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Abstract 
 
When a project is to be performed a contract is signed between the different parties, it explains 
who is responsible for each part in the process. On a regular basis, there are more work to be 
done beyond the contracts, either because of an order from the client after the contracts were 
signed or that it shows that the conditions of the workplace not were as it was described in the 
specifications. When such work occurs, one of the parties invokes those as change orders, which 
entitles the company to compensation in addition to the amount of the contract. The right to 
such compensation depends entirely on how well documented the work is and at which stage 
the notification has been given. 
 
The purpose of this report was to clarify whether there were any specific problems on the 
workplaces that makes changes from the contract not being identified and documented in 
various projects. Furthermore, it were investigated whether the relationship between the case 
company and its subcontractors was a reason to deviate from the legal provisions in the matter 
of compensation. In parallel with this, it has been investigated what type of change orders that 
been the most frequent in the projects of the case company, as well as how the costs for changes 
impacts the sum of the contract between the case company and their subcontractors in 
percentage.  
 
In the study, two methods have been used to answer the purpose. The first consisted of semi-
structured interviews with officials where they had to reflect if there were any problems that 
contributed to a worse identification and documentation of changes from the contracts, also 
how the relationship with the subcontractors affects how tough the case company had been with 
the legal provisions that exist. In the second method, the actual costs of changes in four selected 
projects were investigated and the most frequent changes from the subcontractors has been 
documented. All based on change order documentations from the case company´s projects. 
  
The results of the interviews showed that lack of communication, an equal understanding in 
agreements and a stressful workplace contributed to a worse identification and documentation 
of change orders. Furthermore, it was concluded that the case company often deviates from the 
legal provisions of changes, primarily to keep the production going and maintain good relations 
between the parties involved. At the same time, the results of the project investigation showed 
that the case company on average paid 6,1 % beyond the contract for change orders. What found 
to be the most recurring change orders from the subcontractors were relief works, something 
that the case company often, according to the informants, chose not to require compensation 
for.  
 
It is therefore reasonable for the case company to take charge for more work during the projects 
period, as long as it is legally fair. The subcontractors demanded compensation for relief works. 
The case company should therefore not refrain from compensation for such works.  
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Sammanfattning 
 
När ett projekt ska utföras skrivs kontrakt mellan de olika parterna. I kontrakten redogörs vilka 
arbeten som ska göras av respektive part och kallas därför kontraktsarbeten. Ofta tillkommer 
arbeten utöver dessa, antingen på grund av att uppdragsgivaren gjort en beställning efter 
kontrakten var påskriva eller att förutsättningarna på arbetsplatsen inte visade sig vara som de 
beskrivits i kontraktshandlingarna.  När sådant arbete uppkommer åberopas de som ÄTA-
arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), vilket ger rätt till ersättning utöver 
kontraktssumman. Rätten till sådan ersättning är helt beroende av hur väl dokumenterat arbetet 
är och i vilket skede underrättelse skett om dessa.  
 
Syftet med denna rapport var att klargöra om det fanns några specifika brister som ledde till att 
ÄTA-arbeten inte identifierades och dokumenterades i olika projekt. Vidare undersöktes det 
om relationen mellan fallföretaget och dess underentreprenörer var en anledning till att de 
juridiska bestämmelserna som föreskrivits om ersättning vid ÄTA-arbeten frångåtts.  Parallellt 
med detta har det undersökts vad för typ av ÄTA-arbeten som varit mest återkommande i 
fallföretagets projekt, samt hur stort procentuellt utslag på kontraktssumman mellan 
fallföretaget och underentreprenörerna just ÄTA-arbeten gjort.  
 
I studien har två metoder använts för att besvara syftet. Den första bestod av semi-strukturerade 
intervjuer med tjänstemän där de fick reflektera över vilka brister som bidrog till sämre 
identifiering och dokumentering av ÄTA-arbeten, samt hur relationen till 
underentreprenörerna påverkar hur strikt de juridiska bestämmelser som finns följs. I den andra 
metoden har faktiska kostnader undersökts från fyra utvalda projekt tillsammans med en 
granskning av de mest återkommande ÄTA-arbetena från underentreprenörerna, utifrån 
dokumentation i fallföretagets projektmappar. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att bristande kommunikation, samsyn i avtal, insyn i 
gränsdragningslistor och tidspress bidrog till sämre identifiering och dokumentation av ÄTA-
arbeten.  Vidare konstaterades att fallföretaget ofta frångår de juridiska bestämmelserna vid 
ÄTA-arbeten, främst för att hålla igång produktionen och främja goda relationer mellan de 
inblandade parterna. Samtidigt visade resultatet av projektundersökningen att fallföretaget i 
snitt betalat 6,1 % utöver kontraktssumman för ÄTA-arbeten. De arbeten som visat sig vara 
mest återkommande från underentreprenörerna var hjälparbeten, någonting som fallföretaget 
ofta, enligt informanterna, valt att frångå att ta betalt för.  
 
Det är därmed skäligt att fallföretaget tar betalt för fler arbeten under projekttiden, så länge det 
sker juridiskt rättvist. Underentreprenörerna tar betalt för hjälparbeten, då borde inte 
fallföretaget avstå från att ta betalt. 

 
 
 
Nyckelord: ÄTA-hantering, Huvudentreprenör, Underentreprenör, Arbetsrelationer, 
Entreprenadjuridik. 
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1 Inledning  
 
För att skapa en inblick i examensarbetet kommer detta kapitel presentera bakgrunden till idén 

följt av syfte & frågeställningar, vilka avgränsningar som gjorts samt några 

begreppsdefinitioner. 

 

1.1  Bakgrund 
 
Byggentreprenörer i dagens samhälle är till stor del tvungna att anlita underentreprenörer för 
att lyckas genomföra projekt de åtagit sig. Detta ställer stora krav på samordning från 
byggentreprenörens sida samt god insyn i de avtal som upprättas, då främst gällande 
omfattning, utförande och hur rätten till ersättning föreskrivs vid ÄTA-arbeten (ändrings-, 
tilläggs- & avgående arbeten). Det sistnämnda är något som ofta resulterar i en lång process 
kantad av diskussioner och tvister, främst på grund av meningsskiljaktigheter gällande vem som 
har rätten till ersättning. Att en anbudskalkyl ofta innebär uppskattningar, där till och med vissa 
delar är ganska osäkra, är något som enligt Liman (2005) säger sig självt. Även om 
entreprenörer ofta har med en avsatt summa för ÄTA-arbeten är det inte alltför sällan denna 
summa överstigs, detta beror främst på att det är svårt att förutsäga hur mycket ÄTA-arbeten 
som kommer uppstå samt till vilket pris de kommer utföras. Detta överensstämmer med den 
slutsats Hansson & Åslund (2015) kommit fram till där de skriver: 
 

”Från entreprenörens perspektiv är det många gånger besvärligt att prissätta 

arbetet då flera indirekta och svårdefinierade kostnader som arbetsomställning 

och väntetid också blir en omkostnad. Dokumentationen över arbetet är ofta av 

varierande kvalitet och omfattning. För beställaren blir det många gånger svårt 

att veta exakt vad det är man betalar för och ifall det är till ett rimligt pris.” 

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda text finns det ett behov av att undersöka hur 
fallföretaget kan bli bättre på att identifiera och hantera ÄTA-arbeten samt hur man kan 
bli mer kostnadsmedveten gällande dessa. 
 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med arbetet var  att komma fram till hur fallföretaget kan bli bättre på att identifiera och 
dokumentera kostnader gällande ÄTA-arbeten mot underentreprenörer. Samt genom att 
studera redovisade ÄTA-kostnader konstatera hur mycket fallföretaget betalat utöver 
kontraktssumman för olika kategorier av underentreprenörer.  

För att få en mer konkret syn på syftet har det nedan formulerats ett antal frågeställningar:  
 

o Finns det några specifika brister på arbetsplatserna som leder till att ÄTA-arbeten inte  
identifieras och hur kan man motverka dem?  

  
o Är relationer på arbetsplatsen (arbetsklimatet) en faktor till att man ibland avstår ifrån  

Att följa bestämmelserna som gäller vid ÄTA-arbeten?  
 

o Vilka är de mest återkommande ÄTA-arbetena från underentreprenörerna?       
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o Hur stort procentuellt utslag på den ursprungliga kontraktssumman ger  
 underentreprenörernas ÄTA-arbeten? Påverkar entreprenadformen utslaget? 

1.3 Avgränsningar 
 
Med risk för att arbetet skulle bli för stort och omfattande har några avgränsningar gjorts. Fokus 
i rapporten ligger på att granska kostnader kring ÄTA hos fyra av de större 
underentreprenörerna. Nedan följer några konkreta avgränsningar som gjorts:  
 

 ÄTA-hantering mellan Skanska och deras beställare utesluts, se figur 1. 
 Underentreprenörernas aspekt undersöktes inte 
 Fyra projekt och fyra underentreprenörer ansågs ge tillräcklig information 
 Fiktiva kostnader som inte kan undersökas konkret utesluts 
 Endast tjänstemän har intervjuats på grund av kompetens inom området 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1 Illustration av hur ÄTA löper mellan entreprenörer och beställare 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 
AB:  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader. 
 
À-pris: Fast pris för en färdig enhet, oftast uttryckt i en 

specifik enhet, t ex m2 eller m3.  
 
Arbetsklimat: Syftar till hur relationen är mellan medarbetare 

och andra yrkesgrupper. 
 
Beställare: Den som står för beställning via 

förfrågningsunderlag och agerar uppdragsgivare. 
 
Entreprenad: Att enligt avtal med beställare utföra ett arbete 

inom specifik tidsram. 
 
Entreprenör: Den person eller företag som ingått avtal för att 

utföra entreprenaden. 
 
Gränsdragningslista: Lista där man tydligt redovisar vilka 

ansvarsområden de olika yrkesgrupperna i ett 
projekt har. 

 
Kritiska linjen: Den tid det tar att utföra ett projekt genom att 

identifiera de aktiviteter som är beroende av den 
föregående utan tidsglapp 

 
Källåder: Underjordisk vattengång, kan förklaras som ett av 

naturen skapat dräneringsrör.  
 
Mervärdesskatt: Ett annat ord för moms. En skatt som betalas till 

staten vid köp och försäljning av tjänster och 
varor. 

 
Rondering: Nytt arbetssätt för främst nya arbetsledare, går ut 

på att arbetsledaren tillsammans med platschefen 
bryter ner arbetsmoment efter den rullande 
tidplanen för att sedan utföra riktade och 
planerade ronderingar. Arbetsmomenten förs in i 
färdiga mallar där man tydligt ser vad som 
innefattas, om arbetsberedningar behövs, samt 
egenkontroller. Det skapar en tydlig struktur för 
arbetsledarens vardag. 
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2 Teori 
 
För att skapa en förståelse för hur avtal upprättas och vilka regler som gäller vid ÄTA-arbeten 

kommer detta kapitel först beskriva och definiera ÄTA enligt AB 04 och ABT 06. Därefter 

kommer skyldigheter som åligger entreprenör och beställare vid olika typer av ÄTA-arbeten 

presenteras samt vilka ersättningsformer som finns.  Då detta arbete främst var inriktat på att 

granska förhållandet mellan fallföretaget och underentreprenörer ska de ses som beställare 

och entreprenör i detta kapitel, eftersom reglerna kring ÄTA-arbeten är densamma för alla 

inblandande i ett projekt. Teorin behandlar även vilka de vanligaste entreprenadformerna är 

för att få en inblick i hur ansvaret fördelas i de olika formerna på fallföretaget 

 

2.1 Allmänna Bestämmelser och ÄTA-arbeten 
 
För att underlätta för entreprenörer och beställare har Byggandets Kontraktskommitté, BKK 
tillsammans med branschorganisationer framförhandlat Allmänna Bestämmelser som ska gälla 
vid avtal, kallat AB 04 vid utförandeentreprenader och ABT 06 vid totalentreprenader, då ingen 
lag med speciella regler finns för entreprenader (Szekèr, 2013). Utöver dessa finns 
bestämmelser för konsulter ABK 09, underentreprenörer AB-U 07 och ABT-U 07 samt 
leverantörer AB-M 07. Dessa fungerar som tillägg för AB 04 och ABT 06 vid respektive 
upphandling. Det är efter dessa bestämmelser man reglerar avtalsförhållandet och eftersom 
ingen tydlig lag finns för entreprenadupphandling måste detta åberopas i varje enskilt avtal som 
upprättas (Liman, 2005). Dessa avtal kallas Administrativa Föreskrifter och är då 
projektspecifika till skillnad mot Allmänna Bestämmelser som är allmänt vedertaget, i 
föreskrifterna åberopas paragrafer från den AB som gäller för entreprenaden. I dessa 
bestämmelser regleras således också förutsättningarna för ÄTA-arbeten och i deras 
begreppsbestämningar beskrivs ÄTA som:  
 

"Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 

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

avgående arbete." (BKK 2015, s. 5) 

 
Detta begrepp omfattar såväl av beställaren föreskrivna ändringar och tilläggsarbeten samt 
merarbete orsakat av vissa avvikelser från kontraktets förutsättningar. Föreskrivna 
tilläggsarbeten av beställaren som inte står i omedelbart samband med kontraktsarbetena, 
omfattas inte av begreppet ÄTA-arbete. (Johansson, 2007). Vad som utgör ett "omedelbart 
samband" beskrivs vidare av kommentaren till kap 2 § 3 i AB 04: 
 

"Genom det där använda uttrycket "omedelbart samband" betonas, att de 

tilläggsarbeten som avses skall vara så nära förknippade med 

kontraktsarbetena eller del därav att de tillsammans utgör en teknisk helhet." 

(BKK 2015, s.12) 

 
Detta kan vidare förklaras med ett exempel, där i handlingarna föreskrivits OSB-skivor i en 
innervägg. Efter avslutat moment ändrar beställaren sig till att det ska vara plywood-skivor 
istället. Detta bidrar således till ett regelrätt ÄTA-arbete då skivorna utgör en del av väggen och 
bidrar till dess tekniska helhet. Vad som inte räknas som ÄTA-arbete förklaras i AB 04 kap 2 § 
5: 
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"Som ÄTA-arbete räknas inte ändrad mängd av arbete till följd av 

entreprenörens sätt att utföra entreprenaden, såvida inte beställaren beordrat 

sättet för utförandet." 

"Som ÄTA-arbete räknas inte heller åtgärd som avser detaljarbete och som 

kontrollerande myndighet fordrar vid granskning av handlingar som 

tillhandahållits av entreprenören" (BKK 2015, s.12) 

 

2.2 Föreskrivna ÄTA-arbeten 
 
Det finns två olika sätt ett ÄTA-arbete kan uppkomma, dels genom föreskrivna ÄTA-arbeten 
samt genom föranledda ÄTA-arbeten. Vidare beskriver Liman (2005) ÄTA-arbeten som 
föreskrivits av beställaren, kan kallas beställda ÄTA-arbeten. För att uppfylla kravet för 
beställda ÄTA-arbeten beskrivs det i AB 04 kap 2 § 6: 
 

"ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det 

påbörjas. Kravet på beställning är uppfyllt, om beställaren överlämnar ritning 

eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete till entreprenören" (BKK 2015, 

s. 12) 

 
Under entreprenadtiden har entreprenören vissa skyldigheter gällande dessa arbeten, vilket 
beskrivs i AB 04 kap 2 § 3: 
 

"Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig 

att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivits av 

beställaren." (BKK 2015, s. 11) 

 

I fråga om sådana ändringar anser Johansson (2007) att vid entreprenadavtal är den rätten så 
självklar att den borde följa allmänrättsliga grunder utan att behöva någon särskild föreskrift. 
Detta baserar han på att de olika parterna i kontraktsförhållande inte ska behöva tåla att 
motparten, själv eller genom någon annan utför ändringar av de arbeten som omfattas av 
kontraktsförhållandet. Hade en motsatt regel till detta funnits, alltså att en part haft rätt till att 
genomföra ändringsarbeten genom någon annan hade det bidragit till svåra 
gränsdragningsproblem ifråga om ansvaret för de utförda arbetena. Vidare skriver Johansson 
(2007) att skyldigheten som åligger entreprenören är en garanti för beställaren att få det 
slutresultat han önskar, skulle beställaren mot förmodan anlita en annan entreprenör begår han 
ett kontraktsbrott enligt AB 04 kap 6 § 2: 
 

"Om beställaren anlitar någon annan än entreprenören för sådant arbete som 

anges i kapitel 2 § 3 eller själv utför sådant arbete, är entreprenören berättigad 

till ersättning för därigenom uppkomma kostnader jämte ersättning för 

utebliven vinst" (BKK 2015, s 25) 

 
Denna rätt och skyldighet till att utföra sådant arbete som åligger entreprenören kan ibland 
upplevas som besvärlig för beställaren, då rädslan för att entreprenören ska utnyttja tillfället 
och ta mycket betalt. Dock anser Liman (2005) att eftersom entreprenören är etablerad på 
arbetsplatsen med allt vad det innebär borde det rimligtvis vara till ekonomisk fördel för 
beställaren att utnyttja de resurser som redan finns där.   
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2.3 Föranledda ÄTA-arbeten 
 
I föregående kapitel beskrevs så kallade beställda ÄTA-arbeten, motsatsen till dessa är 
föranledda ÄTA-arbeten eller vid enklare benämning, icke-beställda ÄTA-arbeten. 
Entreprenören grundar sitt anbud på det förfrågningsunderlag beställaren tillhandahållit, där 
han förutsätts stå för riktigheten i handlingarna, dock visar det sig ofta att handlingarna i 
förfrågningsunderlaget inte stämmer med verkliga förhållanden. Entreprenören kan till exempel 
stöta på en källåder vid schakt-arbeten, vilket medför stora kostnader för ökad vattenlänsning. 
Detta leder således till ökade kostnader för entreprenören och hans kalkylförutsättningar kan 
ändras markant. Därför föreskrivs det i AB 04 att sådana ÄTA-arbeten ska likställas med av 
beställaren föreskrivna ÄTA-arbeten. Det betyder alltså att entreprenören har rätt till samma 
ersättning som vid beställda ÄTA-arbeten (Liman, 2005). I AB 04 kap 2 § 4 beskrivs vilka 
icke-beställda arbeten som ska tolkas som beställda: 
 

"Med ÄTA-arbeten föreskrivna av beställaren likställs arbeten som föranleds 

av: 

 
o Att uppgifter m.m. enligt kapitel 1 § 6 för vilka beställaren svarar, inte 

är riktiga 

 

o Att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från 

vad som skall förutsättas enligt kapitel 1 § 7 

 

o Att förhållande som avses i kapitel 1 § 8 inte är sådant som det skall 

förutsättas" (BKK 2015, s. 12) 

 

Förenklat beskriver Johansson (2007) detta: 
 

o Att uppgifterna som framgår i förfrågningsunderlaget är felaktiga 
 

o Att arbetsområdet är i ett annat skick än den entreprenören haft att 

räkna med. 
 

o Att det visar sig vara annorlunda förhållanden än vad man fackmässigt 

kunnat bedöma i anbudsstadiet. 
 

För att dessa ÄTA-arbeten ska kunna likställas med beställda arbeten och rätten till ersättning 
åligger särskilda underrättelseregler entreprenören vilket beskrivs i AB 04 kap 2 § 7: 
 

"Entreprenören skall utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter om han 

gör bedömningen att omständighet som avses i § 4 i detta kapitel föreligger och 

att kostnaden för det ÄTA-arbete som omständigheten medför kommer att 

överstiga gränsbeloppet. Gränsbeloppet är ett halvt prisbasbelopp, om inte 

annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Om entreprenören gör 

bedömningen att kostnaden för ÄTA-arbetet kommer att understiga 

gränsbeloppet har han rätt att omgående påbörja arbetet. Entreprenören är 

dock skyldig att därefter utan dröjsmål underrätta beställaren om arbetet. Om 
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så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse enligt denna 

paragraf lämnas skriftligen" (BKK 2015, s. 12) 

 
Just denna paragraf har uppkommit eftersom ÄTA-hantering länge varit ett moment som skapat 
irritation mellan beställaren och entreprenören. Alltför ofta har entreprenören kommit in med 
fakturor på ÄTA-arbeten mycket sent vilket gjort att beställaren vaggats in i en falsk 
förhoppning om att budgeten hållit. Detta gjorde att beställaren försökte begränsa 
entreprenörens rätt till ersättning i de administrativa föreskrifter som upprättats. Vidare ville ju 
entreprenören ha möjlighet att driva bygget rationellt utan byråkratiska regler om 
underrättelseskyldighet. Därför har denna överenskommelse gjorts och kan enklare beskrivas 
som att entreprenören får påbörja mindre kostnadspåverkande ÄTA-arbeten, dyrare arbeten 
måste beställaren underrättas om i förväg. Vad som skiljer ett mindre dyrbart arbete från ett 
dyrt är att man infört ett gränsbelopp. Beloppet är ett halvt prisbasbelopp som år 2017 är 22 400 
kr(Statistiska centralbyrån, 2017). Alltså om entreprenören bedömer att ÄTA-arbetet kostar 
mindre än gränsbeloppet får han påbörja det direkt, dock är han skyldig att underrätta utan 
dröjsmål till beställaren. Överstiger arbetet gränsbeloppet är entreprenören skyldig att 
underrätta och inhämta synpunkter innan arbetet påbörjas (Liman, 2005). 
 
 
 

2.4 Ersättning vid ÄTA-arbeten 
 
Den mest väsentliga aspekten att ta hänsyn till vid ÄTA-arbeten är den ekonomiska påverkan 
arbetet medför, vilket gör att det slutliga resultatet kan skilja väsentligt mot kontraktssumman 
(Liman, 2005). I AB 04 kap 6 § 1 beskrivs vad som innefattas av ersättning: 

 
"Kontraktssumman avser ersättning för kontraktsarbetena. ÄTA-arbeten skall 

regleras genom avräkning mellan tillkommande och avgående arbeten. Sådan 

reglering skall ske utan dröjsmål, om möjligt före utförandet av ÄTA-arbetet" 

(BKK 2015, s. 25) 

 

Ofta sker denna kostnadsreglering löpande i motsats till den ursprungliga betalningsplanen, då 
genom återkommande ekonomimöten där berörda parter går igenom vilka ÄTA-kostnader som 
uppstått. I AB 04 regleras även vilken rangordning de olika ersättningsformerna har och 
Johannson (2007) beskriver dessa enligt följande: 
 

o Kan parterna komma överens om ett bestämt pris, gäller naturligtvis 
detta. 

 
o Har det i avtalet överenskommit att tillämpa à-priser, gäller dessa för 

prisregleringen. 
 
o Om inte parterna kan komma överens om ersättningen har entreprenören 

rätt till ersättning enligt självkostnadsprincipen-löpande räkning. 

2.4.1 Reglering enligt Fast pris 
 
Det smidigaste sättet att kostnadsreglera ett ÄTA-arbete är genom att beställaren och 
entreprenören kommer överens om ett fast pris. Detta pris fastställs ofta genom att 
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entreprenören upprättar en kalkyl efter de förutsättningar som råder för ÄTA-arbetet och 
prissätter dessa genom à-pris listor. Utöver à-pris tillkommer även kostnader kring 
arbetsmomentet. Denna kalkyl ligger sedan till grund för den förhandling entreprenör och 
beställare gör för att komma fram till en fast ersättning (Johansson, 2007).  

2.4.2 Reglering enligt à-priser 
 
Enligt Liman (2005) förutsätter AB 04 att parterna inte kommer överens om ett avtalat fast pris. 
Därför anvisar AB 04 att ersättning ska utgå från avtalad à-pris lista, prissatt mängdförteckning 
eller annan debiteringsform i första hand. Vad som innefattas i ett à-pris beskrivs i AB 04 enligt 
deras begreppsbestämning: 
 

"À-pris: pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete. À-priset skall avse 

samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration 

samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete 

eller, om så föreskrivs, en eller flera delar av kostnaderna" (BKK 2015, s. 4) 

 
Ofta kommer parterna överens om sådana à-priser redan i entreprenadavtalet, då i form av en 
à-prislista, där varje kostnad presenteras tydligt och vilken omfattning de avser täcka 
(Johansson, 2007). Med hjälp av denna à-prislista fastställer man sedan storleken på 
ersättningen genom att uppmäta mängden på avsett ÄTA-arbete. Det finns dock några undantag 
när à-priser inte ska gälla, dessa undantag gäller när tilläggsarbetena är av mycket stor karaktär 
och bidrar till stora merkostnader för entreprenören som à-priserna bara delvis täcker (Liman, 
2005) För att skapa en säkerhet för entreprenören har en bestämmelse kring dessa kostnader 
författats i AB 04 kap 6 § 6: 
 

"Angivet à-pris gäller intill 25 % ökning eller minskning av sådant 

kontraktsarbete som priset avser dock alltid intill ett värde motsvarande 0,5 % 

av kontraktssumman. Varje angivet à-pris gäller dock till dess att part 

skriftligen anmält att à-priset inte längre gäller" (BKK 2015, s. 26) 

Denna bestämmelse kallas procent-regeln, Liman (2005) beskriver den kortfattat som att 
entreprenören enbart har rätt till ändrade à-priser om denne bryter genom två spärrar. Den första 
spärren säger att ändringsmängden måste överskrida 25 % av det à-prissatta arbetet. Spärr 
nummer två bryts om entreprenören kan visa att arbetsmängden har ett värde som överskrider 
0,5 % av kontraktssumman. 

2.4.3 Reglering enligt Löpande räkning  
 
Som beskrivits ovan om parterna inte kan komma överens om varken fast ersättning eller 
ersättning utifrån à-priskontrakt ska löpande räkning tillämpas. Denna reglering kallas även 
självkostnadsprincipen, vilken enklast beskrivs som att entreprenören utför ett arbete och 
redovisar nedlagda kostnader och entreprenörsarvode till beställaren, som får betala detta i 
efterhand (Liman, 2005). Vad som innefattas i nedlagda kostnader och hur entreprenörsarvodet 
räknas ut beskrivs i AB 04 kap 6 § 9: 
 

”Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för: 

 

1. Kostnader för material och varor 

2. Kostnader för arbetsledning 
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3. Kostnader för arbetare 

4. Kostnader för hjälpmedel 

5. Kostnader för underentreprenörer 

6. Kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt 

avgifter enligt lag och till företagsorganisationer 

7. Kostnader i övrigt som inte anges § 10 p. i detta kapitel 

8. a) Entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 

1-7 ovan, exklusive mervärdesskatt 

8. b) Entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 

1-7 ovan, för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som 

tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt” (BKK 2015, s. 

27) 

 
Enligt Liman (2005) ser många beställare på självkostnadsprincipen med skepsis då de anser 
att den bidrar till en olämplig sporre för entreprenören att försöka tjäna så mycket pengar som 
möjligt. Alltså, ju mer tid och arbete entreprenören lägger ner, desto mer får han betalt eftersom 
vinsten är ett procentuellt påslag. Samtidigt anser han att det finns vissa fördelar med denna 
ersättningsform, ett exempel är att den bidrar till snabb igångsättning av arbete vid föreskriva 

och föranledda ÄTA-arbeten. En annan fördel är att entreprenören inte är lika pressad som vid 
jobb utförda enligt fast pris, vilket minskar frestelsen för att fuska med kvalitén.  
 
För att inte entreprenören ska kunna ta hur mycket betalt som helst har han vid utförande av 
arbeten på löpande räkning vissa regler att förhålla sig till. Dessa beskrivs i AB 04 kap 6 § 10: 
 

”Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande: 

 

1. Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa 

tekniska och ekonomiska resultat. 

2. I entreprenörsarvodet inbegrips, förutom vinst, kostnader för räntor och 

centraladministration med beaktande av eventuella 

årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter som entreprenören kan 

tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren. 

3. Entreprenören skall vid upphandling av material, vara eller 

underentreprenad såvitt möjligt infordra anbud från flera leverantörer 

eller entreprenörer. Upphandling skall ske till så förmånliga villkor för 

beställaren som förhållandena medger. 

4. Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den 

mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.” (BKK 2015, s. 

27) 

 

 

Johansson (2007) menar att det entreprenörens skyldighet att ta tillvara på beställarens intressen 
och således erbjuda han de bästa tekniska och ekonomiska resultaten. Vad gäller det 
procentuella påslaget för entreprenörsarvodet anser han att det är till bådas fördel att komma 
överens om det redan i kontraktsskedet, för att vid framtida ÄTA-arbeten slippa 
meningsskiljaktigheter.   
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2.5 Tidsjämkning 
 
Beställaren och entreprenören har rätt till tidsjämkning i den mån tilläggsarbeten eller avgående 
arbeten påverkar kontraktstiden enligt AB 04 kap 4 § 2. Det ligger dock på den part som kräver 
tidsjämkning att underrätta om detta utan dröjsmål när sådana arbeten uppkommit. Enligt 
Liman (2005) är det vanligast att kontraktstiden förlängs. Eftersom ansvaret att upprätta tidplan 
och planering oftast ligger på entreprenören hamnar således ansvaret hos honom att kontrollera 
hur föreskriva- och föranledda ÄTA-arbeten påverkar kontraktstiden. 
 
Vidare skriver Liman (2005) att detta är ett område som ofta leder till diskussioner mellan 
parterna då det saknas fasta regler kring hur man bedömer en tidsjämkning. En uppfattning som 
ofta leder till dessa diskussioner är att entreprenören har rätt till tidsjämkning som motsvarar 
tilläggsarbetenas värde i pengar, detta är dock helt felaktigt enligt Liman (2005) och saknar helt 
stöd i AB 04. Han menar att det är en alldeles för osäker enhet att använda till tidsjämkning 
annat än till möjligheten att ha den som utgångspunkt i en diskussion. Det mest effektiva sättet 
att bedöma om ÄTA-arbetena påverkar kontraktstiden är om det upprättats en detaljerad 
strukturplan på arbetsplatsen, därigenom kan man avgöra om arbetena ligger på den kritiska 
linjen. 
 

2.6 Entreprenadformer 
 
Eftersom ett projekt oftast består av ett stort antal olika yrkesgrupper krävs en samverkan 
mellan parterna. För att skapa denna samverkan upprättas ett antal olika avtal,  uppbyggnaden 
av dessa avtal kan variera beroende på vilket företag som har huvudansvaret samt vilket 
funktionsansvar dessa har. För att underlätta uppbyggnaden av alla avtal och det mönster de 
bildar har branschen utvecklat ett antal enkla termer för att beskriva dem, där de vanligaste 
kallas delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. De två förstnämnda brukar 
gå under namnet utförandeentreprenad då de enbart har utförandeansvar, vilket skiljer sig 
väsentligt från en totalentreprenad som har totalansvar (Liman, 2005). 
 

2.6.1 Totalentreprenad 
 
I denna entreprenadform har entreprenören både utförandeansvar och konstruktionsansvar. Det 
betyder alltså att han har totalt ansvar för att leverera en funktion. Enligt Szekèr (2013) så väljer 
inte beställaren de tekniska lösningar som behövs för att uppnå den funktion som efterfrågas, 
utan det ansvaret ligger på entreprenören. Vidare skriver han att de främsta anledningarna till 
att en beställare väljer att utföra ett projekt med totalentreprenad är antingen att beställaren inte 
är branschkunnig och förlitar sig därför på entreprenörens kompetens, den andra är att 
beställaren varken har tid eller resurser att avsätta för projektering och vill komma igång med 
bygget direkt. 
 
För att få en uppfattning om vad som innefattas i tekniska lösningar och funktion beskriver 
Johansson (2007) dem på ett förenklat sätt enligt nedan: 
 

”En teknisk lösning utmärks av att den utvisar det avsedda utförandet av del av 

entreprenaden utan angivande av motiv. Exempelvis är uppgift om bredden på en 

garageöppning eller en viss mellanväggskonstruktion tekniska lösningar.” (Johansson 

2005, s.67) 
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”En funktion beskrivs normalt med angivande av relevanta egenskaper eller prestanda, 

exempelvis trafikmängd, belysningsstyrka, luftflöde, temperatur, kapacitet, ljud- och 

värmeisolering och energiförbrukning, dvs sådant som normalt inte utläses av 

redovisade lösningar utan fordrar närmare kontroll genom mätning, provning eller 

nyttjande av entreprenaden sedan den utförts” (Johansson 2007, s.67) 

 

Szekèr (2013) skriver att en totalentreprenad är förknippad med vissa risker för entreprenören 
då han enligt ABT 06 kap 1 § § är skyldig att utföra arbeten som inte finns angivet i handlingar 
men som har stor betydelse för beställarens redovisade användning av fastigheten. Samtidigt 
säger han att entreprenören har bättre möjlighet att vara förutseende vad gäller de förväntade 
riskerna än vad beställaren har. De största fördelarna med en totalentreprenad anses vara att 
entreprenören kan välja de tekniska lösningar som är bäst anpassade för hans egna 
förutsättningar samt att han kan utnyttja tillfällen då material inte är bestämt för att hålla nere 
kostnaderna. 

2.6.2 Utförandeentreprenad – Generalentreprenad 
 
Som påtalats tidigare skiljer sig generalentreprenad och totalentreprenad väsentligt. I en 
generalentreprenad har entreprenören enbart ett utförandeansvar, om inte annat specifikt 
reglerats i avtalet. Utförandeansvaret innebär att beställaren tillhandahåller så pass detaljerade 
handlingar och beskrivningar av tekniska lösningar för att projektet ska få den funktion som 
efterfrågas, det är sedan upp till entreprenören att utföra dessa arbeten enligt tillhandahållna 
handlingar. 
 
Enligt Liman (2005) kan en generalentreprenad utföras på två olika sätt, antingen genom en 
ren generalentreprenad eller genom en samordnad generalentreprenad. Den förstnämnda går 
ut på att beställaren lämnar en förfrågan som innefattar allt utförande-arbete. När sedan en 
entreprenör lämnat ett anbud utifrån förfrågningsunderlaget så träffar beställaren enbart avtal 
med den entreprenören. Således blir denne generalentreprenör och det är upp till samme att 
träffa avtal med de underentreprenörer som krävs för att genomföra projektet. 
 
I den samordnade generalentreprenaden begär beställaren in anbud från flera olika 
entreprenörer, som han sedan träffar avtal med. Efter det överlåter han alla avtal på en av 
entreprenörerna, vilket oftast är byggentreprenören. Denne agerar alltså generalentreprenör 

efter överlåtandet. Eftersom denna form medför vissa risker för generalentreprenören, främst 
vad gäller administration och samordning av övriga entreprenörer är det vanligt att denne tar ut 
ett arvode för det, så kallat generalentreprenörsarvode (Liman, 2005).   
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3 Metod 
 
I följande kapitel presenteras de metoder som använts under arbetet, varför just dessa metoder 

valts och vad de gett för information till arbetet. Detta följs upp av hur metoderna är uppbyggda 

och på vilket sätt de använts. 

 

3.1 Metodsammanfattning 
 
Syftet med arbetet var att komma fram till hur fallföretaget kan bli bättre på att identifiera och 
dokumentera ÄTA-arbeten mot sina underentreprenörer, samt utreda vart i processen ur 
fallföretagets perspektiv som problemet låg, om det fanns ett problem. Då ämnet är relativt 
komplext och involverar flera områden och personer användes ett antal olika metoder. 
 
För att få en inblick i vad som definierar ett ÄTA-arbete gjordes först en litteraturstudie där en 
fördjupning i allmän litteratur inom ämnet ÄTA och Allmänna Bestämmelser (AB 04 & ABT 
06) gjordes.  
 
Senare för att studera hur stor kostnad fallföretaget fakturerats utöver kontraktssumman gjordes 
en kvantitativ undersökning av utvalda projekt för att redovisa ett procentuellt utslag samt 
granska återkommande ÄTA-arbeten från underentreprenörerna. Det valdes därför ut fyra 
projekt som stod till grund för denna undersökning.  
 
Med information från tidigare undersökningar kunde en kvalitativ undersökning utformas för 
att inkludera den mänskliga faktorn i arbetet. Den mest lämpliga metoden för att få ett så bra 
utslag som möjligt, ansågs vara att formulera ett frågeformulär där man via intervjuer kunde 
diskutera och få svar på frågorna av väl insatta tjänstemän som arbetat inom de projekt som 
undersökts.  

3.2 Litteraturstudie 
 
Det gjordes en bakgrundsundersökning inom området ÄTA för att få en bredare kunskap inom 
ämnet då det ansåg relevant. Genom att granska Allmänna Bestämmelser (AB 04 & ABT 06) 
som gäller för de avtal och kontrakt som återfinns i projekten gavs en mer konkret syn på varför 
ÄTA-arbeten används och hur tillämpningen sker regelrätt.  
 
Vid ytterligare studier av litteratur kunde tidigare författare ge en bättre förståelse för Allmänna 

Bestämmelser och genom deras kunskap och tankar kring ämnet generera en helhet till arbetet. 

3.3 Kvantitativ metod 
 
För att vidare undersöka hur fallföretaget kunde bli bättre på att just identifiera och dokumentera 
ÄTA-arbeten mot underentreprenörerna behövdes information och data kring hur de arbetade 
med ämnet ute i produktion. Inom projekten valdes fyra av underentreprenörerna ut, rör-
installatör, el-installatör, markentreprenör och målare. Att just dessa fyra valdes ut var på grund 
av att de generellt sett är bland de största underentreprenörerna på en byggarbetsplats, vilket 
antogs avspeglas i ÄTA-fakturering i båda riktningar.   
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"Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara 

data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data 

analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser." 

(Nationalencyklopedin, 2017)   
 
För varje projekt gjordes en sammanställning av den dokumenterade ÄTA-fakturering som 
fanns att tillgå under varje projektmapp på fallföretagets gemensamma server. Kostnaderna från 
fallföretaget mot underentreprenörerna samt från underentreprenörerna mot fallföretaget 
dokumenterades och kunde på så vis undersökas på tre sätt: 
 

1. En specifik underentreprenör, till exempel rör-installatörens kostnad i ÄTA-arbeten 
inom Projekt 1 kunde utläsas, samt fallföretagets fakturerade kostnad mot rör-
installatören inom samma projekt.  

 
2. Genom att lägga ihop faktureringen från de fyra utvalda underentreprenörerna till en 

totalsumma, kunde underentreprenörernas totala ÄTA-fakturering sammanställas inom 
ett projekt och jämföras mot den totala kontraktssumman. Utslaget kunde ses generellt 
inom projektet. 
 

3. Projekt 1-4 kunde läggas ihop och ge ett generellt utslag över hur projekten såg ut 
statistiskt på fallföretagets avdelning. 

 
Anledningen till att en projektundersökning gjordes var att det ansågs vara den mest konkreta 
metoden för sammanställning av statistik. Det visade hur det såg ut i produktionen och vad man 
valt att ta betalt för utöver avtalet. Dels från underentreprenörernas perspektiv men även från 
fallföretagets perspektiv.  
 

3.3.1 Urval av projekt 
 
Tillsammans med handledare från fallföretaget valdes fyra projekt ut som stod till grund för 
den kvalitativa och kvantitativa delen av arbetet. Dessa projekt var av sorten 
privatbostadsbyggnation och valda från samma avdelning inom fallföretaget, av konfidentiella 
skäl är de namngivna i rapporten som Projekt 1-4. Projekten var upphandlade som antingen en 
totalentreprenad eller generalentreprenad och förväntades därför skilja sig i ÄTA-kostnader 
utifrån teorin att fallföretaget i en totalentreprenad har större ansvar än i en generalentreprenad. 

Kontraktssumman mellan fallföretaget och deras beställare på projekten låg mellan 
25 000 000kr och 200 000 000kr vilket gav en bra bredd i omfattning av kostnad och tid för 
byggprojekten.  
 
Någon motivering till varför just dessa fyra projekt valdes ut finns inte, fallföretaget ansåg att 
om antal ÄTA-fakturor eller den totala summan ÄTA-kostnader mot och från 
underentreprenörerna tagits i beaktning vid val av projekt, hade arbetet riktat in sig mot 
antingen projekt som fungerat bra eller projekt som fungerat sämre. På grund av det har fyra 
projekt som låg bra i tiden slumpmässigt valts ut. 
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Titel Antal

Projektchefer 2

Platschefer 2

Projektingenjörer 2

Summa: 6

 

3.4 Kvalitativ metod 
 
Tillsammans med den kvantitativa delen gjordes en kvalitativ undersökning där tjänstemän från 
de utvalda projekten intervjuades. Tanken med intervjuerna var att fånga personernas raka svar 
kring frågeställningen i syftet, för att sedan följa upp frågorna med en öppen följdfråga och 
väcka en diskussion. Enligt (Dalen, 2015) är en kvalitativ intervju väl lämpad för att få 
förståelse och inblick i den enskilde personens egna erfarenheter, tankar och känslor. Även att 
man med fördel kan använda sig av en kvalitativ intervju som hjälpmedel för att fylla ut tidigare 
insamlat material. 
   

"Ofta strävar man efter att kombinera kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i 

syfte att nå en så allsidig belysning av ett forskningsområde som möjligt." 

(Nationalencyklopedin, 2017) 
 
Höst, Regnell Runesson (2006) stärker detta och skriver att: 
 

”För komplexa problem, särskilt sådana som innefattar människor och  

deras agerande, är en kombination av kvalitativ och kvantitativ data i  

många fall att föredra” 

 

Genom att intervjua väl insatta tjänstemän kunde mänskliga faktorer och synvinklar, så som 
tankar kring arbetsklimat och relationer på arbetsplatsen vävas ihop med statistiken från den 
kvantitativa delen. Undersökningen kunde då ses från fler vinklar och få mer 
verklighetsförankring.  
 
Intervjumetoden som användes var ”semistrukturerad”, där diskussionerna var inriktade på 
bestämda ämnen som valts utifrån frågeställningen men den intervjuade personen fick besvara 
frågorna fritt (Dalen, 2015). Detta användes med fördel då frågeställningen för arbetet var 
tydlig, men svaren på merparten av frågorna krävde en personlig åsikt och reflektion. 
 

3.4.1 Urval av informanter 
 
Intervjudelen av arbetet var inriktad på att undersöka vad som bidrar till att ÄTA-arbeten inte 
identifierats och dokumenterats, vilka kostnader man väljer att avstå från att fakturera och hur 
det tidigare påverkat arbetsklimatet. Tillsammans med fallföretagets handledare fördes en 
diskussion kring vilka personer som skulle intervjuas, där man kom fram till att personer inom 
platsledning var bäst lämpade, eftersom de förväntades ha bra insyn i ekonomin på de valda 
projekten. Efter att beslutet togs valdes sex väl insatta tjänstemän ut, fördelningen redovisas i 
tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning informanter 
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Vid sammanställning av den kvalitativa delen av resultatet refererades informanterna på grund 

av konfidentiella skäl enligt nedan: 
 

 Projektchef = PrC 1 & PrC 2 
 Platschef = PC 1 & PC 2 
 Projektingenjör = Pi 1 & Pi 2 

 

3.4.2 Framställande och genomförande av intervju 
 
Det valdes ut två olika områden från frågeställningen, det första behandlade hur identifiering 
samt dokumentation av ÄTA-arbeten fungerar och vad som kan leda till att ÄTA-arbeten inte 
identifieras. Nästa område handlade om avtal och arbetsklimat/relationer på arbetsplatsen, om 
arbetsklimatet eller bristande samsyn i avtal var en faktor till att vissa ÄTA-arbeten inte 
fakturerats. 
 
Inom det första området som handlade om identifiering och dokumentation ställdes tre riktade 
ja/nej-frågor, följt av en ny fråga beroende på vad informanten svarat på första frågan. De svar 
som söktes var hur bristande kommunikation på arbetsplatsen, bristande insyn i 
gränsdragningslistor samt hur bristande insyn i övriga avtal påverkade identifieringen av ÄTA-
arbeten på arbetsplatsen. Informanten gavs även en öppen fråga inom området där personen 
fick svara på vad han/hon ansåg vara den största bidragande faktorn till att ÄTA-arbeten inte 
identifierats och dokumenterats.  
 
För att få svar på frågorna angående avtal och arbetsklimat/relationer på arbetsplatsen fortlöpte 
intervjun i samma stil. Det ställdes tre raka frågor med ja/nej-svar som vardera följdes av en 
fråga med plats för diskussion och reflektion. Inom detta område söktes svar på om ÄTA-
fakturor i vissa fall godkänts även om de inte föranletts av ett skriftligt godkännande, om man 
tagit betalt för allt som avviker från avtal på arbetsplatsen och hur arbetsklimatet/relationerna 
skulle påverkas på arbetsplatserna om fallföretaget i framtiden tar betalt för allt som avviker 
från avtal och kontrakt.  
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4 Resultat 
 
Den kvantitativa- och kvalitativa delen har delats upp för att skapa en tydlig förståelse för 

resultaten. Först kommer projekten presenteras var för sig för att sedan leda till en jämförelse 

mellan dem och vad som påverkat eventuella skillnader. Efter det presenteras den 

sammanställning av intervjuerna som gjorts, där frågeställningarna presenteras var för sig för 

att skapa en tydlig struktur. 

4.1 Presentation av projekt  
 
För att få svar på vilka ÄTA-kostnader som varit återkommande i projekten och vad den totala 
kostnaden för ÄTA-arbeten gett för utslag procentuellt sett på kontraktssumman gjordes den 
kvantitativa undersökningen. 

 

Nedan presenteras Projekt 1-4 under egna kapitel där en kort sammanfattning det enskilda 
projektet ges, följt av en ekonomisk sammanställning för varje underentreprenör med ett 
procentuellt resultat mellan underentreprenören och fallföretaget. De två dyraste posterna för 
ÄTA-arbeten från underentreprenören presenteras för att ge en inblick i vad som har kostat 
fallföretaget mest utöver kontraktet. Sedan läggs alla kontraktssummor och kostnader från de 
underentreprenörer som granskats i varje projekt ihop för att ge en generell ekonomisk syn på 
projektet.  
 
Under rubriken ”Jämförelse av projekt” kommer kontraktssummorna mellan fallföretaget och 
samtliga underentreprenörer från alla de fyra olika projekten beräknas till en totalsumma, för 
att sedan presenteras likt ett eget projekt där ett procentuellt resultat för fallföretagets avdelning 
kan ges. Där presenteras även de mest återkommande ÄTA-arbetena från 
underentreprenörerna.  

4.1.1 Projekt 1 
 
Detta projekt var av formen generalentreprenad där beställaren var ett bolag som ägs av 
fallföretaget, ett internprojekt. Projekt 1 var ett av projekten med lägst kontraktssumma som 
granskats i arbetet, främst på grund av att undersökningen endast var inriktad på en av flera 
etapper i ett mer omfattande projekt. Det som gjorde projekt 1 unikt var att fallföretaget inte 
fakturerat ett enda ÄTA-arbete under hela etappen mot någon underentreprenör, samtidigt som 
underentreprenörerna i sin tur enbart fakturerat 141 700kr i ÄTA-arbeten totalt. Det var endast 
två underentreprenörer som fakturerat ÄTA-arbeten mot fallföretaget. På grund av detta skiljer 
sig projektet från de tre övriga undersökta projekten där fyra kategorier av underentreprenörer 

hanterats. 
 
De underentreprenörer som fakturerat ÄTA-arbeten var rör-installatören och en entreprenör 
som stod för betongarbeten, vilket gjorde att undersökningen skiljer sig från de övriga projekten 
även på den punkten då betongarbeten inte fanns med som grund i undersökningen. Deras 
kostnad har tagits med på grund av att mer data från projektet behövdes då ingen 
underentreprenör av markentreprenör, el-installatör eller målare har genomfört några ÄTA-
arbeten som fakturerats mot fallföretaget.  
 
Nedan presenteras varje underentreprenörs sammanställning var för sig och följs sedan upp av 
en total sammanställning av Projekt 1. 
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4.1.1.1 Rör-installatör projekt 1 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 1 mellan rör-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot rör-installatören 0kr 
 Total summa rör-installatören fakturerat fallföretaget 13 240kr 
 Resultat för fallföretaget efter reglering -13 240kr 
 Kontraktssumma 2 423 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -0,5 % 
 Entreprenadsumma  2 436 240kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. Då fallföretaget inte hade någon ÄTA-kostnad mot rör-installatören jämfördes 
endast summan av kostnaden från underentreprenören mot kontraktssumman. För beräkningar 
se bilaga 1.  
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Håltagning för avlopp  Fakturerad kostnad: 10 940kr 
 Golv vårdslöst nerlagt av byggarbetare    Fakturerad kostnad:   2 300kr 

 
För mer detaljerad information se bilaga 1.  
 

4.1.1.2 Underentreprenör för betongarbeten projekt 1 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 1 mellan rör-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot UE betongarbeten 0kr 
 Total summa UE betongarbeten fakturerat fallföretaget 128 488kr 
 Resultat för fallföretaget efter reglering -128 488kr 
 Kontraktssumma 3 236 250kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -4,0 % 
 Entreprenadsumma 3 364 738kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. Då fallföretaget inte hade någon ÄTA-kostnad mot underentreprenören för 
betongarbeten jämfördes endast summan av kostnaden från underentreprenören mot 
kontraktssumman. För beräkningar se bilaga 1. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Vinterarbeten + stillestånd pga vinter Fakturerad kostnad: 69 863kr 
 Skärning av cellplast (hjälp)   Fakturerad kostnad: 28 980kr  
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Enligt dokumentation har parterna förhandlat angående dessa och senare delat på 
vinterkostnaden, det som är redovisat i bilaga 1 för vinterkostnader var halva kostnaden av vad 
underentreprenören fakturerat från början. För mer detaljerad information se bilaga 1. 

4.1.1.3 Total sammanställning Projekt 1 
 
Nedan följer en presentation och sammanställning av hela Projekt 1. Det procentuella utslaget 
på kontraktssumman mellan parterna för varje underentreprenörs ÄTA-kostnad, tillsammans 
med det totala utslaget för hela projektet mellan fallföretaget och samtliga underentreprenörer 

visas i figur 2.  
 

Figur 2: Procentuellt utslag för ÄTA-arbeten projekt 1 

 
 

Kontraktssummorna mellan fallföretaget och de utvalda underentreprenörerna slogs ihop och 
gav den ”förväntade summan”. Efter att ÄTA-kostnaderna mellan fallföretaget och 
underentreprenörerna reglerats, adderades denna differens på den totala kontraktssumman 
och en slutgiltig entreprenadsumma mellan de granskade parterna kunde utläsas. Se figur 3.  
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Figur 3: Slutgiltig entreprenadsumma projekt 1 

 
 
Data hämtad ur bilaga 1. 

4.1.2 Projekt 2  
 
Detta var en totalentreprenad med löpande räkning och ett av projekten med högst beräknad 
kontraktssumma av de som granskats i arbetet. I Projekt 2 har ÄTA-arbeten utförts och 
fakturerats i båda riktningar mellan parterna, från fallföretaget mot underentreprenörerna och 
från underentreprenörerna mot fallföretaget, inom varje kategori av de fyra 
underentreprenörer som granskats.  
 
Nedan presenteras varje underentreprenörs sammanställning var för sig och följs sedan upp av 
en total sammanställning av Projekt 2. 

 

4.1.2.1 El-installatör projekt 2 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 2 mellan el-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 
 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot el-installatören 179 130kr 
 Total summa el-installatören fakturerat fallföretaget 140 765kr 
 Summa för fallföretaget efter reglering 38 365kr 
 Kontraktssumma 8 475 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget 0,5 % 
 Entreprenadsumma   8 436 635kr 

 

5 659 250 kr

141 728 kr

5 800 978 kr

0 kr

1 000 000 kr

2 000 000 kr

3 000 000 kr

4 000 000 kr

5 000 000 kr

6 000 000 kr

7 000 000 kr

Förväntad Summa ÄTA-kostnad Slutgiltig Summa

Entreprenadsumma projekt 1



 

- 20 - 
 

De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 2. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Gemensam post för ”Arbete” Fakturerad kostnad: 120 925kr 
 Armatur utgått och ersatts Fakturerad kostnad:   17 100kr 

 

Posten för arbete innefattade arbetstimmar, material och övriga kostnader för att ha hjälpt till 

på arbetsplatsen enligt fakturaunderlag. 

 

För mer detaljerad information se bilaga 2. 
 

4.1.2.2 Målare projekt 2 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 2 mellan målaren och 
fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot målaren 109 041kr 
 Total summa målaren fakturerat fallföretaget 161 751kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -52 710kr 
 Kontraktssumma 2 998 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -1,8 % 
 Entreprenadsumma   3 050 710kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har försummats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 2. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Post för bättring av hörnjärn Fakturerad kostnad: 88 476kr 
 Gipslagningar Fakturerad kostnad: 46 470kr 
 

För mer detaljerad information se bilaga 2. 
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4.1.2.3 Rör-installatör projekt 2 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 2 mellan rör-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot rör-installatören 190 260kr 
 Total summa rör-installatören fakturerat fallföretaget -210 254kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -19 994kr 
 Kontraktssumma 8 300 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -0,2 % 
 Entreprenadsumma   8 319 994kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 2. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Försvårat arbete Fakturerad kostnad: 101 438kr 
 Ändring dragning av kulvert Fakturerad kostnad:   32 000kr 

 

För mer detaljerad information se bilaga 2. 
 

4.1.2.4 Markentreprenör projekt 2 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 2 mellan 
markentreprenören och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot markentreprenören 19 400kr 
 Total summa markentreprenören fakturerat fallföretaget 688 929kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -669 529kr 
 Kontraktssumma 5 900 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -8,1 % 
 Entreprenadsumma  6 599 529kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 2. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Hjälparbeten på arbetsplatsen Fakturerad kostnad: 343 813kr 
 Asfaltering i garage efter bjälklag lagt Fakturerad kostnad:   76 955kr 

 
För mer detaljerad information se bilaga 2. 
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4.1.2.5 Total sammanställning Projekt 2 
 
Nedan följer en presentation och sammanställning av hela Projekt 2. Det procentuella utslaget 
på kontraktssumman mellan parterna för varje underentreprenörs ÄTA-kostnad, tillsammans 
med det totala utslaget för hela projektet mellan fallföretaget och samtliga underentreprenörer 

visas i figur 4.  
 

Figur 4: Procentuellt utslag för ÄTA-arbeten projekt 2 

 
 

Kontraktssummorna mellan fallföretaget och de utvalda underentreprenörerna slogs ihop och 
gav den ”förväntade summan”. Efter att ÄTA-kostnaderna mellan fallföretaget och 
underentreprenörerna reglerats, adderades denna differens på den totala kontraktssumman 
och en slutgiltig entreprenadsumma mellan de granskade parterna kunde utläsas. Se figur 5.  
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Figur 5: Slutgiltig entreprenadsumma projekt 2 

 
 
 
Data hämtad ur bilaga 2. 

4.1.3 Projekt 3  
 
Detta projekt var en totalentreprenad med en kontraktssumma som var relativt låg inom 
intervallet för arbetet. I Projekt 3 har ÄTA-arbeten utförts och fakturerats endast i en riktning 
mellan parterna, från underentreprenörerna mot fallföretaget, inom varje kategori av de fyra 
underentreprenörer som granskats. Fallföretaget har inte fakturerat något ÄTA-arbete mot 
någon av de fyra underentreprenörerna. 

 
Nedan presenteras varje underentreprenörs sammanställning var för sig och följs sedan upp av 
en total sammanställning av Projekt 3. 

 

4.1.3.1 El-installatör projekt 3 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 3 mellan el-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot el-installatören 0kr 
 Total summa el-installatören fakturerat fallföretaget 13 525kr 
 Summa för fallföretaget efter reglering -13 525kr 
 Kontraktssumma 1 375 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -1,0 % 
 Entreprenadsumma   1 388 525kr 
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De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 3. 
 
Då det endast förekom ett enda ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget gick det 
inte jämföra några kostnader, den kostnaden presenteras nedan: 
 

 Uttag för rullstolsrum  omgjort   Fakturerad kostnad: 13 525kr 
 

För mer detaljerad information se bilaga 3. 
 

4.1.3.2 Målare projekt 3 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 3 mellan målaren och 
fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot målaren 0kr 
 Total summa målaren fakturerat fallföretaget 43 080kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -43 080kr 
 Kontraktssumma 590 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -7,3 % 
 Entreprenadsumma   633 080kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 3. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Montering hörnskydd     Fakturerad kostnad: 28 000kr 
 Lifthyra      Fakturerad kostnad: 11 000kr 
 

För mer detaljerad information se bilaga 3. 
 

4.1.3.3 Rör-installatör projekt 3 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 3 mellan rör-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot rör-installatören 0kr 
 Total summa rör-installatören fakturerat fallföretaget 12 268kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -12 268kr 
 Kontraktssumma 1 142 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -1,1 % 
 Entreprenadsumma   1 154 268kr 
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De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 3. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Omdragning avloppsluftare Fakturerad kostnad: 8 334kr 
 Etableringshjälp Fakturerad kostnad: 3 934kr 

 

För mer detaljerad information se bilaga 3. 
 

4.1.3.4 Markentreprenör projekt 3 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 3 mellan 
markentreprenören och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot markentreprenören 0kr 
 Total summa markentreprenören fakturerat fallföretaget 436 400kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -436 400kr 
 Kontraktssumma 2 370 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -18,4 % 
 Entreprenadsumma   2 806 400kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 3. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Rivningsarbeten     Fakturerad kostnad: 220 000kr 
 Extra leca-fyllning     Fakturerad kostnad: 117 500kr 

 
För mer detaljerad information se bilaga 3. 
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4.1.3.5 Total sammanställning Projekt 3 
 
Nedan följer en presentation och sammanställning av hela Projekt 3. Det procentuella utslaget 
på kontraktssumman mellan parterna för varje underentreprenörs ÄTA-kostnad, tillsammans 
med det totala utslaget för hela projektet mellan fallföretaget och samtliga underentreprenörer 

visas i figur 6.  
 

Figur 6: Procentuellt utslag för ÄTA-arbeten projekt 3 

 
 

Kontraktssummorna mellan fallföretaget och de utvalda underentreprenörerna slogs ihop och 
gav den ”förväntade summan”. Efter att ÄTA-kostnaderna mellan fallföretaget och 
underentreprenörerna reglerats, adderades denna differens på den totala kontraktssumman 
och en slutgiltig entreprenadsumma mellan de granskade parterna kunde utläsas. Se figur 7.  
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Figur 7: Slutgiltig entreprenadsumma projekt 3 

 
 
Data hämtad ur bilaga 3. 

 

4.1.4 Projekt 4 
 
Detta projekt var en totalentreprenad med en kontraktssumma som låg relativt högt inom 
intervallet för arbetet. I Projekt 4 har ÄTA-arbeten utförts och fakturerats i båda riktningar 
mellan parterna vid granskning av el-installatören. I andra fall är det enbart fakturerat i en 
riktning, från underentreprenörerna mot fallföretaget.  
 
Nedan presenteras varje underentreprenörs sammanställning var för sig och följs sedan upp av 
en total sammanställning av Projekt 4. 

 

4.1.4.1 El-installatör projekt 4 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 4 mellan el-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot el-installatören 75 000kr 
 Total summa el-installatören fakturerat fallföretaget 477 123kr 
 Summa för fallföretaget efter reglering -364 479kr 
 Kontraktssumma 9 350 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -4,3 % 
 Entreprenadsumma   9 714 479kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 4. 
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De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 

 Vinterkostnad      Fakturerad kostnad: 77 500kr 
 Installation av laddstation    Fakturerad kostnad: 74 410kr 

 

För mer detaljerad information se bilaga 4. 
 

4.1.4.2 Målare projekt 4 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 4 mellan målaren och 
fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot målaren 0kr 
 Total summa målaren fakturerat fallföretaget 442 673kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -442 673kr 
 Kontraktssumma 3 945 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -11,2 % 
 Entreprenadsumma   4 387 673kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 4. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Puts utvändigt och hörnskydd  Fakturerad kostnad: 145 290kr 
 Tillkommande bredspackling och väv Fakturerad kostnad:   96 563kr 
 

För mer detaljerad information se bilaga 4. 
 

4.1.4.3 Rör-installatör projekt 4 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 4 mellan rör-installatören 
och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot rör-installatören 0kr 
 Total summa rör-installatören fakturerat fallföretaget 334 535kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -334 535kr 
 Kontraktssumma 8 430 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -4,0 % 
 Entreprenadsumma   8 872 673kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 4. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
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 Ändrad leverans och montage avloppsgrodor Fakturerad kostnad: 86 595kr 
 Tillkommande projektering Fakturerad kostnad: 51 750kr 

 
För mer detaljerad information se bilaga 4. 
 

4.1.4.4 Markentreprenör projekt 4 
 
Efter en undersökning av de ÄTA-arbeten som förekommit i Projekt 4 mellan 
markentreprenören och fallföretaget sammanställdes följande siffror: 
 

 Total summa fallföretaget fakturerat mot markentreprenören 0kr 
 Total summa markentreprenören fakturerat fallföretaget 1 141 243kr 
 Summa för fallföretaget att betala efter reglering -1 141 243kr 
 Kontraktssumma 3 950 000kr 
 Procentuellt utslag på kontraktssumman för fallföretaget -28,9 % 
 Entreprenadsumma   5 091 243kr 

 
De kostnader som på något sätt vidarebefordrats mot beställare eller i vissa fall annan 
underentreprenör har utelämnats för att få svar på vilka kostnader som hamnat direkt mot 
fallföretaget. För beräkningar se bilaga 4. 
 
De två dyraste posterna för ÄTA-arbeten från underentreprenör mot fallföretaget: 
 

 Hjälparbeten på arbetsplatsen Fakturerad kostnad: 1 136 643kr 
 Omläggning av plattor Fakturerad kostnad:        4 600kr 

 
För mer detaljerad information se bilaga 4. 
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4.1.4.5 Total sammanställning Projekt 4 
 
Nedan följer en presentation och sammanställning av hela Projekt 4. Det procentuella utslaget 
på kontraktssumman mellan parterna för varje underentreprenörs ÄTA-kostnad, tillsammans 
med det totala utslaget för hela projektet mellan fallföretaget och samtliga underentreprenörer 

visas i figur 8.  
 

Figur 8: Procentuellt utslag för ÄTA-arbeten projekt 4 

 
 

Kontraktssummorna mellan fallföretaget och de utvalda underentreprenörerna slogs ihop och 
gav den ”förväntade summan”. Efter att ÄTA-kostnaderna mellan fallföretaget och 
underentreprenörerna reglerats, adderades denna differens på den totala kontraktssumman 
och en slutgiltig entreprenadsumma mellan de granskade parterna kunde utläsas. Se figur 9.  

Figur 9: Slutgiltig entreprenadsumma projekt 4 
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Data hämtad ur bilaga 4. 

4.1.5 Kostnad utöver kontraktssumman för ÄTA-kostnader  
 
För att göra statistiken mer överskådlig har en ny sammanställning gjorts för att se hur det 
generellt sett ser ut på fallföretagets avdelning. Nedan har varje kategori av underentreprenörer 

delats upp var för sig och kontraktssummorna har slagits ihop från alla fyra projekt. På så vis 
kan de tidigare fyra projekten som undersökts ses som ett stort projekt och ett snitt över 
projekten kan redovisas.  
 
Totala kontraktssummor med påslag av ÄTA-kostnader mot fallföretaget presenteras i figur 10. 
 

 
Figur 10: Kostnader utöver kontraktssumma alla UE 

 

”ÄTA-kostnad mot fallföretaget” har i de kategorier där fallföretaget haft en kostnad mot 

underentreprenörerna reglerats till en differenssumma. 

 
Vidare kunde det totala utslaget på kontrakten mellan fallföretaget och underentreprenörerna 

räknas ut, figur 11 presenterar ÄTA-kostnaderna mot fallföretaget procentuellt sett för varje 
underentreprenör. Samt en total sammanställning markerat i rött, där samtliga 
underentreprenörer är under samma post. Detta för att få ett generellt snitt över hur det ser ut 
på fallföretagets avdelning.  
 
Som tidigare är fallföretagets kostnader mot underentreprenörerna reglerade. 
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Samtlig data är hämtad från bilaga 1-4, sedan sammanställt enligt ovan i bilaga 5. 
 

4.1.6 Återkommande ÄTA-arbeten 
 
Nedan presenteras de mest återkommande ÄTA-arbetena för varje kategori för att tydliggöra 
vad underentreprenörerna regelbundet tar betalt för utöver avtalet. Bilaga 1-4 är granskade 
efter frekvens (antalet fakturor) och de två mest förekommande under varje kategori har tagits 
fram, kostnaden för dessa har ingen inverkan. På grund av det skiljer sig resultatet i vissa fall 
mot vad som presenterades under varje projekt tidigare i resultatdelen, där kostnaden stod i 
fokus.  
 
Mest återkommande ÄTA-arbeten uppdelat efter kategori på underentreprenör: 

 

El-installatör 

Arbetstimmar och material bättringsarbeten Frekvens: 30 Kostnad:    120 925kr  
Hjälparbeten på arbetsplatsen Frekvens: 4 Kostnad:      22 804kr  
 

Målare 

Hörnskydd, material och timmar Frekvens : 5 Kostnad:    213 851kr 
Extra lagning gips och dyl. Frekvens: 4 Kostnad:      93 970kr  
 

Rör-installatör   

Etablering och hjälparbeten Frekvens: 8  Kostnad:      84 001kr 
Omdragningar och ändringar Frekvens: 7 Kostnad:      64 457kr  
 

Markentreprenör 

Etablering och hjälparbeten Frekvens: 37   Kostnad: 1 575 956kr 
Extra schaktningsarbeten  Frekvens: 6   Kostnad:  144 507kr
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Återkommande för de flesta underentreprenörerna var att de tagit betalt för att hjälpa till på 
arbetsplatsen med allt från bodetablering till att hjälpa till med städning. Det som i rapporten 
betecknas hjälparbeten är arbeten som inte innefattar några direkta nya inköp. Ett arbete som 
mest består av åtgång på arbetstimmar, slitage på verktyg/maskiner och frångång av eget arbete. 
Med reservation för feltolkningar vid sammanställningar. Mer information angående vad som 
är fakturerat specifikt finns i bilaga 1-4 och är sammanställt i bilaga 6. 
 
Jämförelse mellan fallföretaget och underentreprenörer: 
 
Hjälparbeten 

Underentreprenörerna  Frekvens: 49 Kostnad: 1 682 761kr 
Fallföretaget  Frekvens: 13 Kostnad:     134 345kr 
 
Undersökningen visar en markant skillnad mellan fallföretaget och underentreprenörerna 

gällande dessa arbeten.  
 

4.2 Sammanställning av intervjuer 
 
Då vissa av frågorna var avgränsade till specifika områden som antogs bidra till att ÄTA-
arbeten inte identifieras och dokumenteras kommer dessa presenteras var för sig..  För att skapa 
en tydlig bild av hur just det området påverkar ÄTA-hanteringen kommer en 
problembeskrivning, en konsekvensbeskrivning och slutligen en lösning presenteras under varje 
område utifrån vad informanterna sagt. Vidare kommer det redogöras varför de ibland väljer 
att avstå från ersättning vid regelrätta ÄTA-arbeten, hur det skulle påverka relationerna på 
arbetsplatsen om de blev mycket hårdare med att begära ersättning för dessa, samt vilka dessa 
arbeten är.  Avslutningsvis kommer det område som informanterna ansåg bidra mest till sämre 
hantering av ÄTA-arbeten presenteras. 

4.2.1 Område 1 – Kommunikation  
 
Att yrkesarbetare och platsledning har bristande kommunikation sinsemellan ansåg alla 
informanter att det bidrar till att ÄTA-arbeten ibland försummas och glöms bort. Att bygga ett 
sammansvetsat team som strävar mot samma mål är A och O enligt flera av informanterna. 
 
Problembeskrivningar  

 

 På fallföretaget jobbar många kompetenta och självständiga yrkesarbetare enligt PrC 1, 
vilket är mycket positivt, det är ju dem som driver projektet framåt. Tyvärr missar ibland 
yrkesarbetarna att förmedla om de t. ex hjälpt någon underentreprenör.  

 

 PC 1 menar på att det är arbetsledarens ansvar att ha koll på vad yrkesarbetarna gör, 
dock kan inte arbetsledaren vara överallt hela tiden. 
 

 

Konsekvensbeskrivningar 

 

 PrC 1 menar att i de fall när yrkesarbetarna missar att förmedla eventuella hjälparbeten 
som de utfört för en underentreprenör blir det svårt att i efterhand avisera och begära 
ersättning för dessa. 
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 Eftersom arbetsledare är en roll med stor arbetsbelastning och personen i fråga inte kan 
ha koll på exakt allt och  i kombination med att yrkesarbetarna löser problem på plats 
bidrar det till att eventuella ÄTA-arbeten inte dokumenteras, enligt PC 1. 
 

 

Lösningar 

 

 PrC 1 menar på att i den mån det är möjligt, borde lagbasen på arbetsplatsen inkluderas 
i genomgångar av avtal och aktiviteter. Detta hade underlättat för arbetsledaren de 
gånger det är många stora moment på gång samtidigt, att någon mer ute i produktionen 
är insatt i vad som ingår i deras åtagande. 
 

 Ett system eller hjälpmedel ute i produktionen som enkelt möjliggör dokumentation av 
ÄTA-arbeten är något PC 1 efterfrågar. Då hade man kunnat lägga mer ansvar på att 
yrkesarbetarna aviserar när de utfört ett ÄTA-arbete. Ett sådant hjälpmedel kan vara 
möjligt inom snar framtid då alla yrkesarbetare ska få tjänstetelefon, där borde man 
kunna utveckla en smidig app.  
 

 

  

4.2.2 Område 2 - Samsyn i avtal 
 
Majoriteten av informanterna ansåg att bristande samsyn i de avtal som upprättas mellan 
parterna är alltför vanligt. Detta leder till att det är svårt att upptäcka vad som ska räknas som 
ett ÄTA-arbete, främst för de arbetsledare på plats. 
  
Problembeskrivningar 

 

 Ett återkommande problem enligt PC 2 är att vid genomgångar av avtal, så tolkar de 
iblandande avtalen olika. 
 

 Enligt Pi 1 uppstår det ett problem då en arbetsledare kommer in mitt i ett projekt, ofta 
har personen i fråga inte tid att gå tillbaka i dokumenteringen för att läsa alla avtal. 
 

 Ett annat problem enligt Pi 2 är när någon annan än den som ansvarar för inköpen av en 
underentreprenör  ska gå igenom avtalen, t ex platschefen på projektet. 

 

 Att en arbetsledare eller ledande montör från underentreprenörer ska vara med på 
genomgång av avtalen borde vara en självklarhet enligt PrC 1, dock händer det att den 
ansvariga chefen för underentreprenören kommer dit själv. 

 

Konsekvensbeskrivningar 

 

 Konsekvensen som uppstår när parterna tolkar olika är att när det väl uppstår ett problem 
så har alla parter rätt, vilket leder till konflikter enligt PC 2. 
 

 Då en arbetsledare kommer in i ett senare skede på ett projekt är det svårt för denne att 
bedöma vad som ska räknas som ett ÄTA-arbete, vilket leder till att nämnda arbeten 
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inte dokumenteras och glöms bort, dessa skulle sedan kunnat ligga till underlag för 
slutuppgörelse säger Pi 1. 
 

 Att någon annan än den som ansvarat för inköpet av en underentreprenör ska ha en 
genomgång kan leda till misstolkningar enligt Pi 2, det är inköparen som författar 
avtalen och alla har ju sitt eget ”språkbruk” i text, vilket gör att t ex platschefen tolkar 
det annorlunda jämfört med inköparen som skrivit det. 
 

 Om enbart den ansvariga chefen för underentreprenören medverkar på genomgången 
av avtalen så ligger allt ansvar på denne att förmedla informationen vidare till de som 
ska utföra arbetet. Detta kan leda till att väsentlig information som diskuterats på 
genomgången glöms och inte förmedlas till underentreprenörens yrkesarbetare enligt 
PrC 1. 
 

Lösningar 

 

 Vid varje genomgång ska de som medverkar få säga sitt och få tid till att tolka de olika 
delarna. PC 2 menar på att det nästan hade varit bra att ”renskriva” avtalen tillsammans 
med de som medverkar, både för att samla in allas tolkningar och samtidigt skapa en 
förståelse för vad som står i avtalen, då de ofta består av ”krångliga” juridiska 
formuleringar. 
 

 Att ha samma platsledning på ett projekt är något man alltid ska eftersträva enligt Pi 2. 
Det underlättar mycket om arbetsledaren varit med från början och fått genomgångar på 
alla avtal.  
 

 Pi 1 menar på att det underlättar otroligt mycket om inköparen som upprättat avtalen 
även håller i genomgången av dem med alla iblandande. Det gör att om någon har en 
fråga kring en viss formulering så kan inköparen svara direkt vad som menas med den. 
 

 Vid genomgång av kontrakt ska man kunna kräva att antingen ledande montör eller 
arbetsledare från underentreprenören medverkar. På så vis uppdagas eventuella 
frågeställningar direkt och de som ska utföra jobbet vet vad som ska göras enligt PrC 1. 

 

 

4.2.3 Område 3 – Insyn i gränsdragningslistor  
 
I varje projekt ska en gränsdragningslista upprättas, där ska det tydligt framgå vilka som 
ansvarar för att genomföra specifika moment. Detta är något som ibland missas att upprättas 
alternativt att den inte blir uppdaterad eftersom momenten kan ändras under projektets 
genomförande. Detta bidrar till att det kan vara svårt att sätta en tydlig gräns för vem som ska 
göra vad, alla informanter ansåg att detta är en bidragande orsak till ÄTA-arbeten inte 
identifieras eller dokumenteras. 
 
Problembeskrivningar 

 

 Ibland upprättas inte gränsdragningslistor alls eller bara delvis inför produktionsstart 
enligt PC 1.  
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 Det är arbetsledarens ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som står i 
gränsdragningslistorna, problemet är att de kan vara upprättade långt innan 
produktionsstart och att eventuella ändringar inte har uppdaterats i dem, säger PrC 2. 
 

 I vissa fall är de upprättade och uppdaterade men Pi 2 menar på att listorna  kan vara 
”krångligt” författade, därför är det svårt för en oerfaren arbetsledare att urskilja vem 
som ska göra vad. 
 

 Underentreprenörerna ber om hjälp hos den arbetsledare som ställer upp mest, vilket 
alltför ofta är den som är minst insatt i listor och avtal, säger PrC 1. Detta kan bero på 
att listorna ofta ligger i en mapp på datorn och då glöms bort. 
 

Konsekvensbeskrivningar 

 

 PC 1 menar på att en ofullständig gränsdragningslista bidrar till svårigheter när det 
gäller att urskilja på vem som ska göra vad under ett moment. 
 

 Att listan inte är uppdaterad leder till att arbetsledaren tror att han förmedlar rätt 
information till yrkesarbetarna, vilket gör det svårt att hävda i efterhand att man har haft 
rätt till ersättning, enligt PrC 2. 
 

 När listorna är otydliga och framförallt oerfarna arbetsledare ska förmedla 
informationen i dem leder det ofta till missuppfattningar om vem som har ansvaret för 
respektive moment, enligt Pi 2. 
 

 Eftersom underentreprenörerna snabbt märker vem som har dålig koll på 
gränsdragningarna utnyttjar de detta till sin fördel för att få hjälp med sånt som de 
egentligen varit skyldiga att betala för, enligt PrC 1. 
 

Lösningar 

 

 PC 1 menar på att om gränsdragningslistorna ska upprättas i tid krävs det att man både 
ger ut och samlar in information från underentreprenörerna som ska medverka i 
projektet. Den informationen består då främst av vad de förväntas genomföra och 
tillbaka ger underentreprenören information vad de räknat på i sitt anbud. 
 

 Att hålla listorna uppdaterade är något som ligger på platsledningen, kan man involvera 
arbetsledaren mer i det så tror PrC 2 att det bidrar till större insyn då arbetsledaren 
ansvarar för att förmedla informationen ut till yrkesarbetarna. 
 

 Enligt Pi 2 kan man komplettera ronderingen med en utskriven gränsdragningslista för 
att tydliggöra ännu mer vilka arbetsmoment som de olika parterna ska utföra. 
 

  Ett förslag enligt PrC 1 kan vara att för varje större delmoment som ska utföras så 
skriver man ut den delen av gränsdragningslistan som innefattar de momenten och sätter 
upp bredvid den visuella planeringen. På så vis är den lättillgänglig och kan snabbt gås 
igenom vid morgonmötena, vilket leder till att arbetsledaren får en större koll på 
ansvarsfördelningen. 
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4.2.4 Underrättelse vid ÄTA-arbeten 
 
Varför man ibland valde att godkänna ett fakturerat ÄTA-arbete från underentreprenörerna, 

även om de rent juridiskt skulle ha behövt föranledas av ett skriftligt eller muntligt godkännande 
verkade leda till två gemensamma nämnare utifrån vad informanterna sagt, relationer på 

arbetsplatsen och rationalitet på arbetsplatsen. 

 

Att man värnade om goda relationer på arbetsplatsen var något som ansågs mycket viktigt 
under intervjuerna. Informanterna ansåg att ett alltför nitiskt granskande av ÄTA-arbeten snabbt 
kunde leda till irritation mellan parterna som i sin tur kunde bidra till sämre produktivitet och 
arbetsklimat. Pi 2 beskrev detta med egna ord som att: 
 

”Man strävar mot ett gott samarbete, är man öppen åt ena hållet får man 

förhoppningsvis tillbaka det i ett senare skede. Vi värnar om relationen med 

underentreprenörer vi jobbat med förut” 

 

Samtidigt menade flera av informanterna på att man alltför ofta godkände tvivelaktiga ÄTA-
arbeten för att man ville vara ”sjyst”, då pratade man främst om väldigt små arbeten som inte 
behövde något godkännande innan utförande. Vad ansågs som tvivelaktiga ÄTA-arbeten var 
de gånger man haft dålig koll på vad som ingått i avtalen för att i ett senare skede upptäcka att 
sådant arbete egentligen skulle ingått. Då man redan betalt valde man att varken lägga tid eller 
energi på att kräva återbetalning, ofta på grund av de små summor det handlade om. Vidare 
sade PC 2 att: 
 

”Ibland kan jag få in en faktura från målaren för någon halvtimmes 

bättringsmålning, det borde man kunna bjuda på eftersom han ändå är där och 

målar, men man godkänner ju dessa för jobbet hade ändå behövt göras. Vi 

hjälper ju ofta dem utan att ta betalt.” 

 
 

Det diskuterades mycket om att man vill få projektet att flyta framåt och då måste man kunna 
ge och ta lite vad gäller ÄTA-arbeten, problemet är att man kanske ger lite för mycket i de flesta 
fallen enligt informanterna. Man värdesätter rationalitet på arbetsplatsen mer än det som 
föreskrivits i de juridiskt bindande dokumenten. PrC 1 menade på att: 
 

”Man kan inte gå efter vad som exakt står i avtalen hela tiden, det är omöjligt 

att undvika ÄTA-arbeten även om det är något man önskar. Vissa arbeten måste 

bara göras, t ex om målaren behöver spackla en extra gång, då blir det en ÄTA. 

Denna godkänns såklart även om det inte informerats om det i samband med att 

de gör det. Vinterarbeten är något som sker automatiskt för att bygget inte ska 

stå stilla, det godkänns i efterhand. Det gäller att väga kostnader mot varandra 

hela tiden, vad kostar egentligen en maskin som står stilla, eller fem 

yrkesarbetare som sitter på en pall för att de inte kan komma framåt jämfört 

med att bara göra det direkt.” 

 

4.2.5 Avvikelser från avtalen 
 
Att man ofta utför arbeten åt underentreprenörerna även om det inte ingår i avtalen var något 
flera av informanterna vittnade om. Det vanligaste var att man hjälpte till med lossning och 
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förvaring av deras material, även om det specifikt stod i avtalen att de skulle stå för sådant 
själva. Åter igen kom informanterna in på de gemensamma nämnarna, relationer på 

arbetsplatsen och rationalitet på arbetsplatsen. PC 2 sade att: 
 

”Oftast har vi en lull på bygget, då är det lätt för oss att lyfta av några pallar 

med WC-stolar istället för att rörläggaren ska stå där och lyfta av dem för 

hand” 

 

Problemet  enligt informanterna var att underentreprenörerna alltid räknade med hjälp när det 
gällde lossning och förvaring av material, de försökte inte ens komma med egen lösning eller 
erbjuda sig att betala för det. Varför det var så beskrev PC 1 enligt: 
 

”Underentreprenörerna tror att det ingår i avtalen, man ställer upp för att man 

är snäll. Man vill skapa goda relationer på arbetsplatsen, man hjälper till med 

mycket, för det har man gjort i alla tider.” 

 

Man strävade hela tiden efter ett så smidigt arbetssätt som möjligt, därför kunde det lätt bli 
kontraproduktivt att leta efter ÄTA-arbeten. Att göra avvägningar och bedöma om det gynnade 
projektet är något som ingår i jobbet enligt PrC 2, vidare sade denne att: 
 

”Ofta dokumenterar man ÄTA-arbeten som man sedan har vid förhandling med 

underentreprenören. Lyfthjälp är oftast något som uteblir i dokumentationen, 

man vill inte vara den som börjar skicka massa fakturor, då är det lätt hänt att 

det kommer tillbaka lika många. Att hitta en gyllene medelväg för vad som är 

rimligt att ta betalt för är A och O.” 

 

 
En annan infallsvinkel som några av informanterna vittnade om var att även om allt fanns 
reglerat i juridiskt bindande dokument så gällde det att se individerna på arbetsplatsen. Varför 
man valde att avstå från att fakturera vissa ÄTA-arbeten var enligt Pi 2 på grund av: 
 

”Det är människor på arbetsplatsen, inte kontrakt som går runt. Sådant som 

inte kräver en jätteinsats hamnar ofta utanför dokumentationen. Kan man lösa 

det lätt och smidigt så gör man det utan fakturering.” 

 

4.2.6 Arbetsklimat 
 
Man valde även att ställa frågan om hur arbetsklimatet påverkades om fallföretaget blev hårdare 
med att följa de juridiska bestämmelserna. Här fanns en tydlig gemensam nämnare, tydlighet 

från början. Vid genomgången av de avtal som upprättats var det viktigt att säkerställa att alla 
visste vad som gällde vid ÄTA-arbeten. Dock ansåg informanterna att byggkonjunkturen gick 
så pass bra idag att man inte hade något behov av att följa varenda bestämmelse men att det 
såklart blev viktigare när det gick dåligt. Varför det blev viktigare i en sämre konjunktur 
berodde främst på att vinstmarginalerna på anbuden var lägre. PrC 1 kommenterade hur man 
ska agera från början i ett projekt: 
 

”Är man rak och ärlig från början blir det inga konstigheter. Det är dock viktigt 

att påminna underentreprenörerna om nya moment så att de får tid för att 

förbereda sig och bli uppmärksammade på vilka förutsättningar som råder. 
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Enligt informanterna kunde man aldrig komma ifrån helt att det uppstod diskussioner vid ÄTA-
arbeten men var man tydlig från början hade man gjort sitt bästa för att minimera dem. 
Problemet blev när man mitt i ett projekt ändrade arbetssätt och började ta betalt för allt, detta 
kunde skapa stor irritation mellan yrkesgrupperna och drabba hela projektet i slutändan enligt 
Pi 2. För att åberopa rätten till ersättning ställdes det även höga krav på dokumentationen enligt 
Pi 1: 
 

”För att man ska kunna ta betalt för något kräver det att man dokumenterat 

grundligt. Man måste tydligt kunna redovisa vart kostnaden härrör ifrån och 

även kunna hänvisa till de avtal som finns för att kunna styrka rätten till 

ersättning” 

 

4.2.7 Tidspress 
 
Att man missade att identifiera och dokumentera ÄTA-arbeten berodde på många olika 
faktorer, några av dem behandlade i tidigare delar av resultatet men det som enligt 
informanterna var den absolut största bidragande faktorn var tidspress. Pi 1 beskrev problemet 
som: 
 

”I ett projekt där tidplanen börjar bli stram är det lätt att man börjar ta 

genvägar för att lösa problem som uppstår, ofta blir då dokumentationen 

bristfällig eller inte upprättad alls. Vi får därför svårt att få betalt för extra 

jobb.” 

 

Pi 2 kommenterade ytterligare problemet som uppstod: 
 

”Hinner vi inte så skjuter man på ekonomin för att få kvaliteten och bygget med 

oss, ekonomin kommer i andra hand. Man kommer inte ihåg frågor och problem 

som uppkommit i efterhand. Eftersom man egentligen ska underrätta om en ÄTA 

i tid men vilket inte blivit gjort på grund av tidspress leder det till att man kanske 

inte får betalt” 

 

Samtidigt menade PC 2 på, att om det är något som var viktigt i ett projekt som led av tidspress 
var det att hålla koll på ÄTA-arbetena och dess dokumentation. Eftersom man stod med risken 
att bli försenad och i värsta fall betala en förseningskostnad var det just ÄTA-arbetena som 
kunde rädda en i det läget. Ofta gick tidspressen hand i hand med att projektet var 
underbemannat, vilket informanten hade en reflektion kring: 
 

”I de fall när ett projekt lider av tidspress och även lutar ekonomiskt så tror jag 

att om man skulle sätta en person som enbart arbetade med ÄTA-arbeten och 

allt jobb kring det så hade denna person betalat igen sig självt och mer därtill” 

 

Att tidspress påverkade ekonomin ter sig självklart enligt informanterna. Vad som togs upp i 
samband kring denna fråga var även den psykologiska påverkan tidspress har. Ofta under stress 
tog man irrationella beslut som för tillfället löste det problem man stod inför utan att ta i 
beaktande hur det påverkade projektet i ett senare skede.  
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5 Diskussion och Analys 
 
I detta kapitel presenteras diskussion och analys utifrån de givna resultaten. Vidare behandlas 

de frågeställningar som gjorts i syftet och vad som lett till att resultatet ser ut som det gör. 

5.1 Relationer  
 
I intervjuerna framgick det att fallföretaget värderar goda relationer med underentreprenörerna 

högre än vad som står i de juridiskt bindande dokumenten. Vad som visade sig vara intressant 
är om man går tillbaka till teorin under Kapitel 2.1, där det framgår att Allmänna Bestämmelser 

är till för att underlätta för entreprenörerna vid upprättande av avtal. Enligt författarna ter sig 
detta lite underligt, bestämmelserna är framtagna för att tydligt avgränsa vilka skyldigheter som 
åligger respektive part under hela processen. Således borde detta bidra till att minimera dispyter 
dem sinsemellan och direkt eller indirekt kunna bidra till goda relationer.  
 
Man kan därför reflektera över hur Allmänna Bestämmelser främst framtagits för att underlätta 
vid eventuella tvister och inte tagit hänsyn till hur man främjar goda relationer. Att man ändå 
tagit fram ett gränsbelopp som nämns i Kapitel 2.3 för att skapa en rationalitet på arbetsplatsen 

verkar inte bidra till smidigare hantering av ÄTA-arbeten. Det verkar snarare, enligt 
informanterna leda till att de får fler tvivelaktiga fakturor från underentreprenörer men som 
ändå godkänns i vissa fall för att man vill  framåt i projektet, samt att bestrida dem skulle skapat 
mer skada än nytta.  
 
Vidare var det intressant att ta reda på vad informanterna ansåg om vad för slags arbete som 
man främst väljer avstå att ta betalt för. Inte oväntat framgick det att lossningshjälp eller 
transport av material på arbetsplatsen var det vanligaste. Åter igen betonade man strävan efter 
att skapa goda relationer på arbetsplatsen samt att föra projektet framåt. Här uppstod dock 
något av en tolkningsfråga enligt författarna. Går man tillbaka till teorin i Kapitel 2.1 beskrivs 
ÄTA-arbeten som: 
 

"Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 

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

avgående arbete."   

 

Man kan alltså reflektera över hur lossningshjälp eller andra ”hjälparbeten” står i direkt 
samband till kontraktsarbetena. Enligt författarnas tolkning borde man ha rätten att ta betalt för 
sådan hjälp, man ser ju till att underentreprenörerna får tillgång till det material som krävs för 
att genomföra kontraktsarbetena. 
 

5.2 Återkommande ÄTA-arbeten och procentuellt utslag 
 
Resultatet visar tydligt på att underentreprenörerna tagit betalt utöver kontraktssumman för 
ÄTA-arbeten i samtliga fyra projekt som undersökts i arbetet. En genomgående trend är dock 
att underentreprenörerna tar betalt för det som i rapporten kallats för hjälparbeten i mycket 
större utsträckning än fallföretaget, vad beror detta på? 
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En orsak kan vara att fallföretaget redan i kontraktsskedet varit medvetna om att det kommer 
genomföras vissa hjälparbeten av underentreprenörerna men man har valt att ta dessa som 
ÄTA-arbeten i ett senare skede, på grund av att det varit svårt att förutse kostnaderna. En annan 
orsak kan vara att parterna har satt sig ned i en förhandling med sina dokumenterade ÄTA-
arbeten och kommit fram till att underentreprenören har en högre kostnad, kvittat kostnaderna 
och underentreprenören har fakturerat det som är kvar i timmar och arbete i deras 
dokumentation. På så vis finns det ingen dokumentation kring fallföretagets kostnader för 
hjälparbeten kvar. 
  
Då samtliga informanter ansett att en god relation och en bra förhandling med 
underentreprenörerna är att förespråka kan det mycket väl gått till på detta vis. Betyder detta 
då att underentreprenörerna inte värderar goda relationer på arbetsplatsen lika högt som 
fallföretaget? Antagligen inte, det är naturligt att underentreprenörerna har fler ÄTA-kostnader 
mot sin beställare, än vad fallföretaget (beställaren) har mot sina underentreprenörer. Dels på 
grund av, som tidigare nämnts, att vissa arbeten inte skrivits med i kontrakten som det finns en 
vetskap om i ett tidigt skede och dels för att en huvudentreprenör har en större omfattning och 
ett större helhetsansvar på en arbetsplats än vad en underentreprenör har. Därför beställs 
ändringar och tillägg i större utsträckning från fallföretaget.  
 
Vad som visat sig tydligt i den kvantitativa undersökningen var att Projekt 1 haft lägre kostnader 
gällande ÄTA-arbeten än resterande projekt i undersökningen. Detta projekt var också det enda 
som upphandlats som generalentreprenad, vilket troligen är svaret på varför man haft lägre 
kostnader. Som redovisat i Kapitel 2.6 har olika entreprenadformer olika mycket ansvar, där 
generalentreprenaden enbart har ett utförandeansvar jämfört med totalentreprenaden som har 
totalansvar. Betyder det att man generellt har mindre ÄTA-arbeten i en generalentreprenad ? 
Troligen inte, men då undersökningen fokuserat på vilka kostnader som landat på fallföretaget 
kan man anta att de funnits betydligt mer kostnader, men som då gått vidare mot fallföretagets 
beställare då de sitter med det huvudgripliga ansvaret för projektet. 
 
Eftersom undersökningen inte har behandlat underentreprenörernas perspektiv är det svårt att 
veta om de tagit betalt för allt de gjort utöver avtalen eller inte, det man kan konstatera är att de 
haft en betydligt större kostnad för hjälparbeten än vad fallföretaget haft. Samtidigt nämner 
merparten av informanterna från fallföretaget att det finns utrymme att ta betalt för betydligt 
fler arbeten från fallföretagets sida, dock avstår man på grund av att bibehålla goda relationer 

med underentreprenörerna. Även tidsbrist nämns som en avgörande faktor, man väljer att lösa 
problem och ändringar som uppstår på arbetsplatsen utan att involvera fler parter så att arbetet 
kan fortsätta.  
 
Eftersom informanterna anser att man skulle kunna ta betalt för mer arbeten utan att det skulle 
påverka arbetsklimatet negativt, anser författarna att man borde dokumentera fler ÄTA-arbeten 
så länge det är befogat och förankrat i avtal. Som det såg ut i undersökningen tog 
underentreprenörerna betalt i mycket större utsträckning än vad fallföretaget gjort, vilket 
stärker att de i vissa anseenden valt att följa avtal före att värna om arbetsklimatet om man 
enbart ser till jämförelsen av hjälparbeten. Om fallföretaget arbetat på samma sätt hade detta 
som tidigare nämnts inte påverkat relationerna på arbetsplatsen, så länge dokumentationen är 
korrekt, tydlig och avtalsenlig.  
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6 Slutsats 
 
Det har visat sig att fallföretaget värderar relationen till sina underentreprenörer mer än de avtal 
och kontrakt som finns dem sinsemellan. En god relation verkar också stå i direkt samband med 
hur smidigt ett projekt flyter och i slutändan leda till ett lyckat projekt. Eftersom ett ÄTA-arbete 
kan ses som en avvikelse från de kontraktsjobb som ska utföras eftersträvas en smidig lösning 
för att minimera både tidspåverkan och den ekonomiska påverkan de har. De bestämmelser som 
finns är författade för att ta tillvara på de olika parternas intressen i ett projekt, dock frångås 
dessa ibland. Hade bestämmelserna följts hade det skapat en större störning än vad det 
ursprungliga arbetet egentligen bidrog till. Att bestämmelserna frångås tyder på att de inte alltid 
skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt, det är också upp till respektive person i 
platsledningen att göra en avvägning huruvida de avtal och kontrakt som upprättats ska följas, 
när ett ÄTA-arbete uppkommer.  Om en rak och tydlig grund sätts under projektets inledning 
för vad som gäller på arbetsplatsen samt säkerställer att alla parter har bra insyn i avtalen, 
behöver inte dokumentation av ÄTA-arbeten innebära en så hög belastning tidsmässigt, 
samtidigt som goda relationer bibehålls.  
I de brister som påtalats har informanterna själva kommit med lösningar på hur just de områdena 
kan förbättras, detta leder till förhoppningen att en medvenhet hos informanterna om just dessa 
brister skapas och att de för tankegången vidare till sina medarbetare. Det finns ingen enkel 
mall som kan tas fram för att motverka dessa brister utan det är något som måste påtalas 
framöver för att skapa ett slags "standardiserat arbetssätt".  Vad som borde eftersträvas för en 
bra start är att låta de som stått för inköp och upprättande av avtal hålla i de genomgångar som 
görs ute på arbetsplatsen, då tillsammans med de involverade som har någon slags ledarroll och 
som kommer arbeta där under projektets gång. Detta för att i ett så tidigt skede som möjligt 
klargöra eventuella tolkningsfrågor.  

Att fallföretaget haft en teori om att underentreprenörerna är "bra" på att ta betalt för sina ÄTA-
arbeten har visat sig stämma i de undersökningar som gjorts. Informanterna har under 
intervjuerna menat att hjälparbeten är de arbeten som oftast försummas från fallföretagets sida, 
samtidigt som underentreprenörernas mest återkommande ÄTA-arbeten till antalet var just 
hjälparbeten. Detta leder till slutsatsen att fallföretaget kan ta betalt för fler arbeten under 
projekttiden om det sker enligt de juridiska bestämmelser som upprättats. Om 
underentreprenörerna tar betalt för att hjälpa till och få projektet att fungera smidigt kan även 
fallföretaget göra det.  

 

6.1 Vidare studier 
 
Vad som kan vara intressant är att undersöka hur underentreprenörerna ser på de ÄTA-arbeten 
som görs och om de upplever något problem mot fallföretaget gällande dessa och hur en bättre 
hantering utifrån deras synpunkter kan skapas. En annan undersökning som kan vara av stort 
intresse är huruvida de digitala verktyg som används vid ÄTA-dokumentation bidrar till bättre 
eller sämre hantering av de ÄTA-arbeten som uppkommer under ett projekt. 
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Bilaga: 1 Sammanställning ÄTA-kostnader Projekt 1   

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

1 Betongarbeten 3 236 250 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 127 440 kr  x

2 28 980 kr    
3 16 590 kr    

4 20 387 kr    x

5 6 048 kr      

6 22 680 kr    

7 11 655 kr    

8 15 620 kr    

9 13 055 kr    
10     13 860 kr 

11 -  kr         

276 315 kr 

Extra cellplast i förråd ( 60st skivor 1200mm x 2400mm)

Projektering 5%

Summa:

Stilleståndskostnader

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Plintar till skärmtak

Skärning av cellplast för horisontellr av lopp

Återställning av makadambädd efter läggning 

Miljöhus 

Vinterarbeten - etablering av betongpump.

Vinterarbeten - Övertid gjutning

Vinterarbeten - Extra varm betong och sänkt Vct

Vinterarbeten - Skottning och saltning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

1 Betongarbeten 3 236 250 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-128 488 kr

-147 827 kr

-128 488 kr

3 236 250 kr

-128 488 kr

-4,0%

Belopp %

0 kr 0,0%

276 315 kr 8,5%UE - Skanska

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala 

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

1 Rör 2 423 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

ÄTA UE-Skanska

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 Armering dåligt kapad 9 107 kr     x

2 Lagning av golv pga för stora hål 3 680 kr     x

3 Golv vårdslöst nerlagt 2 300 kr     

4 Håltagning avlopp till v ind 4 600 kr     

5 Kund spolat ner olämpliga saker i WC stol 2 025 kr     x

6 Håltagning för slang, missat i prefab 2 760 kr     x

7 Frost i grund, fick slå grus med spett 4 600 kr     x

8 Väntat på att golv ska täckas 3 220 kr     x

9 Inkommande fjärrvärmerör krökt 2 390 kr     x

10 Kontroll av problem med värmen 1 840 kr     x

11 Vattenläcka under diskbänken 1 380 kr     x

12 1 380 kr     x

13 3 529 kr     x

14 3 860 kr     x

15 6 694 kr     x

16 6 900 kr     x

17 6 340 kr     

Summa: 66 605 kr  

Håltagning för av lopp andra våningen

Avlopp till diskmaskin ej draget

Filmning av avlopp

Extra timmar för radontätning

Håltagning för fjärrvärme

Extra! Tillbakasättning av avloppsstick

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

1 Rör 2 423 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-13 240 kr

-53 365 kr

-13 240 kr

2 423 000 kr

-13 240 kr

-0,5%

Belopp %

0 kr 0,0%

66 605 kr 2,7%UE - Skanska

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala 

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

1 Alla 5 659 250 kr sid. 1 av 1

Belopp Komm.

0 kr

-141 728 kr

-201 192 kr

-141 728 kr

5 659 250 kr

-141 728 kr

-2,5%

Belopp %

0 kr 0,0%

342 920 kr 6,1%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala 

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

Skanskas kostnad

Total sammanställning ÄTA 

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska
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Bilaga: 2 Sammanställning ÄTA-kostnader Projekt 2 
   

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

Projekt: Typ av UE:Kontraktssumma:

2 EL 8 475 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

1 23 909 kr

2 26 565 kr

3 12 040 kr

4 1 725 kr

5 11 200 kr

6 28 861 kr

7 2 156 kr

8 5 575 kr

9 9 176 kr

10 4 127 kr

11 5 342 kr

12 3 881 kr

13 5 228 kr

14 6 012 kr

15 5 603 kr

16 4 023 kr

17 23 706 kr

179 130 kr

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 -55 000 kr x

2 1 220 kr x

3 2 740 kr

4 61 500 kr x

5 29 080 kr x

6 17 100 kr

7 1 020 kr x

8 82 875 kr

9 38 050 kr

17 390 000 kr x

18 12 670 kr x

20 87 000 kr x

28 26 220 kr x

694 475 kr

Brandfog

Bilat elrör i spackel

Dosor saknas i vägg

ÄTA Skanska-UE

Sammanställning ÄTA

Beskrivning

Skador runt kontakter

Skador runt kontakter

Ljud och brandfog

Hyra pelarlift

Brandtätning

Arbete 

Arbete 

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Bilat elrör i spackel

Dosa bakom radiator

Beskrivning

Bilning för EL innan montage

ÄTA UE-Skanska

Saknas rörgenomföringar

Flytt av datauttag

Summa:

Lokalanpassning bank

Flytt av stege

Extrabeställning datanät bank

Taggar till lägenheter

Summa:

Branddörrstängning

Avgående eluttag

Flytt av manöverdon

Tillkommande förråd 

Armatur utgått och ersatts



 

 Bilaga 2   - 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 EL 8 475 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

179 130 kr

-140 765 kr

-553 710 kr

38 365 kr

8 475 000 kr

38 365 kr

0,5%

Belopp %

179 130 kr 2,1%

694 475 kr 8,2%

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

UE - Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska
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Projekt: Typ av UE:Kontraktssumma:

2 Målning 2 998 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 18 536 kr

2 9 392 kr

3 13 500 kr

4 17 920 kr

5 10 450 kr

6 18 620 kr

7 2 800 kr

8 8 960 kr

9 2 800 kr

10 2 800 kr

11 2 300 kr

12 963 kr

109 041 kr

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 38 275 kr UBAB

2 2 100 kr

3 7 805 kr

4 47 400 kr UBAB

5 44 800 kr Ev. NH

7 51 817 kr NH

8 23 187 kr

9 50 946 kr

10 26 805 kr

11 89 442 kr Rör,el

13 4 438 kr

14 58 611 kr UBAB

15 24 240 kr NH

16 38 406 kr UBAB

17 Målning loftgångar 81 200 kr NH

18 Målning rörstammar 32 825 kr NH

19 74 216 kr UBAB

20 86 856 kr Rör,el

21 24 024 kr UBAB

22 42 042 kr NH

23 19 628 kr NH

24 25 507 kr NH

25 47 470 kr NH

26 46 470 kr

988 510 kr

Färgade karmar

Hörnjärn

Hörnskydd

Bygghiss mm.

Omspackling och ommålning

Rengöring av UC

Lagning av golv

Övermålning av hisslucka

Målade bojlampor

Summa:

Lullkörning

Söndriga dörrar

Avfallshantering

Igensatta uttag

Städning av bodar och dyl.

Gipslagning och dyl.

Summa:

Slätmålade tak

Slätmålade tak

Målning rörstammar

Omspackling och ommålning

Hörnjärn

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Bättringar mm.

Extra spackling btg-väggar

Fogning vägghörn

Extra spackling hörnjärn

Målning foder

Timmar för småjobb

Ojämna btg-väggar mm.

Målning rörstammar

Ojämna btg-väggar mm.

Timmar för småjobb

Extra spackling btg-väggar

Microlit, fogning innertak och taklist

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Hyra ställningar

Hyra fodervagn
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Målning 2 998 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

109 041 kr

-161 751 kr

-826 759 kr

-52 710 kr

2 998 000 kr

-52 710 kr

-1,8%

Belopp %

109 041 kr 3,6%

988 510 kr 33,0%

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Typ av kostnad

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Skanska - UE

UE - Skanska

Typ av kostnad

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Rör 8 300 000 kr sid. 1 av 3

ÄTA nr. Belopp

1 9 572 kr

2 6 397 kr

3 11 642 kr

4 14 230 kr

5 13 619 kr

6 46 605 kr

7 7 500 kr

8 4 530 kr

9 5 266 kr

10 16 998 kr

11 4 876 kr

12 6 803 kr

13 4 747 kr

14 12 040 kr

15 1 035 kr

16 16 800 kr

17 7 599 kr

190 260 kr

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 32 000 kr

2 2 000 kr x

3 4 504 kr

4 14 560 kr

5 4 878 kr

6 2 280 kr

7 1 542 kr

8 730 kr

9 2 347 kr x

10 9 699 kr

11 82 000 kr

12 868 kr

13 1 584 kr

14 5 251 kr

15 22 912 kr

16 24 000 kr x

17 12 750 kr x

18 11 340 kr

19 1 000 kr x

20 3 776 kr

Hyra pelarlift

Brandtätningar garage/källare

Ändring dragning av kulvert

Byte av köksblandare

Leverans och montage av Brattbergare

Tim fixat bakfall

Tillkommande radiatorer, PM 4

Tillkommande brandisolering

Leverans av bottenventiler

Genomgång av hål för värmestammar

Leverans av klämring och förhöjningsringar till golvbrunnar

PM 3

Förberedelse för byggvärme

Avloppsgrodor, delade plattor

Ihopdragning av avloppsgrodor

Brandmanchetter

Bättringar runt värmestammar

Vattenskada

Vattenskada

Transporter lull

Bänkskiva

Bilning uppflytande rör

Byggvatten

Ihopdragning av avloppsgrodor

Montage av golvbrunn, delade plattor

Färdigställande av köksavlopp i valv , delade plattor

Ändring av avlopp från tvättmaskin

Montage av ventil på inkommande kallvatten

S-ning av VS-stam

Summa:

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Inköp och montering av pumpbrunn

Inköp av pumpbrunn

Bättringar runt värmestammar

Borrning avloppsluftare

Ciporexursparning saknades för stamm

Betongborrning 2 hål

Betongborrning 2 hål

Ljud- och brandfog
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Rör 8 300 000 kr sid. 2 av 3

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

21 50 000 kr x

22 98 621 kr x

23 2 209 kr

24 21 080 kr x

25 2 326 kr

26 3 312 kr

27 1 268 kr

28 2 715 kr

29 500 kr

422 052 kr

Demontering av WC-stol och dusch för omkakling

Demontering av WC-stol och dusch för omkakling

Demontering av WC-stol och dusch för omkakling

Summa:

Utlöst Option

Tillval

Demolerad WC

Filter i tilluftsdon

Ändring av byggvärme

Leverans av ytterväggsgaller

Sammanställning ÄTA

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Rör 8 300 000 kr sid. 3 av 3

Belopp Komm.

190 260 kr

-210 254 kr

-211 798 kr

-19 994 kr

8 300 000 kr

-19 994 kr

-0,2%

Belopp %

190 260 kr 2,3%

422 052 kr 5,1%

Sammanställning kostnader

Sammanställning ÄTA

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Mark 5 900 000 kr sid. 1 av 3

ÄTA nr. Belopp

1 12 000 kr

2 7 400 kr

19 400 kr

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 Pålkransbädd, schakt lera 42 991 kr

2 Schakt för spont dike 9 766 kr

3 Arbete spontning 12 208 kr

4 Gjort i ordning yta för uppställning containrar 1 221 kr

5 Lyfthjälp v id montering hammarband 9 766 kr

6 Borttransport pålkap 55 911 kr

7 Bortkörning schakt från spontdike 0 kr

8 Hjälpt till med att hålla pålar v id kapning 9 766 kr

9 Miljösanering 373 777 kr x

10 Arbete för utredning av pålkransbäddar 7 071 kr

11 Schaktat och lagt ner elrör 3 021 kr

12 Schaktat fram dränkta pålar i pålplintar 5 303 kr

13 Kran uppställningsplats för larv 95 446 kr

14 Schaktning/omjustering hus 1 40 800 kr x

15 Extra schakt för ledningar 20 000 kr x

16 Arbete med värme kulvert 16 408 kr

17 Breddat byggväg 65 912 kr

18 Schakt för byggström 3 282 kr

19 Städat bort armering för att fylla väg 0 kr

20 Justerat yta för bygghiss, grusat transportväg 11 838 kr

21 Sopsuledning utanför hus 1 6 300 kr x

22 Lyfthjälp v id läggning av sophus ledning 16 575 kr

23 Extra schakt för balk mellan hus 2 och 3 24 917 kr

24 Hjälp v id dragning av spont sopsug 2 550 kr

25 Gjort ny infart över plattan på hus 2 7 696 kr x

26 Dagvattenbrunn v id ramp, punkt 1 15 000 kr x

27 Urschaktning för lättfyllnad, punkt 3 306 000 kr x

28 Mur och barnvagnsramp, punkt 4 22 000 kr x

29 Mur, plattyta, ramp och grusväg, punkt 5 39000 x

30 Gräsarmeringsyta gård, punkt 6 17 000 kr x

31 Skyltar tillkommer, punkt 9 3 000 kr x

32 Fördröjningsmagasin, punkt 11 444 000 kr x

Beskrivning

Inköp av cellplast som ej användes

Reparation påkörd garageport

Summa:

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

ÄTA UE-Skanska
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Mark 5 900 000 kr sid. 2 av 3

ÄTA nr. Belopp

33 Mer fyllnadsmaterial, punkt 12 57 000 kr x

34 Lättfyllnad, punkt 13 222 250 kr x

35 76 955 kr

36 21 300 kr

37 20 321 kr

38 Inköp av pumpbrunn 5 712 kr

39 Kundanpassning hus 1, punkt 10 18 000 kr x

40 Städning/flytt av material åt Skanska 10 200 kr

41 Marksten på loftgång 69 274 kr

42 Utläggning pordrän på bjälklag 11 760 kr

43 Schaktat fram sockel, Skanska missat täta 5 100 kr

44 El och fiber schakt tillkommande 58 451 kr

45 Diverse städning åt Skanska 6 160 kr

46 Grusat upp mot utrymningsdörr 1 484 kr

47 Hantering/täckning/avtäckning cellplast 8 260 kr

Summa: 2 280 752 kr

Asfaltering i garage efter bjälklag lagt

Schaktat bort kranbäddar

Ny kranuppställningsplats

Sammanställning ÄTA

ÄTA UE-Skanska forts.

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Mark 5 900 000 kr sid. 3 av 3

Belopp Komm.

19 400 kr

-688 929 kr

-1 591 823 kr

-669 529 kr

5 900 000 kr

-669 529 kr

-8,1%

Belopp %

19 400 kr 0,2%

2 280 752 kr 38,7%UE - Skanska 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

Summa för Skanska att betala 

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Typ av kostnad
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

2 Alla 25 673 000 kr sid. 1 av 1

Belopp Komm.

497 831 kr

-1 201 699 kr

-3 184 090 kr

-703 868 kr

25 673 000 kr

-703 868 kr

-2,7%

Belopp %

497 831 kr 1,9%

4 385 789 kr 17,1%UE - Skanska

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på Kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Total sammanställning ÄTA 

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad
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Bilaga: 3 Sammanställning ÄTA-kostnader Projekt 3  

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 EL 1 375 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 13 525 kr

13 525 kr

Uttag för rullstolsrum och kanalisation

Beskrivning

ÄTA UE-Skanska

Summa:

ÄTA Skanska-UE

Sammanställning ÄTA

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 EL 1 375 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-13 525 kr

0 kr

-13 525 kr

1 375 000 kr

-13 525 kr

-1,0%

Belopp %

0 kr 0,0%

13 525 kr 1,0%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Målning 590 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 1 230 kr

2 1 230 kr

3 810 kr

4 810 kr

5 28 000 kr

6 11 000 kr

43 080 kr

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Beskrivning

ÄTA UE-Skanska

Montering hörnskydd

Spackling, bortskärning av plast, flytt av hissmaterial

Badrumstak tillbakagång

Iskruvning av utåtstickande skruv, spackling 

Tillbakagång fasad väster

Summa:

Lifthyra
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Målning 590 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-43 080 kr

0 kr

-43 080 kr

590 000 kr

-43 080 kr

-7,3%

Belopp %

0 kr 0,0%

43 080 kr 7,3%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Rör 1 142 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 Montage av vattenmätare till byggvatten 1 576 kr       

2 366 kr          

3 1 992 kr       

4 32 602 kr     x

5 5 857 kr       

6 2 477 kr       

7 5 600 kr       x

Summa: 50 470 kr    

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Omdragning av vatten till bodarna

Beskrivning

ÄTA UE-Skanska

Tillval lägenheter

Omdragning av avloppsluftare undertak

Omdragning av avloppsluftare yttertak

Byte av VVC-pump i undercentral

Förberedelse för byggvärme i apparatrum
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Rör 1 142 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-12 268 kr

-38 202 kr

-12 268 kr

1 142 000 kr

-12 268 kr

-1,1%

Belopp %

0 kr 0,0%

50 470 kr 4,4%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Mark 2 370 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 Rivningsarbeten 220 000 kr     

2 Utskiftning Massor 1 1 095 313 kr  x

3 Utskiftning Massor 2 1 064 796 kr  x

4 30 613 kr       x

5 17 100 kr       x

6 117 500 kr     

7 69 900 kr       

8 Flyttat sophus 21 000 kr       

9 8 000 kr         

2 644 222 kr 

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Lecafyllning 1

Summa:

Etableringsarbeten

Utrymningstrappa

Utskiftning Massor 3

Utskiftning Massor 4

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Mark 2 370 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-436 400 kr

2 207 822 kr- 

-436 400 kr

2 370 000 kr

-436 400 kr

-18,4%

Belopp %

0 kr 0,0%

2 644 222 kr 111,6%UE - Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Typ av kostnad
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

3 Alla 5 477 000 kr sid. 1 av 1

Belopp Komm.

0 kr

-505 273 kr

-38 202 kr

-505 273 kr

5 477 000 kr

-505 273 kr

-9,2%

Belopp %

0 kr 0,0%

543 475 kr 9,9%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

Skanskas kostnad

Total sammanställning ÄTA 

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska
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Bilaga: 4 Sammanställning ÄTA-kostnader Projekt 4  

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

 

Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 EL 9 350 000 kr sid. 1 av 3

ÄTA nr. Belopp

1 35 000 kr

2 40 000 kr

75 000 kr

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 3 911 kr

2 18 350 kr

3 5 280 kr

4 2 039 kr

5 45 765 kr x

6 48 336 kr x

7 1 885 kr

8 2 400 kr

9 3 840 kr

10 24 244 kr

11 1 440 kr

12 9 600 kr

13 176 000 kr x

14 1 000 kr

15 77 500 kr

16 50 400 kr

17 27 150 kr

18 51 900 kr   

19 16 600 kr   

20 4 800 kr     

21 1 920 kr     

22 960 kr        

23 530 kr        

24 960 kr        

25 74 410 kr   

26 2 725 kr     x

27 6 699 kr     

28 480 kr        x

29 2 888 kr     

30 1 568 kr     

31 3 360 kr     

Byte bänkskivor demon/återmon av uttag ugn

Reglar v id central lgh B2-1301,1302,1403

Provisorisk inkoppling av cirkulationspump

Lgh 1501 A2

Laddstation

Install av 4-vägsuttag för antenn till bilpoolen 

Byte av kortläsare v id entré, läsare med knappsats, pga bilpool

Undersäkning garantifel, jordfelsbrytare löser ut A3-1601

Bottenplatta

Bottenplatta Lokaler

Pm 1

Forcering källare dörrmiljöer

Golvvärme Hus B plan 2 

Flytt av lamputtag Hus A generellt

Lokal 1 stigare ovan provis undertak scakt

Tr A3 tillbakagång för färdigställande

Bensinstation Shell

Tillkommande dörrautomatiker

Entrebelysningar utbyte enligt ök B

Ändring av armaturer i trapphus enligt ök B

Tillkommande fjärrkontroller läsare garage

Golvvärme TR A2, A3

Provosorisk inkoppling av hiss

Prefab Hus A (direkt mot UBAB)

Prefab Hus B (direkt mot UBAB)

Prov isorisk inkoppling av hissar Hus A 3st

Utbyte lv i mot svedbergs handukstork

Golvvärme terrass lgh hus B 8m2

Snösmältning garage ramp

Beskrivning

Flytt av lamputtag hall pga vent(Holmqvist)

ÄTA UE-Skanska

Tillfällig installation lokal 1

ÄTA Skanska-UE

Sammanställning ÄTA

Beskrivning

Brandtätning

Inkoppling hissar hus B

Summa:
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 EL 9 350 000 kr sid. 2 av 3

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

32 1 540 kr     

33 720 kr        

34 10 000 kr   

35 1 500 kr     

36 12 601 kr   

37 Nätverk hus B 9 500 kr     

38 Hus B Tr B1 mellanväggar avbilade slangar 4 387 kr     

39 Hus B lgh B1 1001,1003 skadade slangar v id gipsning 2 000 kr

40 Hus B lgh B2-1203 datakabel ingjuten slang 1 359 kr     

41 Installation bubbelbadkar lgh 1601 B1 3 168 kr     

42 spackel i dosor målare 8 640 kr x

43 Handukstork som saknas i avtal, 1st 4 900 kr     

44 Tillkommande vägg extra sovrum, A3-1601 6 400 kr x

45 Lusthus Gård 7 260 kr     

46 Dörr till centraleroch media skadade 3 200 kr     

47 Dörrautomatik rum utsida elrum Tr 69D 2 800 kr     

48 Lgh 1401 B4,demontering/återmont brytare pga demont gips 960 kr        x

49 Lgh 1302 B4,1402 B3 krock ventkanal 1 011 kr     

50 Kanalfläkt sop/miljörum 1 440 kr     

51 Lgh 1004,1203,1402 69D uttag köksbänkar 5 125 kr     

52 Hörnboxar lgh 1203 69B 4 559 kr     

53 Projektering dörrmiljöer tillgänglighet Holmqvist elteknik 1 540 kr     

54 Inkoppling av LED-lister, B1-1601 tillval köksskåp 960 kr        

55 Urkoppling provisorisk EL manskapsbodar/garage 1 920 kr     

56 Röklucka Hus A tr 2 ingen kanalisation från plan 2 1 588 kr     x

57 Rör fel entrer,rör till y-bel lokaler saknas 5 843 kr     x

58 Rörutsläpp ramp gård garge UBAB 2 700 kr     x

59 Hus B lgh B1 1004,1104 rör saknas till takuttag från vägg 960 kr        x

60 Fel i prefab, dosor på balkong FEL i lgh 1-1,5 or -  kr         x

61 Kanalisation i prefab som ej stämmer, trapphus HUS B 8 428 kr     x

62 Trapphus B3,B4 rök luckor 24 572 kr   x

63 Tillkommande central uc/fläktrum hus A 15 302 kr   x

64 Fläktrum hus B 15 300 kr   x

65 Ytterbelysning vägg v id brandväg hus A, fel läge pga venttrumma480 kr x

Summa: 841 602 kr

Golvärme avbrott pga ingen ström 

Undertak badrum Hus A ej klart när mellanväggar göres

Avborrade rör Hus A 4st lgh

Hiss Tr A3 rörstopp i bottenplatta

Pm 2

Sammanställning ÄTA

ÄTA UE-Skanska forts.

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 EL 9 350 000 kr sid. 3 av 3

Belopp Komm.

75 000 kr

841 602 kr

-477 123 kr

-364 479 kr

-402 123 kr

9 350 000 kr

-402 123 kr

-4,3%

Belopp %

75 000 kr 0,8%

841 602 kr 9,0%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska totalt

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Målning 3 945 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 96 563 kr

2 145 290 kr

3 60 300 kr

4 20 450 kr

5 4 300 kr

6 129 394 kr x

6 62 900 kr x

7 14 700 kr

8 7 520 kr

10 20 300 kr

11 12 500 kr

12 48 400 kr

13 12 350 kr

634 967 kr

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Beskrivning

Provmålning

div. efterkommande

div. lagningar

Svårframkomlighet

ÄTA UE-Skanska

Brandskyddsmålning

Spackling och skadad gips

Tillkommande bredspackling och väv, summa en diff

Puts utvändigt och hörnskydd

Tillkommande vent-trummor

Tillkommande målning hissfronter

Betongväggar (UBAB)

Betongväggar

Uppsågat badrumstak

Summa:
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Målning 3 945 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-442 673 kr

-192 294 kr

-442 673 kr

3 945 000 kr

-442 673 kr

-11,2%

Belopp %

0 kr 0,0%

634 967 kr 16,1%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Rör 8 430 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 29 098 kr

2 90 000 kr x

3 Konvektorer i trapphus 80 000 kr x

4 38 965 kr x

5 51 750 kr

6 13 476 kr

7 5 005 kr

8 50 000 kr

9 34 756 kr

10 86 595 kr

11 12 748 kr

12 35 000 kr

13 2 607 kr

14 13 500 kr

543 500 kr

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning

Byte till Svedbergsblandare önskemål Sverigehus

Tillkommande projektering

Konvektorer till terrass-lgh

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Byte material av loppsstammar

Inkoppling bodar

2 st av loppspumpar för lokaler

Utökad omfattning dagvattenanslutn.

Leverans och montage av grodor

Ihopskarvning avlopp i bjälklag

Inkoppling bodar

Saknad av delar avsättning WC och TM

Summa:

Dragit in vatten och avlopp

Framdragning byggvatten
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Rör 8 430 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-334 535 kr

-208 965 kr

-334 535 kr

8 430 000 kr

-334 535 kr

-4,0%

Belopp %

0 kr 0,0%

543 500 kr 6,4%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

Summa för Skanska att betala

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Mark 3 950 000 kr sid. 1 av 2

ÄTA nr. Belopp

ÄTA nr. Belopp Vidareb.

1 238 754   x

2 57 332   

3 79 380   

4 171 124   x

5 19 500   

6 4 600   

7 6 300   

8 12 600   

9 1 575   

10 8 000   

11 358 781   

12 126 885   

13 28 000   

14 26 446   

15 118 875   

16 36 050   

17 98 657   

18 126 999   

19 31 263   

20 Ej godkänd

1 551 121 

ÄTA dec Ramp ner till plattan

ÄTA jan

Arbeten med takterrass

Omläggning ramp (mar-16)

Cykelställ

Summa:

ÄTA feb

ÄTA apr, borttag ramp

ÄTA juni, borttag kranuppställning

ÄTA sept, okt- diverse

Flytt byggmtrl + hjälpt APM

Grävmaskinmattor för mobilkran

Propplera till tipp

ÄTA okt & nov

Åtgärd uppjäst lera

ÄTA UE-Skanska

Beskrivning

Sanering asbest v id rivning

Yta v id bodetablering

Hantering förorenade massor

Hantering pålkap

Omläggning plattor mölndalsvägen

Hantering Optokabel

Sammanställning ÄTA

ÄTA Skanska-UE

Beskrivning
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Mark 3 950 000 kr sid. 2 av 2

Belopp Komm.

0 kr

-1 141 243 kr

-409 878 kr

-1 141 243 kr

3 950 000 kr

-1 141 243 kr

-28,9%

Belopp %

0 kr 0,0%

1 551 121 kr 39,3%

Skanska - UE

UE - Skanska

Typ av kostnad

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma:

Summa för Skanska att betala

Procentuellt utslag på kontraktssumman mellan UE-Skanska

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Skanska - UE

UE - Skanska

Skanskas kostnad

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning ÄTA

Sammanställning kostnader

Typ av kostnad
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Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

4 Alla 25 675 000 kr sid. 1 av 1

Belopp Komm.

75 000 kr

-2 395 574 kr

-1 175 616 kr

-2 320 574 kr

25 675 000 kr

-2 320 574 kr

-9,0%

Belopp %

75 000 kr 0,3%

3 571 190 kr 13,9%

ÄTA lämnad sett som procent på kontraktet

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska

Vidarebefodrad kostnad (Mot beställare eller dyl.)

Summa för Skanska att betala

Sammanställning Resultat, vidarebefodrad ÄTA utelämnas

Kontraktssumma

Summa för Skanska att betala 

Procentuellt utslag på kontraktssumma mellan UE-Skanska

Skanskas kostnad

Total sammanställning ÄTA 

Typ av kostnad

Skanska - UE

UE - Skanska
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Bilaga: 5  Total sammanställning ÄTA-kostnader   

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

Projekt: Typ av UE: Kontraktssumma:

Alla Alla 62 484 250 kr sid. 1 av 1

Belopp Komm.

19 200 000 kr

-377 283 kr

-2,0%

19 577 283 kr

7 533 000 kr

-647 504 kr

-8,6%

8 180 504 kr

20 295 000 kr

-380 037 kr

-1,9%

20 675 037 kr

12 220 000 kr

-2 247 172 kr

-18,4%

14 467 172 kr

3 236 250 kr

-128 488 kr

-4,0%

3 364 738 kr

Belopp Komm.

62 484 250 kr

-3 780 484 kr

-6,1%

66 264 734 kr

Entreprenadsumma

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Total sammanställning ÄTA 

Typ av kostnad

El-installatörer 3st

Total kontraktssumma

Total ÄTA-kostnad mot Skanska

Kategoriserad uträkning mot Skanska

Entreprenadsumma

Målare 3st

Total kontraktssumma

Total ÄTA-kostnad mot Skanska

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Uträkning för alla underentreprenörer mot Skanska

Total ÄTA-kostnad mot Skanska

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Entreprenadsumma

Total kontraktssumma

Rör-installatörer 4st

Total kontraktssumma

Total ÄTA-kostnad mot Skanska

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Total kontraktssumma

Total ÄTA-kostnad mot Skanska

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Entreprenadsumma

Entreprenör för betongarbeten (Endast projekt 1) 1st

Entreprenadsumma

Markentreprenörer 3st

Typ av kostnad

Procentuellt utslag på kontraktssumma mot Skanska

Reglerad anbudssumma

Samtliga underentreprenörer 14st

Total Anbudssumma

Total ÄTA-kostnad för Skanska



 

 Bilaga 6   - 1 - 
 

Bilaga: 6 Sammanställning återkommande ÄTA-arbeten   

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: Typ av UE:

Alla Alla sid. 1 av 1

Underentreprenör Utfört arbete Frekvens Belopp

Arbetstimmar, mtrl för bättringsarbeten 30 120 925 kr

Hjälparbeten på arbetsplatsen 4 22 804 kr

Hörnskydd med arbete 5 213 851 kr

Extra lagning gips och dyl. 4 93 970 kr

Etableringshjälp 8 84 001 kr

Omdragning och ändringar 7 64 457 kr

Hjälparbeten/etablering på arbetsplats 37 1 575 956 kr

Extra schakt 6 144 507 kr

Hjälparbeten 49 1 682 761 kr

Hjälparbeten 13 134 345 kr

Återkommande ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten

Skanska

Alla entreprenörer

El-installatör

Målare

Rör-installatör

Markentreprenör
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Bilaga: 7 Intervjuunderlag    

Examensarbete: Utredning ÄTA-kostnader 

 
Inledning 
I denna intervju kommer vi ställa frågor kring vilka faktorer som påverkar en bra 

och dålig ÄTA-hantering. Den kommer bestå av några riktade frågor utifrån 

antaganden där korta svar krävs samt mer öppna frågor som ger möjlighet till 

reflektion och diskussion. 
 

Information  
 Syfte: Att genom intervjuer kartlägga varför ÄTA mot UE inte identifieras 

och dokumenteras samt hur det kommer påverka arbetsklimat om 

Skanska blir ”hårdare” med det. Även komma fram till hur Skanska ska 

bli bättre på det. 

 Intervjun kommer ta ca 30 min/person 

 Alla namn och projekt kommer vara konfidentiella  

 Du har närsomhelst rätt att avbryta intervjun 

 Du får gärna ta del av rapporten när den är klar 

 Har du några frågor innan vi börjar ? 
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Identifiering/Dokumentation 

 

Fråga 1  
Anser du att dålig kommunikation mellan YA och platsledning kan vara en 

bidragande faktor till att ÄTA mot UE inte identifieras och dokumenteras? 

 

Svar: Ja eller nej 

 

Följdfråga 
Om ja: Vad kan vi göra för att bli bättre? 

Om nej: Vad är det ni gör som gör att det fungerar bra? 

 

Fråga 2 
Anser du att bristande insyn i gränsdragningslistor hos arbetsledare och YA kan 

vara en bidragande faktor till att ÄTA mot UE inte identifieras och 

dokumenteras? 

 

Svar: ja eller nej 

 

Följdfråga 

Om ja: Vad kan vi göra för att bli bättre ? 

Om nej: Vad är det ni gör som gör att det fungerar bra? 
 

Fråga 3 

Anser du att bristande samsyn i de avtal som upprättats med UE kan vara en 

bidragande faktor till att ÄTA mot UE inte identifieras och dokumenteras? AFD.1 

Omfattning. 

 

Svar: ja eller nej 

 

Följdfråga 

 
Om ja: Vad kan vi göra för att bli bättre ? 
Om nej: Vad är det ni gör som gör att det fungerar bra ?  

 

 

Fråga 4 (Öppen fråga) 
Vad anser du vara den största bidragande faktorn till att ÄTA mot UE inte 

identifieras och dokumenteras?  
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Avtal/Arbetsmiljö 

 

Fråga 5 
Anser du att man godkänner fakturor gällande ÄTA från UE även om de skulle 

föranledas av ett skriftligt godkännande innan utfört arbete? 
 

Svar: ja eller nej 

 

Följdfråga 

 

Om ja: Varför godkänns dessa när det enligt avtal är befogat att avstå? 

Om nej: Hur påverkar detta framtidien i projektet? Fler ÄTA från UE? 

 

Fråga 6 

Anser du att man tar betalt för allt som avviker från avtalet på arbetsplatsen? 

(T ex. Lyft och lossning om detta ej ingår i avtal, allmänna timmar YA hjälpt UE 

på arbetsplatsen, platsledning och dyl.) 

 

Svar: ja eller nej 

 

Följdfråga 

 

Om ja: Hur påverkar detta arbetsklimatet på arbetsplatsen mellan YA och UE? 

Om nej: Vilka kostnader väljer man att avstå från att fakturera? Varför? 

 

 

Fråga 7 

Anser du att det skulle påverka arbetsklimatet på arbetsplatsen 

negativt om Skanska blev mycket "hårdare" när det gäller 

fakturering av ÄTA mot UE? 
 

Svar: ja eller nej 

 

Följdfråga 

 

Om ja: Hur kan man gå tillväga för att det inte ska påverka arbetsklimatet 

negativt? 

Om nej: Något att tillägga? 

 

 

 

 

 
 


