte riskera att gå miste om ersättning för utförda ÄTA-arbeten, måste en 

entreprenör inneha en god insyn i projektens framdrift under hela byggskedet. En sådan 

insyn ska även förespråka för en god kännedom kring vad som omfattas och vad som inte 

omfattas av det ursprungliga uppdraget. Entreprenören bör således i ett så tidigt skede som 

möjligt skaffa sig en god kännedom kring vad denne har åtagit sig att utföra samt hur denne 

ska utföra det, för att det ska ske på ett kontraktsenligt sätt. Med andra ord krävs det att 

entreprenörer besitter erforderliga kunskaper kring hur ett byggprojekt ska styras, för att 

det ska leva upp till beställarens krav samtidigt som utförandet sker på ett kontraktsenligt 

sätt. Ett förslag är att parterna tillämpar BIM i en större utsträckning som är en växande 

trend inom byggbranschen. BIM står för byggnadsinformationsmodellering och kan med 

fördel användas för att få en bättre kontroll och ekonomisk styrning genom hela 

byggprocessen. Ett implementerande av BIM i byggbranschen skulle med säkerhet leda till 

det bättre.  
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 I och med att det oftast är ÄTA-arbeten föranledda av beställaren som ställer till med 

bekymmer och tvister mellan parterna, kan det även konstateras att beställaren också borde 

bära ett visst ansvar. Detta då ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader oftast är ett resultat av 

en bristfällig projektering. Eftersom det är beställaren i utförandeentreprenader som svarar 

för projekteringen, torde det vara uppenbart att denne även ska svara för de konsekvenser 

som den bristande projekteringen kan medföra. Med andra ord kan det fastställas att 

beställare måste bli bättre på att projektera. Detta genom att ställa högre krav på sina 

anlitade projektörer och konsulter. En bättre projektering skulle inte enbart resultera i ett 

minskat antal ÄTA-arbeten, utan även i minskade byggkostnader för både beställare och 

entreprenörer. Entreprenörerna skulle få en stabilare ekonomi till följd av färre ändringar 

och oväntade förhållanden i byggskedet. Beställare, skulle även få en bättre ekonomi till 

följd av ett minskat anspråk på ersättning för ÄTA-arbeten. Detta eftersom ÄTA-arbeten och 

andra ändringar normalt ger upphov till en mängd följdkonsekvenser, där ökade 

byggkostnader är en av många andra konsekvenser. En bättre projektering skulle även 

främja konkurrensen, dels av anledningen att färre byggföretag skulle försättas i konkurs 

p.g.a. förlustprojekt, men även av anledningen att alla anbudsgivare skulle erhålla samma 

förutsättningar och därmed även lämna anbudspris på arbeten till samma omfattning. Detta 

skulle i det stora hela resultera i en hållbar utveckling av byggbranschen som inte enbart 

skulle främja entreprenörer och beställare, utan även allmänheten.  

En bristande projektering ska i den meningen inte tolkas så att allt ansvar läggs på 

beställare och att entreprenörer därmed tar för givet att beställare är skyldig att ersätta 

denne för de konsekvenser som kan uppstå därav. Utan det fordras även av entreprenörer 

att förbättra sin insyn i projekten genom att föra en god dokumentation och ständigt följa 

upp planeringar, för att uppmärksamma konsekvenser i ett tidigt skede. Det krävs även att 

entreprenörer skaffar sig goda kunskaper kring både kontraktuella rättigheter och 

skyldigheter, för att hanteringen av ÄTA-arbeten ska ske på ett effektivt och smidigt sätt.  

 Det kan även nämnas att utformningen av standardavtalet AB 04 till viss del även 

bidrar med att det lätt skapas tvister mellan parterna. Detta eftersom beställaren har 

ensamrätt över att ta fram de handlingar och underlag som fastställer vad som omfattas av 

entreprenörens uppdrag. Entreprenören däremot, har givits rättigheten att med ensamrätt 

utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs och föranleds av beställaren. Detta medför givetvis att 
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det kommer att ligga i entreprenörens intresse att hitta så många fel som möjligt i 

beställaren upprättade handlingar. Ju fler fel och motstridigheter entreprenören hittar, 

desto större möjligheter har denne att göra vinst på byggprojektet. Men då gäller det också 

att entreprenörer hittar dessa brister och hanterar dem på erforderligt sätt.  

I allmänhet är byggbranschen relativt tvistebenägen, vilket oftast föranleds som ett 

resultat av ett dåligt samarbete mellan entreprenörer och beställare. Att parterna hellre tar 

en tvist istället för att förebygga en, är ett vanligt fenomen i byggbranschen. Med det menas 

att parterna sällan iakttar förebyggande åtgärder som exempelvis att granska handlingar i 

ett tidigt skede. Sådana åtgärder skulle med säkerhet förebygga många tvister mellan 

parterna.        

 

5.3 Slutsatser  

Den sammantagna slutsatsen är att ÄTA-arbeten inom anläggningsbranschen inte alltid 

hanteras på ett adekvat sätt, gentemot vad parterna i ett kontrakt avtalat om. De främsta 

anledningarna till att en entreprenör går miste om ersättning är, dels av att bestämmelserna 

i AB 04 inte alltid följs, och dels av att entreprenörer inte alltid inser att ett ÄTA-arbete 

föreligger, men även av den anledningen att entreprenören oftast saknar dokumentation 

som styrker de konsekvenser som dessa arbeten kan ha medfört.  

Entreprenörer kan förbättra sin hantering av ÄTA-arbeten genom att iaktta följande 

åtgärder. Den första och mest betydelsefulla åtgärden är att en entreprenör, redan vid 

ingåendet av ett entreprenadavtal, skaffar sig en god kännedom kring vad denne åtagit sig 

att utföra. Både när det gäller omfattningen av uppdraget men även när det kommer till 

kontraktets juridiska innebörd. En annan åtgärd, är att entreprenörer måste bli bättre på att 

dokumentera konsekvenser och följa upp arbeten för att kunna handla i både tid och i 

styrka, vid anspråk på ersättning för ÄTA-arbeten. Detta exempelvis genom att 

implementera BIM i projekten. 
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6 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetet med den här studien växte flera intressanta idéer och tankar fram som 

författaren gärna ville undersöka men p.g.a. tidsskäl inte kunde. Därför följer två förslag som 

kan vara intressanta att utreda.  

Det ena förslaget är att utföra en liknande studie, men som även tar hänsyn till hur 

stora kostnaderna kan bli för föranledda ÄTA-arbeten.  

Det andra förslaget är att ta reda på hur beställare förhåller sig till föranledda ÄTA-

arbeten som uppstår i totalentreprenader, där entreprenören svarar för både projekteringen 

och utförandet.         
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Bilaga 1. Intervjuguide, tjänstemän 

1. Hur hanterar ni ÄTA-arbeten i byggskedet, d.v.s. hanteringen från det att ÄTA-arbetet 

fastställts tills det att arbetet utförts? Finns det någon formaliserad hanteringsprocess?  

 

2. Hur och när sker kommunikationen med beställaren gällande ÄTA-arbeten?  

 

3. När påbörjas utförandet av ett ÄTA-arbete? 

 

4. Hur följs konsekvenserna av ÄTA-arbeten i byggskedet upp? Hur dokumenteras 

konsekvenserna av dessa arbeten? 

 

5. Är det vanligt att beställaren nekar till kostnadsreglering eller ersättning för utförda ÄTA-

arbeten? Om ja, varför? 

 

6. Kan hanteringen av ÄTA-arbeten i byggskedet på något sätt förbättras? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide, advokat 

1. Är det vanligt att entreprenörer går miste om ersättning för utförda ÄTA-arbeten? Om ja, 

varför?  

 

2. Vilka är de vanligaste orsakerna till att en entreprenör går miste om ersättning för utförda 

ÄTA-arbeten? 

 

3. Hur kan entreprenörer förbättra sin hantering av ÄTA-arbeten i utförandeentreprenader? 

 

 


