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SAMMANFATTNING 
Byggbranschen utvecklas ständigt med nya produkter och byggtekniska lös-
ningar vilket gör att uppförandet och förhållningssättet ändras med tiden. 
Branschorganisationen har gemensamt framtagit föreskrifter som benämns stan-
dardavtalen eller Allmänna bestämmelser som innefattar tio kapitel. I standard-
avtalen förklaras vad parterna ska förhålla sig till exempelvis vad gäller utföran-
det och vilket ansvar de har rent juridiskt. Det här för att undvika att parter ham-
nar i tvist med varandra. Man kan se standardavtalen som spelregler för bran-
schen som då vet vad man ska förhålla sig till. 
 
Då standardavtalen har förhandlats fram mellan de olika parterna i branschen 
innehåller de en del paragrafer som har tagits fram genom kompromisser och det 
är främst här missförstånd, oliktolkningar och konflikter uppstår. 
 
Den här rapporten undersöker vilka frågor som leder till att tvister vanligast 
uppkommer, i viss mån vad konsekvenserna blir och vidare undersöks hur sy-
nen på standardavtalen överlag ser ut i branschen. Rapporten leder fram till för-
slag hur standardavtalen överlag kan förbättras. 
 
Arbetet baseras på elva grundfrågeställningar kring den allmänna uppfattningen 
av standardavtalen samt ett antal frågor rörande bestämmelser i de sex första 
kapitlen i standardavtalen. Dessa har tagits fram för att klargöra vart tvister och 
missförstånd kan tänkas uppkomma. De resterande fyra kapitlen har medvetet 
uteslutits för att begränsa omfattningen i den här rapporten. Innehållet i rappor-
ten grundar sig främst i ett tjugotal intervjuer som har genomförts med entrepre-
nörer och beställare. 
 
Undersökningen visar att synen på standardavtalen är positiv och fungerar som 
ett bra verktyg för att veta vad man ska förhålla sig till. Standardavtalen bör dock 
anpassas till dagens tekniska samhälle. Det redovisas även förslag på metoder 
och råd som kan användas för att underlätta kommunikationen mellan parterna.  
 
Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Upp-
sala universitet har utförts under tio veckor åt fastighetsbolaget Klövern i Kista. 
 
 
Nyckelord: Standardavtal, AB 04 (Allmänna Bestämmelser), ABT 06 (Allmänna 
Bestämmelser för Totalentreprenad), ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Kon-
sultuppdrag), Ökad förståelse för parter, Byggjuridik   
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1. SAKREGISTER 

 
AB   Allmänna Bestämmelser. 
 

ABT   Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad. 
 

ABK   Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag. 
 

AF   Administrativa Föreskrifter. 
 

AMA   Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. 
 

Beställare Den som beställer projekt eller framställer projektdirektiv, 
oftast byggherren. 

 

BKK   Byggandets Kontraktskommitté. 
 

Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-
, anläggnings- och installationsentreprenad. 

 

Dagbok Journal som förs av entreprenören under produktionen som 
innefattar det som är av betydelse för entreprenaden. 

 

Entreprenad Ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en be-
ställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans 
inom en viss tid. 

 

Entreprenör  Den som utför arbete åt beställaren/ byggherren. 
 

FIDIC   Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils. 
 

Kontraktshandlingar Kontrakt samt handlingar som är framtagna till projektet el-
ler som angivna att gälla för kontraktsarbete.   

 

Standardavtal Ett samlingsnamn som Innefattar alla de olika avtalen som 
branschen har framtagit som bland annat AB, ABT och ABK. 

 

Viten Ett överenskommet penningbelopp som utbetalas till mot-
part om kontraktshandlingar inte efterföljs. 

 

ÄTA-arbete Ändringsarbete, Tilläggsarbeten som står i omedelbart sam-
band med kontaktarbetena och som inte är av väsentligt an-
nan natur än dessa, samt Avgående arbete.
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1.1 Disposition 
Inom byggbranschen använder man sig utav många förkortningar och en del ord 
behöver definieras för den som inte är insatt. Därför består det första kapitlet; 
Sakregister, av ett realindex som beskriver de ord och förkortningar som tas upp 
i rapporten samt en disposition som beskriver kapitlens innehåll. Här nämns 
även de företag och personer som har medverkat och ställt upp intervjuer. 
 
Under det andra kapitlet; Inledning presenteras vad rapporten kommer be-
handla och vad den kommer utmynna i. Här ges det även en förklaring om vad 
standardavtalen och AB (Allmänna Bestämmelser) är för något. 
 
Det tredje kapitlet; Metodik beskriver vilket tillvägagångsätt och metoder som 
har används samt vilka frågeställningar som rapporten utgår ifrån.  
 
Under fjärde kapitlet; Resultatet redovisas svaren från frågeformuläret.  
 
Det femte kapitlet; Analys och lösningsförslag analyseras resultatet och författa-
ren ger förslag på åtgärder som kan tänkas utföras för att underlätta för parter i 
framtida fall.  
 
I kapitel sex; Slutsatser redovisas de slutsatser som kan dras av det genomförda 
arbetet och förslag till vad ett fortsatt arbete kan tänkas handla om.  
 
I det sjunde kapitlet; Bilagor återfinns de frågeställningar som har ställts till par-
terna.  
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1.2 Medverkande personer och företag 
Nedanför i Tabell 1.1 redovisas de personer som har intervjuats med deras nuva-
rande position, hur många års erfarenhet inom branschen de har samt vilket fö-
retag de jobbar åt och hur många anställda det är inom företaget. 
 
Beställare/myndigheter 

 
 
Entreprenörer 

 
 
Tabell 1.1: Medverkande personer 
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2. INLEDNING 
 
Allmänna bestämmelser kallas ofta de olika standardavtal som gäller för olika 
branscher i Sverige. Avtalen ser olika ut beroende vilken bransch avtalen är äm-
nad för. I den här rapporten kommer de standardavtal som gemensamt har tagits 
fram från branschorganisation inom byggnads-, anläggnings- och installationer 
att behandlas. 
 
Man använder sig utav olika hjälpmedel och handböcker under genomförandet 
av ett byggprojekt. Standardavtalen behandlar den juridiska delen som parterna 
ska förhålla sig till under genomförandet. Andra verk så som AMA (Allmän 
material- och arbetsbeskrivning) behandlar dels byggtekniska lösningar för byg-
get dels administrativa föreskrifter.  
 
Byggbranschen i Sverige är unikt på det sättet att de använder standardavtal som 
är utarbetade av entreprenörer och beställare tillsammans och därför speglar 
branschpraxis. Dessa avtal används bland annat för att få en balanserad kostnad 
för det utförda arbetet, det vill säga att kostnaden ska motsvara det arbetet och 
den kvalitet som begärs. Standardavtalen är även till för att undvika juridiska 
tvister, där det avser att ansvar och risker ska vara jämt fördelat mellan parterna. 
Med hjälp av avtalen gör man det lättare för branschen att veta vad man ska 
förhålla sig till. 
 
Jämfört med internationella standardavtal så som FIDIC (Fédération Internation-
ale Des Ingénieurs-Conseils) där förkortningen kommer från det franska namnet, 
är AB 04 och ABT 06 mindre omfattande och inte lika krångligt. Det är relativt 
ovanligt med standardavtal utomlands, i många andra länder uppför man nytt 
kontrakt till varje nytt projekt. 
 
De Svenska Standardavtalen för byggbranschen ges ut av BKK (Byggandets kon-
traktskommitté) som representeras av arton parter bland annat beställare och 
personer från utförandesidan och byggsektorn. Beroende på vilken entreprenad-
form som upphandlas och vem man har kontrakt med så utgår man från olika 
standardavtal. Valet av entreprenadform beror bland annat på projektets art 
samt på beställarens kunskapsläge och entreprenörens förutsättningar. De olika 
upphandlingsformerna samt entreprenadformerna och vad de olika avtalen an-
vänds till förklaras under kapitel 2.6; Entreprenadformer och avtal. 
 
De allmänna bestämmelserna förkortas med vad den är ämnad för och slutar 
med det årtal när de gavs ut. Det avtal som är aktuellt idag för utförandeentre-
prenör är AB 04 (Allmänna bestämmelser utgiven 2004). Andra exempel på avtal 
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är ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenör utgiven 2006) och ABK 
09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag utgiven 2009).  
 
AB 04 och ABT 06 är i dess nuvarande version uppbyggda på totalt tio kapitel. 
Vilket behandlar allt ifrån Omfattningen till Förenklad tvistlösning. Varje kapitel 
har ett antal paragrafer som beskriver vad man ska tänka på och förhålla sig till. 
De paragrafer som uppfattas som svårtolkade har man lagt in en förtydligande 
text som är placerad under den paragrafen den syftar till. Det här brukar man 
benämna som kommentarer.  
 
Avtalstexten i AB är skrivet på vit bakgrund. Är det någon paragraf i ABT som 
skiljer sig åt jämfört med AB har den en grå markerad bakgrund. Skillnad kan 
variera allt ifrån att det bara är något ord som har ändrats för att passa till entre-
prenadformen till att stora delar har skrivits om, så att till och med syftet har 
ändrats.  
 
Eftersom varje byggprojekt är unikt så finns det möjlighet till att ändra paragrafer 
så att det blir anpassade till det projektet man jobbar med. En sådan ändring kal-
las för ett särreglerat avsteg. Paragraferna är uppdelade i täck och fasta bestäm-
melser. En täckbestämmelse är markerat med en stjärna (*). Skillnad mellan dessa 
två är om man gör ett så kallat avsteg i fastbestämmelser så behöver man skriva 
ner denna ändring i ett separat dokument som kallas AF (Administrativa Före-
skrifter) under punkten AFC.111 för AB 04 respektive AFD.111 för ABT 06. Gör 
man däremot en ändring i en täckbestämmelse så kan man göra det utan att man 
behöver dokumentera det. Emellertid är det många beställare som skriver in 
vissa omfattande täckbestämmelser för förtydligandes skull.  
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Nedan i Figur 2.1 så redovisas ett bildutdrag som visar ett typexempel hur stan-
dardavtalen är uppbyggda. 
 
 

 
Figur 2.1: Kapitel 1; Omfattning sida 10, ABT 061 

2.1 Syfte 
Byggbranschen förändras ständigt bland annat beroende på att nya tekniska lös-
ningar och material kommer ut på marknaden. Standardavtalen är ett levande 
dokument där fria tolkningar görs av parterna. I de fall där parter inte kommer 
överens så kan tvisten i vissa fall hamna i en civilrättslig domstol. Beroende på 
de utfall som domstolarna beslutar om så sänder dessa olika signaler på hur stan-
dardavtalen ska tolkas. 
 
Då Standardavtalen inte en lag utan riktlinjer som branschen tagit fram och dom-
stolarna i de olika instanserna kommer fram till olika tolkningar, finns det goda 
anledningar att se över om det går att utveckla metoder och hjälpmedel för att 
begränsa kostnaderna för tvister vid ett projekts genomförande. 
 

                                                        
1BKK, Allmänna Bestämmelser ABT 06, Svensk byggtjänst, Stockholm, 2006 (ISBN 978-91-7333-
162-3) 



KOMMUNIKATION OCH AVTALSADMINISTRATION 

 

8 
 

Författaren har tagit fram elva stycken övergripande grundfrågeställningar som 
baserar sig på de sex första kapitlen från AB 04 och ABT 06. Dessa frågor behand-
lar vart tvisterna, diskussioner och oliktolkningar uppkommer i AB 04 och ABT 
06. 
 

2.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att utreda och förtydliga vart tvister och dilemman 
främst kan tänkas uppkomma i de första sex kapitlen i AB 04 och ABT 06 och 
även andra allmänna frågor som berör dessa två avtal. Förhoppningar finns även 
att arbetet ska kunna visa på eventuella åtgärder och förslag som kan tänkas åt-
gärdas för att underlätta tolkningen av avtalen.  
 

2.3 Frågeställningar 
Allmänt: 

 Finns det någon entreprenadform som är mer fördelaktig? 

 Vad anser branschen om standardavtalen? 

 Är det någon part som drar större fördel av hur AB 04 och ABT 06 är skri-
vet idag? 

 Vilket område är det vanligast att diskussioner uppkommer? 

 I vilken utsträckning använd man sig utav digitala instrument i dagens  
projektgenomförande 

 
Kap 1: Omfattning 

 Hur tydligt anser respektive part att ändringar i AB 04 och ABT 06 fram-
går? 
 

Kap 2: Utförandet 

 Hur är Beställarens respektive Entreprenörens syn på ÄTA- arbeten? 
 
Kap 3: Organisation 

 I vilken utbredning används dagboken idag? 
 
Kap 4: Tider 

 I vilken mån använder man sig utav viten för att bli klar i tid? 
 
Kap 5: Ansvar och avhjälp 

 Hur väl fungerar garantitiden? 
 
Kap 6: Ekonomi 

 Det uppkommer ofta diskussioner kring ÄTA-arbete vad kan det tänkas 
bero på?  
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2.4 Bakgrundsbeskrivning  

2.4.1 Uppkomsten till standardavtalen2 
I slutet av 1800-talet började man ta fram föreskrifter som berör utförandet av 
entreprenadarbeten. De här föreskrifterna kom att gälla ända fram till år 1920.  
 
År 1908 kom en utredning från Svenska teknologföreningen hur entreprenadsy-
stemet används i byggnadsarbeten och denna utredning kom att påverka senare 
utarbetningarna kring de normer som gäller för den enskilda byggnadsentrepre-
nören. 
 
Efter år 1920 fram till 1924 var det upphandlingsförordningen som tog nästa steg 
i utvecklingen kring avtalen. Teknologföreningen gav år 1924 ut den första utgå-
van av AB därefter utgavs två till utgåvor, år 1936 och år 1940. Dessa togs fram i 
samråd med de byggande ämbetsverken. De utgivna handlingarna fastställdes 
och trycktes separat hos varje enskilt ämbetsverk vilket till följd av upphand-
lingsförordnings föreskrifter så skiljde sig deras innehåll åt mellan de olika stat-
liga verken.  
 
Under en tid hade en upphandlingskungörelse jobbat med att ta fram en mer 
gemensam föreskrift. År 1952 publicerades en omfattande och omarbetad vers-
ion under namnet 1952 års upphandlingskungörelse som dock kom att upp-
fattads som för övergripande. 
 
Två år senare (1954) kom en reviderad utgåva benämnd ”entreprenörer inom 
husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken” under namnet AB 54. Den 
utarbetades av den tillsatta Teknologföreningens kontraktskommitté. Kommit-
tén representerades av tre olika parter byggherrarna, entreprenörer och konsul-
ter. Den här utgåvan kom att lägga grunden för den kommande tidens kontrakts-
formulär.  
 
År 1960 bestämde kontaktkommittén, som nu var något utvidgat med fler parter, 
att AB 54 skulle ses över. Kommitténs önskemål var att ta fram ett mer samord-
nade och enhetligare kontraktsformulär för de närliggande branscherna för 
byggnads- och anläggningsindustrin. Då de rättsliga aspekterna inte skiljer sig 
avsevärt åt mellan de olika entreprenadtyperna så skedde en samordning av de 
rättsliga reglerna där AB skulle begränsas till att endast gälla för de juridiska 
reglerna. De handlingar av övrig karaktär flyttades över till andra dokument så 
som exempelvis till AMA. 

                                                        
2 Svenska teknologföreningens kontraktskommitté. Motiv 72, Svensk byggtjänst, Stockholm, 

1985 (ISBN 978-91-7332-197-6) 
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I framtagandet av AB 65, som skulle bli nästa upplaga, ingick sexton parter i kon-
taktkommittén bland annat hade Järnvägsstyrelsen och Stockholm stad tillkom-
mit.  
 
AB 65 fick en stor genomslagskraft och många aktörer använde sig av bestäm-
melserna. Dock ansåg de byggande ämbetsverken att man borde ta med några 
mindre ändringar av innehållet med hänsyn till vad upphandlingskungörelsen 
föreskrev i kontrakts uppförande. När man tog fram AB 65 hade man bestämt 
sig för att ha en kontinuerlig översyn av regelsystemet i den takt som AMA änd-
rades på grund av förändrade byggtekniska lösningar.  
 
Ändrade arbetssätt gjorde att det redan efter tre år fanns behov av en förnyad 
översyn av bestämmelserna. År 1968 beslöt Svenska Teknologföreningen således 
att man skulle se över innehållet av AB 65. I slutet av år 1970 lämnades ett utkast 
på AB 72 till AF AMA gruppen som kunde anpassa sitt innehåll därefter. Vilket 
resulterade i att ett gemensamt utkast lämnades. 
 

2.4.2 Vidareutveckling av AB och ABT3 
Efter att AB 72 hade utgivits gav teknologföreningen över ansvaret till BKK som 
var en facklig organisation, de tog nu över framtagandet av standardavtalen. 
BKK bestod till en början av nio parter bland annat byggherreföreningen och SV 
Byggnadsentreprenörföreningen.  
 
Entreprenörsidan som ingick i BKK såg möjlighet att öka produktiviteten för 
byggbranschen och ansåg att det behövdes ett avtal som reglerade när entrepre-
nören stod för handlingarna, det vill säga en totalentreprenad. År 1974 publice-
rade BKK ABT 74, avtalet för totalentreprenad som därmed blev den första vers-
ionen som utgavs av BKK. Emellertid stod svenska teknologföreningens logga 
på den publicerade versionen då ABT 74 är utformade med tillägg och ändringar 
från AB 72 som teknologföreningen hade framtagit (se Figur 2.2). 

                                                        
3 Erik Boman. 100 år med AB, Stockholm, 5 februari 2015, Konferensen 10 år med AB 04 –nutid och 

framtid med Allmänna Bestämmelser, Stockholm, 5 
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Figur 2.2: ABT 74 

 
AB 72 och ABT 74 kommer att användas i tjugo år innan de revideras och en ny 
utgåva publicerades. År 1992 gav man ut AB 92 och år 1994 utgavs ABT 94. Dessa 
två avtal användes aktivt på marknaden i tolv år innan det blev dags för dem att 
genomgå en revidering vilket leder oss fram till de senaste utgåvorna av avtalen 
vilka är AB 04 och ABT 06. 
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2.4.3 Utveckling av ABK4 

ABK som är anpassat för konsultuppdrag för arkitekt- och ingenjörsverksamhet 
publicerades för första gången år 1966 och har därefter reviderats kontinuerligt 
under en nio till tretton års cykel. Vilket har genererat att upplagorna publicera-
des åren 1976, 1987, 1996 samt 2009. Med den senaste upplagan av ABK ändrades 
strukturen, både utseendemässigt och upplägget i kapitlen för att överens-
stämma med AB 04 och ABT 06 (se Figur 2.3).  
 

 
 

Figur 2.3: Senaste utgåvan av AB 04, ABT 06 och ABK 09 

  

                                                        
4 Educations.com Media Group (2015). ABK 09 bakgrund, www.utbildning.se/kurs/abk09 (2015-
05-05) 

http://www.utbildning.se/kurs/abk09
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2.5 Litteraturstudie 
Inledningen till rapporten kommer först och främst från den förkunskap som 
rapportens skribent har. Främst grundar sig inhämtade kunskaper från de olika 
kurser under tre års studietid som är bland annat ”Praktiskt ledarskap i bygg-
processen”, ”Byggprocessen” och ”Byggstyrning och entreprenadjuridik”. Där 
den sist nämnda kursen är av stor relevans för rapportens innehåll där viss in-
formation har tagits från de föreläsningar som ägde rum under våren 2015.  
 
Bakgrundsbeskrivningen i första halvan av rapporten baseras främst på förorden 
till boken Motiv 725 där standardavtalens uppkomst beskrivs. Den andra halvan 
som handlar om utveckling kring AB och ABT från år 1972 och framåt grundar 
sig på de årtal som behandlats vid en föreläsning som Erik Boman presenterar 
under ett av sina föredrag6. Den sista delen av bakgrundsbeskrivningen beskri-
ver ABK’s uppkomst där informationen är hämtad från utbildning.se7. Till be-
skrivandet av entreprenadformer upphandlingsformer så användes boken Ent-
reprenadjuridik8. 
 
Inspirationen till grundfrågorna har dels framtagits genom föreläsningsanteck-
ningar från kursen ”Byggstyrning och entreprenadjuridik” där det har framgått 
vart tvister och problem som branschen brottas med finns.   
Dessutom har idéer till ett par frågor framtagits genom att studera rättsfall från 
hemsidan stockholmsbf.se9 . Därpå har det tagits fram ett antal frågeställningar 
genom en förd dialog med handledaren där dennes erfarenhet och den proble-
matik som han har stött på behandlas.  
 
Resultat till rapporten baseras på vad respondenterna har svaret på utförda in-
tervjuer. 

  

                                                        
5 Svenska teknologföreningens kontraktskommitté. Motiv 72, Svensk byggtjänst, Stockholm, 
1985 (ISBN 978-91-7332-197-6) 
6 Erik Boman. 100 år med AB, Stockholm, 5 februari 2015, Konferensen 10 år med AB 04 –nutid 

och framtid med Allmänna Bestämmelser, Stockholm, 5 
7 Educations.com Media Group (2015). ABK 09 bakgrund, www.utbildning.se/kurs/abk09 

(2015-05-05) 
8 Höök, R. Entreprenadjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008 (ISBN 9789139204855) 
9 Stockholms byggmästareförening (2015). Byggjuridik, www.stockholmsbf.se/byggjuridik 

(2015-03-24) 

http://www.utbildning.se/kurs/abk09
http://www.stockholmsbf.se/byggjuridik
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2.6 Entreprenadformer och avtal 
Beroende på hur Beställaren väljer att upphandla och styra ett projekt så varierar 
valet av entreprenadform och vart ansvarstagandet ligger. Valet beror dels på 
vad som nämndes i inledning, hur stor kunskap beställaren har men också på det 
ekonomiska läget och när projektet måste vara klart. Entreprenadformerna delas 
in i utförandeentreprenad och totalentreprenad. Det finns även partnering vilket 
inte ses som en entreprenadform utan som en samarbetsform. 
 
Det finns ett flertal olika upphandlingsformer i utförandeentreprenad; Mycket 
delad entreprenad, Delad entreprenad, Generalentreprenad och Samordnad ge-
neralentreprenad. I en Totalentreprenad så finns det en upphandlingsform. 
Partnering är en samverkningsform där man utvecklar och tar fram underlag och 
produkten tillsammans. 
  
De linjer som sträcker sig mellan facken visar vem som har avtal med vem. Varje 
avtalspart har ansvar för sina underavtalsparter. Beroende på den part man har 
avtal med så används olika standardavtal. Exempelvis mellan beställaren och 
konsult använder man sig utav ABK 09 och mellan beställaren och entreprenören 
använder man sig utav AB 04 eller ABT 06 beroende på entreprenör form. Nedan 
i Figur 2.4 illustreras en förenklad bild av vilket avtal som gäller mellan olika 
parter. 
 

 
Figur 2.4: Den enkla entreprenaden10 

 
 
Nedan förklaras de vanligaste upphandlingsformerna i sin grundform det går 
emellertid att tillämpa olika varianter på dessa. 

                                                        
10 Höök, R. Entreprenadjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008 (ISBN 9789139204855) 
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2.6.1 Totalentreprenad 

2.6.1.1 Totalentreprenad11 
I en totalentreprenad har beställaren ställt krav på funktioner, så kallade funkt-
ionskrav och iblandad även använt sig av ett så kallat referensobjekt samt angivet 
den planerade användningen. Entreprenören utför själv eller låter någon annan 
utföra projekteringen. Entreprenören står även för utförandet för projektet. Den 
här entreprenadformen kallas för totalentreprenad. Man använder sig utav ABT 
06 som standardavtal. Beställaren har avtal med totalentreprenaden som ansva-
rar för såväl projektering som utförande (se Figur 2.5). 
 

 
Figur 2.5: Totalentreprenad11 

 

2.6.1.2 Styrd totalentreprenör11 

En variant på totalentreprenad. Beställaren anger förutom funktionskraven även 
mer specifika tekniska lösningar och hänvisar eventuellt till referensobjekt och 
tillhandahåller exempelvis RAM beskrivningar. Entreprenören anpassar därefter 
sin projektering och köper själv upp underentreprenörerna. 
  

2.6.2 Utförandeentreprenad 
I utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen och står då för 
bland annat för ritningar och förteckningar, det vill säga kontraktshandlingar 
och entreprenören åtar sig arbetet för utförandet med de handlingar som bestäl-
laren har tagit fram som bas. Man använder sig utav AB 04 som standardavtal i 
utförandeentreprenad.   
 
 

                                                        
11 Höök, R. Entreprenadjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008 (ISBN 9789139204855) 
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2.6.2.1 Mycket delad entreprenad12 

Beställaren upphandlar alla de olika delarna av entreprenaden samt anlitar en 
konsult för projekteringen. Mellan beställaren och konsulten använder man sig 
utav ABK 09 som avtal. När projekteringen är klar så anlitas sedan entreprenö-
rerna.  Det här innebär att beställaren har ett enskilt avtal med varje entreprenör 
vilket ställer ett stort krav på samordningen (se Figur 2.6).  
 

 
Figur 2.6: Mycket delad entreprenad12 

 

2.6.2.2 Delad entreprenad12 

Beställaren upphandlar i detta fall ett antal entreprenörer som i förhållande till 
varandra kallas sidoentreprenörer. Beställaren köper även upp en huvudentre-
prenör vanligtvis bygg som i sin tur upphandlar underentreprenörer. Mycket av 
ansvaret förskjuts nu över till huvudentreprenören (se Figur 2.7). 
 

 

Figur 2.7: Delad entreprenad12 

 
 
  

                                                        
12 Höök, R. Entreprenadjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008 (ISBN 9789139204855) 
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2.6.2.3 Generalentreprenad13 

Beställaren upphandlar konsulter som projekterar fram ritningar. Därefter upp-
handlas en entreprenör, vanligen en byggentreprenör som tar på sig ansvaret 
som generalentreprenör. Generalentreprenörer upphandlar och samordnar där-
efter de övriga entreprenörerna som blir underentreprenörer åt generalentrepre-
nören (se Figur 2.8).  
 

 
Figur 2.8: Generalentreprenad13 

 

2.6.2.4 Samordnad generalentreprenör13 

Beställaren upphandlar samtliga entreprenörer precis som vid en delad entrepre-
nör. När upphandling är avslutad så överlåts avtalen till en entreprenör oftast 
byggentreprenören som sedan i utförandeskedet tar på sig rollen som general-
entreprenör (se Figur 2.9 och 2.10).  
 
Figur 2.9: Samordnad generalentreprenad13 

 
 

                                                        
13 Höök, R. Entreprenadjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008 (ISBN 9789139204855) 
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Figur 2.10: Samordnad generalentreprenad13 

 
 
 
 

2.6.3 Part-
nering14 
Är en struktu-

rerad samarbetsform där byggherren, entreprenören och andra nyckelaktörer ge-
mensamt arbetar tillsammans för projektets bästa. Alla inblandade parter har en 
öppenhet gentemot varandra. Allas kompetens tas tillvara och kompletterar 
varandra i de olika skedena i byggprocessen. Det är oftast beställaren som sätter 
ihop partnering organisationen. Partnering kan tillämpas i olika former och 
skräddarsys bland annat utifrån projektets storlek och karaktär vilket leder till 
att man använder sig utav antingen AB 04 eller ABT 06 som standardavtal bero-
ende på vilket som är mest fördelaktigt. 
  
De tre grundpelarna för partnering är:  

 Gemensamma mål 

 Gemensamma aktiviteter 

 Gemensam ekonomi 
 

2.7 Avgränsningar 
För att examensarbetet ska kunna bli genomförbart och inte för omfattande så 
har vissa avgränsningar gjorts och anpassats till den begränsad tid på tio veckor 
som stått till förfogande. Fokus har valts att läggas på de sex första kapitlen från 
AB och ABT där problem, diskussioner och tvister uppstår. Det bör påpekas att 
de tjugo intervjuer som har genomförts representeras av en liten del av bygg-
branschen. Deras uppfattning avspeglar deras bild av standardavtalen och kan 
skilja sig ifrån hur andra parter uppfattar dem. 
 
Först var det tänkt att det skulle existera tolv grundfrågeställningar till rapporten 
men då en fråga inte uppfyllde de resultat som var tänk valdes den att tas bort 
från rapporten. Frågan handlande om betalningsplan från kapitel 6: Ekonomi där 
det skulle undersökas om betalningsplanen var obalanserad, det vill säga där en 
part agerade bank åt den andre. Ingen av respondenterna ansåg att det låg någon 
problematik i hur utbetalning skulle ske därför utgick frågan. 

                                                        
14 timalfredsson.se (2015). Stöd och utveckling/ Partnering, Byggherrarna Sverige AB, www.bygg-
herre.se/stod-och-utveckling/partnering/ (2015-05-24) 

 

http://www.byggherre.se/stod-och-utveckling/partnering/
http://www.byggherre.se/stod-och-utveckling/partnering/
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3. METODIK 
 
Beroende på vem som tillfrågas så kommer användarupplevelse för standardav-
talen att skilja sig åt. Dels görs olika tolkningar beroende på om man är beställare 
eller entreprenör dels görs tolkningar av avtalen beroende på vem som läser 
dem. Därför har grunden till rapporten främst baserats på intervjuer. Böcker och 
artiklar har legat till grund för framställningen av inledningen till rapporten.  
 
För att få största möjliga bredd på användarupplevelsen för standardavtalen, har 
ett tjugotal intervjuer genomförts. Ursprungligen var tanken att tio av dessa in-
tervjuer skulle vara med beställare (såväl privata som myndigheter) och de res-
terande tio med respondenter på entreprenörsidan. Några intervjuer ställdes in 
och det resulterade i att det istället blev tolv intervjuer med beställarsidan och 
åtta med representanter för entreprenörsidan. De tillfrågade respondenterna 
kommer från olika företag för att på så vis möjliggöra för fler infallsvinklar på 
frågeställningarna. Företagen har varit lokaliserade kring Uppsala och Stock-
holm. 
 
Till grund för intervjuformuläret låg ett dussin grundfrågor som dels uppkom 
genom att ha studerat enskilda rättsfall och dels genom att ha granskning AB 04 
och ABT 06. Från grundfrågeställningarna som hade framtagits utformades ett 
tjugotal intervjufrågor som syftade till att ge svar på den problematiken och frå-
geställningarna som finns vid användandet av AB 04 och ABT 06. 

 
Lämpliga företag valdes ut med tanke på storlek och sysselsättning för att uppnå 
ett urval som var bearbetbart på den tid som stod till förfogande. Kontaktupp-
gifter till lämpliga respondenterna tog delvis fram genom författarens handle-
dare och ämnesgranskares kontaktnät och dels genom en research efter lämpliga 
personer på de föreslagna företagens hemsidor. 
 
Kontakt med tänkta respondenterna togs främst genom mail och telefon. Sökan-
det efter respondenter sköttes parallellt med att intervjuer fortlöpande bokades 
in och genomfördes. Sammanlagt tog det drygt en månad att få ihop alla tänkta 
intervjuer. 
 
Efter den första intervjun så gjorde en del ändringar i frågeformuläret, främst så 
ändrades formuleringar för att förtydliga frågeställningarna. Viktigt var att syftet 
inte förändrades på frågorna, för att svaren sedan skulle vara jämförbara. Dess-
utom delades frågeformuläret upp i två versioner, en för beställare och en för 
entreprenören där frågorna var väldigt likartade med några mindre justeringar 
vad avsåg vissa specifika frågeställningar till respektive respondentgrupp. 
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Mindre ändringar gjordes av de frågor som uppfattades som svårtolkade för att 
skapa ett bättre flyt i frågeformuläret och för att öka förståelsen till vad frågan 
syftade till att undersöka. De flesta intervjuerna skedde under inbokat möte vid 
den berörda respondentens kontor. Det var även ett fåtal intervjuer som genom-
fördes över telefon. 
 
Under de genomförda intervjuerna, där man träffades genom ett möte, så fördes 
det en ljudupptagning för att säkra upp att all relevant information togs med. 
Efter varje enskild intervju, skrevs med hjälp av den ljudupptagningen ett doku-
ment över varje enskild intervju. Det här för att lättare kunna jämföra svar vid 
sammanställningen av resultatet till rapporten. För de intervjuer som fördes över 
telefon så skrevs svaren in i realtid under intervjun. Utlåtandet från responden-
terna antecknades under varje enskild fråga för att lättare kunna jämföra svaren.  
 
Grunden till upplägget av rapporten har utgåtts från rapportmallen ”Att skriva 
examensrapport i byggteknik”15. 
 

                                                        
15 Axelsson, K. Att skriva examensrapport i byggteknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Upp-
sala, 2014 (ISBN UTH-INGUTB-EX-B-2014/00-SE) 
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4. RESULTAT 

4.1 Allmänt 

Finns det någon entreprenadform som är mer fördelaktig? 

Entreprenörerna:  
Av de tillfrågade entreprenörerna så är det två respondenter som föredrar att 
arbeta med en utförandeentreprenad där AB 04 tillämpas. Främst är det för att 
de anser att det underlättar när det finns färdiga handlingar men också anser 
respondenterna att det innebär mindre risker för entreprenören då beställaren 
ansvarar för handlingarna.  
 
Fyra stycken föredrar att arbeta efter totalentreprenad med ABT 06 som avtals-
grund. Här kan entreprenören dra nytta av sin kunskap i ett tidigt skede när de 
tar fram handlingarna som exempelvis ritningar. Denna metod anses vara lättare 
att arbeta med under förutsättning att beställaren har bra systemhandlingar. 
Dessutom innebär det oftast att färre frågor behöver ställas till beställaren vilket 
sparar både tid och pengar vid utförandet.  
 
För två av de tillfrågade spelar det mindre roll vilken entreprenadform man ar-
betar efter.  
 
Beställare:  
Hälften av de tillfrågade beställarna (sex stycken) föredrar att arbeta efter en ut-
förandeentreprenad med AB 04. Utförandeentreprenad innebär att beställaren 
själv tar fram och projekterar produkten vilket kan precisera utförandet av bygg-
projektet. Med bra projekthandlingar så förebygger man dessutom andelen 
ÄTA-arbeten som kan uppkomma, tvärt om gäller vid dåliga projekthandlingar 
vilket kan innebära fler ÄTA-arbeten. Med bra handlingar får man också rele-
vanta anbud, de blir mer jämförbara. Är det ett stort spann mellan anbuden så 
framgår det ganska tydligt att handlingarna är bristfälliga. En utförande entre-
prenad ger oftast fler anbud då priset konkurrensutsätts på ett annat sätt vilket 
gynnar beställaren. Utförandeentreprenad är dessutom att föredra vid exempel-
vis en byggnation med stora speciella behov så som en brandstation där använ-
darkraven är mycket specifika. Där är det svårt för entreprenören att bygga efter 
egna lösningar. Arbetar man med många små entreprenörer har dessa ofta inte 
resurser för projektering och vid dessa tillfällen kan generalentreprenad vara lös-
ningen för att få en bra styrning av projektet. 
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Tre stycken av de tillfrågade föredrar totalentreprenad då de anser att detta ar-
betssätt är enklare eftersom ansvaret för utförandet vilar på entreprenören. De 
anser också att entreprenörer är bäst på att komma med tekniska lösningar efter 
egen kompetens. Totalentreprenad anses oftast som lite dyrare men gränsdrag-
ningsproblem undviks, exempelvis vad entreprenörens respektive beställarens 
ansvar är. En av de tillfrågade ansåg att en totalentreprenad med samverkan fun-
gerar bra då detta arbetssätt utnyttjar expertisen hos entreprenören och dessu-
tom kan de egna önskemålen och tidigare erfarenheter komma att utnyttjas. 
 
Tre av de tillfrågade föredrar varken det ena eller det andra utan det är projektet 
som styr vilket som är mest tillämpbart.  
 
Det nämns från både beställarsidan och entreprenörsidan att partnering/sam-
verkan som är en relativ nytt sett att arbeta efter. Några av respondenterna anger 
att detta funkar exemplariskt speciellt i stora projekt. Här arbetar parterna till-
sammans för att uppnå ett gemensamt mål. Arbetssättet baseras på ärlighet och 
transparens i projektgenomförandet. Båda parter har således stor insyn i pro-
jektet. De som har erfarenhet från detta arbetssätt nämnde att det enligt deras 
erfarenhet ger ett mycket bra resultat med nästan ingen problematik överhuvud-
taget. De anger vidare att detta leder till bra utfall på samtliga stora projekt både 
kvalitetsmässigt och ekonomiskt resultat samt goda samarbetsmässiga förhållan-
den. För att samverkan ska fungera fullt ut krävs det dock en stor organisation. 
 
 

Vad anser branschen om standardavtalen? 

Entreprenörerna: Alla tillfrågade är eniga om att det är nödvändigt att avtalen 
finns. Alla i branschen känner till dem, allt ifrån försäkringsbolag till underleve-
rantörer och beställare med flera. Flera anser det här gör att det finns ett gemen-
samt regelverk att förhålla sig till vilket ger trygghet. Man sparar tid och pengar 
då man inte behöver skriva om avtalen på nytt varje gång vilket underlättar när 
anbud ska jämföras och utvärderas.  
 
Det många anser är problematiskt med avtalen är de avsteg som beställaren gör. 
En del avsteg görs utan närmare eftertanke där man har kopierat avsteg från ti-
digare avtal och även tagit med avsteg från sådant man har fått backning på i 
andra projekt. Det kan även i sällsynta fall förekomma byggtekniska lösningar i 
avtalen vilket inte hör hemma i de kommersiella villkoren. En del av dessa avsteg 
är inte relevanta i det nya projektet men då det är inskrivet så måste det tas i 
beaktande. Det här kräver tid vilket fördyrar processen dessutom blir det en skev 
förskjutning av ansvaret, oftast till beställarens fördel, vilket innebär onödigt stor 
risker för entreprenörerna.  
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Dagens hybridavtal så som styrd totalentreprenad blir i vissa avseenden svår att 
applicera i förhållande till ABT. Här finns det en tendens att det blir en skev för-
skjutning i ansvaret och i diskussionerna om vad som ingår i kontraktshandling-
arna.  
 
Beställare: Synen på avtalen är positiva, många utlåtande kommer igen från vad 
entreprenörerna svarade. Något nytt som nämndes är att i andra länder krävs till 
exempel en jurist varje gång man ska agera medan här i Sverige kan både en 
ingenjör eller andra argumentera för sin sak tack vare avtalen. Då standardavta-
len är relativt klart specificerade så har de flesta en rätt bra uppfattning om vad 
som gäller. Det nämns att i Tyskland arbetas det mer strikt med avtal vilket leder 
till att det blir mycket papper att hålla reda på vilket kräver en omfattande de-
taljkunskap med därtill hörande byråkrati och styrningar. 
 
Några nackdelar som nämns är att vissa paragrafer har bristfälliga formuleringar 
och visar att de är ett resultat av tydliga kompromisser. Det är specifikt runt 
dessa paragrafer där meningsskiljaktigheter uppstår. Exempel på en sådan är 
Kap. 4 § 7 som behandlar Ansvarstid och garantitid. Bestämmelser i AB ger fem 
års garanti för arbete men bara två år för material och varor, tillskillnad från ABT 
06 som anger fem års garanti på såväl arbete som material och varor. 
 
Det nämns också att det finns risk att avtalen kan hämma utvecklingen och kre-
ativiteten då entreprenören måste förhålla sig till motparten och sätta sig in i 
dennes situation i många avseenden. Risken finns med avtalen att det blir slent-
rian och att parterna lutar sig tillbaka på avtalen med förhoppningar att avtalen 
fångar upp alla missöden som uppstår, vilket alltid inte är fallet. 
 
 

Är det någon part som drar större fördel av hur AB 04 och ABT 
06 är skrivet idag? 

Entreprenören: I sitt grundutförande anser fem respondenter att AB 04 och ABT 
06 är balanserade. Det tilläggs ofta att beställaren lätt kan skapa obalans med de 
avsteg som tillämpas. Det finns dock en risk med dåligt genomtänka avsteg som 
lika väl kan slå tillbaka mot beställaren genom att man ökar priset på entrepre-
naden. En respondent anser att entreprenören har större fördelar och en annan 
anser att beställaren har det. En respondent har inte reflekterat över detta faktum. 
 
Beställaren: Åtta av de tillfrågade anser att AB 04 och ABT 06 i sin helhet är väl-
balanserade men att vissa paragrafer är mer fördelaktiga än andra för de olika 
parterna. Två respondenter menar att avtalen är mer entreprenörvänliga då de 
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skyddar entreprenören lite väl mycket i vissa avseenden. Det tilläggs då efteråt 
att beställaren inte behöver använda AB 04 eller ABT 06 och kan göra avsteg från 
de paragrafer som anses obalanserade. Två anser att avtalen är mer beställarvän-
liga just med tanke på de avsteg de är kapabla till att göra och entreprenören kan 
bara förhålla sig till detta. Gör man för stora avsteg så slår det ofta tillbaka och 
man får inga, alternativt höga anbud på arbetet då det innebär stora risker för 
entreprenören.  
 
Alla de tillfrågade menar att beställaren kan skapa obalans om avsteg formuleras 
på felaktiga sätt. Vissa paragrafer i standardavtalen framstår som tydliga kom-
promisser där avsteg oftast görs. Mycket frågor avser ÄTA-anmälan och garan-
titider. 
 
 

Vilket område är det vanligast att diskussioner uppkommer? 

Det framkom tydligt hos respondenterna för såväl entreprenörerna som bestäl-
larna om vad som ofta leder till tvister och diskussioner.  Det går att kategorisera 
dessa till tre huvudspår. 
 

 Det första är omfattningen av kontraktsarbeten det vill säga är det kon-
traktsarbete eller ÄTA-arbete jämfört med vad som ingår i uppdraget. Vil-
ket kan leda till en diskussion om entreprenören har rätt till tidsförläng-
ning eller inte. 

 

 Det andra är allmänna diskussioner runt ÄTA-arbeten, exempelvis hur 
ÄTA-arbeten ska debiteras. Frågor som berör ÄTA-arbeten har en tendens 
att svälla ut och bli omfattande. Diskussioner som i många fall skjuts upp 
till slutet av projektet. 

 

 Den sista diskussionspunkten är frågor som rör fel i entreprenaden rö-
rande vem som ansvarar för uppkomna fel. Är det till exempel beställa-
rens handlingar som är otydliga eller har entreprenören utfört arbetet på 
felaktigt sätt. 
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I vilken utsträckning använd man sig utav digitala instrument 
i dagens projektgenomförande? 

Det råder en enighet mellan respondenterna att det går mer och mer mot pap-
perslös projektadministration och digitala projektledningen. Flera av de sva-
rande framhöll besparingsmöjligheterna genom att påverkans möjligheter i bör-
jan av ett projekt ger mer samordning och överenstämmelse av uppdragsgenom-
förandet. 
 
Respondenterna framhöll att digitala hjälpmedel och program används i allt 
större utsträckning. Alla ritningar som tas fram kommer ifrån digitala datapro-
gram såsom bland annat AutoCad och Revit. Andra program som används av 
branschen är bland annat I-binder och Byggnet. Dessa är så kallade molntjänster 
där all tänkbar information såsom ritningar diverse handlingar och dylikt lagras 
på servrar för global tillgång till projektunderlag. Fördelen med det är att alla 
som är involverade i projektet kan komma åt informationen från ”molnet” vart 
man än befinner sig. För att få tillgång till byggtekniska lösningar och riktlinjer 
används program så som AMA’s application eller Drofus, vilket är en förenklad 
version där man bland annat kan få tillgång till dokument, rumsfunktions pro-
gram och tekniska krav på rum med mera.  
 
De fördelar som nämns med att ha ett mer digitaliserat genomförandet är bland 
annat att ritningar finns tillgängligt digitalt vilket gör dem lätta att nå från både 
dator och surfplatta. Det här sparar kopieringskostnader och tid. Dessutom finns 
alltid tillgången till de senaste utgåvorna av ritningarna. Tack vare ”smartpho-
nes” intåg så har man nästintill alltid tillgång till kontoret ifrån fickan.  
 
Det framhölls att mycket av den kommunikation som sker mellan parter idag är 
via mail där det både handlar om massutskick och individuella kontakter. Vid 
individuella kontakter finns det en tendens att det blir många onödiga mail där 
motparten frågar om något som de snabbt kan ta reda på själva, vilket är tidskrä-
vande. Samtal via telefon sker främst ifall man söker efter snabba svar. Annars 
sker informationsutbyte främst på byggmöten vilka normalt avhålls en till två 
gånger i månaden. 
 
Alla de tillfrågade ställer sig positiva till de steg byggbranschen tar mot ett mer 
digitaliserat utförande främst för att det finns en potential i att spara tid och flex-
ibilitet vilket underlättar utförandet. Det blir dessutom lättare att samordna sig i 
projektet. Vissa anser att standardavtalen är lite ålderdomliga och skulle behöva 
moderniseras och anpassas till den kommunikationsutrustning som finns idag.   
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4.2 Kapitel 1; Omfattning 

Hur tydligt anser respektive part att ändringar i AB 04 och 
ABT 06 framgår? 

Entreprenören: Generellt sätt så är beställaren ganska dålig på att följa formalia 
kring avsteg. Vad det kan slarvas med är bland annat att koder och rubriker inte 
efterlevs enligt AF AMA och ändringar som gjorts inte är konsekvent behand-
lade. Många gånger upplevs AF delen som svårläst och svårtolkat.  Det kan också 
bli så att det är tydligt från början men att det sedan under projektets gång fram-
står det att det inte alls är tillämpbart. Det gäller framförallt avsteg som är tagna 
från andra avtal (klippt och klistrat). Många entreprenörer anser att det är svårt 
att hitta ändringar i täckbestämmelser då dessa ibland göms i den övriga texten. 
 
Beställare: Hur tydliga avstegen i avtalen är skiljer sig mycket mellan olika be-
ställare. Vissa skriver upp alla avsteg för att förtydliga allt in i minsta detalj för 
att minimera missförstånd och eliminera otydligheter. Anledningen till detta är 
att vissa entreprenörer anser att ändringar som inte är uppskrivna under 
AFC.111 för AB 04 respektive AFD.111 för ABT 06 inte gäller. 
 
Många av de tillfrågade beställarna anser att de avsteg som görs framhävs tyd-
ligt, skulle det inte göra det är det så anser flera att det är entreprenörens skyl-
dighet att läsa igenom avtalet. Det finns även en rangordning i standardavtalen 
vilken som väger tyngst. Vilket vid tolkning kommer ha företräde. 
 
De flesta gör dock på samma sätt. Om en väsentlig ändring har gjorts i en täck-
bestämmelse så förtydligar man ofta det genom att skriva in det i AFC.111 alter-
nativt AFD.111.  
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4.3 Kapitel 2; Utförande 

Hur är Beställarens respektive Entreprenörens syn på ÄTA- ar-
beten? 

Entreprenören: Många av de tillfrågade ser ÄTA-arbeten som ett nödvändigt ont 
då inget projekt är det andra likt. Det går inte att förutse allt och det måste finnas 
utrymme för ändringar. Exempelvis uppkommer det ofta ÄTA-arbeten kring 
markarbeten beroende på osäkerheten i att förutse markens beskaffenhet. 
 
Påståenden att entreprenören skulle tjäna massa pengar på ÄTA-arbeten stäm-
mer inte. Det finns få entreprenörer som verkligen letar intensivt för att hitta 
ÄTA-arbeten. Anseendet för företag skulle sjunka ganska snabbt om det kom 
fram att det gjordes så hos en entreprenör. Snarare innebär det extra arbete som 
kostar tid och pengar för båda parter genom extra administration. Det går inte 
att öka intäkterna med mer ÄTA-arbeten än på något annat arbete. Oftast vill 
man gå vidare till nästa projekt istället för att leta och utföra ÄTA-arbeten.  
 
Ibland händer det att jobb utförs som de inte får betalt för då prioriteringen ligger 
i hur man löser problemet. Därefter kommer det praktiska kring avtal med avse-
ende på rätten till ersättning, extra tid och så vidare. Bygget måste flyta på så 
man blir klara i tid det vill säga vissa ÄTA-arbeten måste redas ut innan nästa 
moment kan påbörjas. För att få betalt för ÄTA-arbeten krävs det en viss admi-
nistration där man bland annat behöver fylla i vilken omfattning ÄTA-arbetet 
har, vilket är tidskrävande. Det här leder till att administrationen kring ÄTA-
arbeten allt för ofta skjuts upp till slutet av projektet och då kan beställaren anse 
att det har gått för lång tid innan underrättelse om ÄTA-arbeten har skett.  
 
Beställaren: Den syn entreprenören har delas i många avseenden även av bestäl-
laren. ÄTA-arbeten anses som tidskrävande men svårt att komma ifrån, eftersom 
det inte i förväg går att definiera allting. Under projektgenomföranden finns det 
alltid möjligheter till förbättringar. I regel finns det avsatt en budget på ungefär 
fem till femton procent för ÄTA arbeten i varje projekt. 
 
Många beställare och entreprenörer har sina egna blanketter och bilagor för han-
teringen av ÄTA-arbeten. Där de flesta är uppbyggda på samma sätt och är ett 
”fråga-svars” dokument med olika benämningar i branschen. Vissa kallar det 
underrättelser andra benämner det som avvikelser. Parterna är överens om att 
förebyggandet av ÄTA-arbeten hanteras främst genom ett bra projekteringsar-
bete. Flera framhöll att det viktigaste av allt är att föra en dialog mellan parterna 
för att på så vis undvika långa diskussioner i slutet av projektet. 
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Flera framhöll att det mest optimala vore om det kom en skriftlig beställning som 
går att prissätta där beställaren kan ta god tid på sig att fundera kring ÄTA-ar-
betet. Men i praktiken fungerar det sällan på grund av tidsbrist och att det är 
oftast behöver tas ett beslut på plats. Trots att det är inskrivet i avtalen att till-
kommande arbeten ska beställas skriftligen så sker det allt för ofta muntligen. 
Vilket i sin tur leder till att man i efterhand får prissätta arbeten. 

4.4 Kapitel 3; Organisation 

I vilken utbredning används dagboken idag? 

Entreprenören: Dagboksanteckningar förs varje dag men varierar beroende på 
hur väl den förs. Det skrivs ofta noggranna anteckningar i inledningen av pro-
jektet men stannar upp när det närmar sig slutet. Den som har ordning och reda 
för oftast en bättre dagbok vilket visar sig tydligt i utförandet av projektet. Kun-
den sätter gränserna på hur väl genomförd den ska vara.  
 
Det görs mycket annan dokumentation idag än för ett antal år sen i form av mail 
och mötesprotokoll. Förr var det mer vanligt med en detaljerad dagbok.  
 
De flesta dagböcker förs idag via datorn där flera av de tillfrågade företagen har 
sin egen utformning på programmet och gränssnitten skiljer sig åt. Det som 
bland annat antecknas i dagboken är vädret, antal arbetare som är på plats och 
utförda arbetsmoment. Olika dagböcker skiljer sig åt. Allt för ofta antecknas ir-
relevant information som inte fyller något syfte. 
 
Framförallt har man nytta av dagboken för att påvisa att vilka personer som har 
varit på bygget och utför arbeten. Dokumentationen behövs i den ekonomiska 
regleringen mellan beställare och entreprenör, framförallt för att styrka timmar 
som förs på löpande räkning. I de fall där ÄTA-arbeten antecknas i dagboken 
kan man påvisa att arbeten är utfört ifall det uppkommer diskussion med bestäl-
laren.  
 
Beställare: Beställarna har full insyn i entreprenörens dagbok men det är få be-
ställare som tittar i den dagligen. Det varierar stort i hur ofta man läser i dagbo-
ken, allt ifrån någon gång i veckan till de som tar stickprov från dagboken någon 
gång i månaden. Oftast skummas den igenom för att ge någorlunda kontroll på 
vad som händer på bygget. När man har tagit del av innehållet brukar den oftast 
signeras för att bekräfta att det är läst. Detta är dock ingen kvittering på att man 
samtycker med vad som skrivs.  
 
  



KOMMUNIKATION OCH AVTALSADMINISTRATION 

 

30 
 

4.5 Kapitel 4; Tider 

I vilken mån använder man sig utav viten för att bli klar i tid? 

Entreprenörens och beställarens syn är lika gällande viten. Viten skrivs så gott 
som alltid in men det är sällan som de tas utav beställaren. Det kan bero på att 
det är relativt svårt att få ut viten då man måste ha goda argument för att få ut 
dem. Har entreprenören goda skäl och argument samt säger till i tid så är bestäl-
larna ganska obenägna att ta ut viten. 
 
Förseningar kan bero på många saker bland annat på brister i beställarorganisat-
ionen vilket inte ska drabba entreprenören utan dessa ska då rättas till med tids-
förlängning. Det förekommer därför många diskussioner om vem som ansvarar 
för felet, är det då beställaren som har rätt till vite eller entreprenören som bör få 
tidsförlängning.  
 
Viten används framförallt som påtryckningsmedel då färdigställande tidpunk-
ten är viktig då beställaren ofta har hyresavtal kopplade till ett visst tillträdesda-
tum. När det är av största vikt att få klart något i tid används oftast större sum-
mor i vitesbeloppen för att signalera betydelsen.  
 
Det vanligaste sättet att ta ut viten är det som står föreskrivet i standardavtalen 
det vill säga en procentsats per vecka på den totala kontraktssumman. Det före-
kommer även andra vitesmodeller såsom att ha ett fast belopp som ska utbetalas 
om tiden överskrids. Författaren frågade hur respondenterna såg på att ha en 
progressiv skala som styrnings medel vilket ungefär hälften av de tillfrågade 
ställde sig positiva till. De resterande ansåg att det spelar mindre roll vilket vites 
styrmedel som används då entreprenören aldrig vill komma i den situationen att 
de blir sena oavsett vitet. 
 
Vissa beställare brukar göra avsteg och skriver in att entreprenören ska kunna 
hantera en viss procent ÄTA-arbeten innan förlängd kontraktstid träder i kraft. 
En viss omfattning av ÄTA-arbeten kan inkluderas i kontraktssumman. Viktigt 
är att entreprenören då är ute i tid och säger till när man inte kan ta emot fler 
ÄTA-arbeten så inte beställaren lägger på ännu mer arbeten. Respondenterna an-
ser det nödvändigt att man kör med öppna kort i den här frågan för att hålla en 
fortsatt god relation. Viten ska ses som en bestraffning, en styrsignal, och inte 
som en inkomstkälla.  
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4.6 Kapitel 5; Ansvar och avhjälpande 

Hur väl fungerar garantitiden? 

Entreprenören: Garantitiden utnyttjas ofta med tron om att alla fel som uppkom-
mer under garantitiden ansvarar entreprenören för. Detta är en sanning med mo-
difikation då felen inte alltid belastas entreprenören, vilket inte alltid beställaren 
känner till. Entreprenören hjälper oftast beställaren mer än vad den behöver göra 
för att hålla en god relation med beställaren. Då entreprenören är beroende av 
beställaren så blir det ofta godtyckliga garantiåtgärder. Beställaren önskar ofta 
en längre garantitid på material men det är svårt för entreprenören att ge det då 
materialtillverkarna oftast inte vill ge mer än två år. 
 
Det händer att entreprenören utnyttjar garantitiden genom att under produkt-
ionstiden skjuta upp problem som kan tänkas uppkomma till garantitiden för att 
hålla sig inom tidsramarna när bygget ska vara klart. Det blir dock oftast dyrt att 
göra på det här sättet, då man måste komma tillbaka senare och göra om. 
 
Alla fel som inte behöver åtgärdas omedelbart fångas upp i besiktningen, där det 
alltid uppkommer ett utlåtande med anmärkningar. Flera menar att detta förfa-
ringssätt fungerar bra. Det var större problem förr då det inte fanns fem års ga-
rantiregel i ABM.  
 
Det är ovanligt att garantifel går så långt som till en tvist i domstol. Däremot 
uppstår det ofta diskussioner vilket oftast handlar om att beställaren påstår att 
det är fråga om fel och entreprenören menar att så inte är fallet eftersom de är 
utförda i enlighet med kontraktshandlingarna. Alternativt, att felet beror på fel-
aktig projektering det vill säga att beställaren har gjort fel i framtagning av hand-
lingar. 
  
Beställaren: Flera anser att entreprenören överlag sköter sig dåligt och är ointres-
serade av att rätta till de fel de har åstadkommit. Enligt många börjar det bli 
bättre jämfört med tidigare. Historiskt sätt har det varit betydligt sämre. I vissa 
fall är benägenheten att rätta till fel låg vilket kan bero på att det är andra avdel-
ningar som utför garantiåtgärder och som inte har den kunskap och kompetens 
som erfordras. Vissa entreprenörer är hjälpsamma de första två åren därefter av-
tar viljan att rätta till fel (gäller vid en normal fem års garanti). Extremt svårt är 
det att få något utfört ett halvt år innan garantitiden löper ut då entreprenören 
förhalar för att vänta in garantitidens utgång.  
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4.7 Kapitel 6; Ekonomi 

Det uppkommer ofta diskussioner kring ÄTA-arbete vad kan 
det tänkas bero på? 

Många av respondenterna menar att det grundar sig nästan alltid på tidsbrist då 
det görs åtgärder innan ett pris har överenskommits.  
 
Vissa menar att det beror på dålig administration av kontraktshandlingar. Som 
att kommunikationen sker för sent eller på ett bristfälligt sätt och då med fel per-
soner och/eller aktörer. Exempelvis sker det ofta att det är ombudet som ska ha 
sådana underrättelser men detta läggs ibland på platschefen vilken inte har be-
hörigheten att göra ÄTA-beställningar. 
 
Det förekommer även att beställaren tror att det ingår mer i beställningen än vad 
det gör. Det finns risker när beställaren går på lägsta pris där de tror att alla bud 
innehåller detsamma, vilket sällan är fallet. Betalar man mindre så ingår oftast 
mindre. I offentliga upphandlingar måste beställaren dock ta det lägsta budet 
vilket ger utrymme för oseriösa företag. Dessa letar ofta specifikt efter ÄTA-ar-
beten för att kompensera sig för den förlust som har gjorts på grund av det låga 
anbudet. Vilket oftast resulterar i ett att slutsumman ofta blir densamma eller 
högre. 
 
En annan diskussionspunkt som ofta kommer upp handlar om vad som är kon-
traktshandling och vad som är ett ÄTA-arbete. Gränsdragningen kan i vissa fall 
vara hårfin. Alla tillfrågade entreprenörer svarar att de fler än en gång utfört obe-
talda tilläggsarbeten, det vill säga arbete som beställaren hävdar tillhör kon-
traktshandlingarna.  
 
Det förhandlas ofta om tilläggsarbetena och oftast sätts ett pris på en samlad 
mängd ÄTA-arbeten. Entreprenören accepterar ofta ett lägre pris det vill säga det 
förekommer mängdrabatt på ÄTA-arbeten. Motiveringen är att det gäller att ha 
en god relation till beställaren med förhoppning om att få fler uppdrag framöver.  
 
De paragrafer i avtalen som leder till många kompromisser är ofta relaterade till 
ÄTA-arbeten. Det är svårt att förutse vart ÄTA-arbeten kan tänkas uppkomma i 
varje enskilt fall då varje bygge är unikt och vissa ändringar får större konsekven-
ser än andra.  
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Mängden ÄTA-arbete variera oftast beroende på vilken upphandlingsform som 
efterföljs vid en totalentreprenör så är det en funktion som efterföljs där anger 
respondenterna att det att det är betydligt färre ÄTA-arbeten än vid en utförande 
entreprenad. 
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5. ANALYS OCH LÖSNINGSFÖRSLAG  

5.1 Allmänt 

Finns det någon entreprenadform som är mer fördelaktig? 

 
Vid genomförandet av intervjuerna har det framkommit ett tydligt mönster som 
visar hur parterna föredrar att ta fram sina egna handlingar, vilket kan bero på 
att de får en större kontroll i hur de utformas och att de formas på ett mer fördel-
aktigt sätt för dem.  
 
Alla entreprenadformer har sina fördelar och nackdelar, valet av dem beror som 
nämndes i inledningsvis på förutsättningarna för projektet. En renodlad genera-
lentreprenad exempelvis är väldigt tung i projekteringsskedet men anses som 
lättare när det kommer till produktionsfasen. På mindre projekt där man exem-
pelvis ska uppföra en parkering eller något annat av det enklare slaget är tota-
lentreprenad att föredra, då det inte kräver så många handlingar vilket sparar tid 
och pengar. Den samarbetsform som innebär minst tvister är partnering/sam-
ordning. Alla parter kommer in i projektet i ett tidigt skede där alla kan komma 
med sina synpunkter och bidra med sin kompetens. Alla inblandade parter delar 
på eventuell vinst vilket brukar sporra parterna lite extra. Det är dock främst lön-
samt på de större projekten. 
 
 

Vad anser branschen om Standardavtalen? 

Alla tillfrågade var överens om att standardavtalen fyller sitt syfte, vilket är en 
förutsättning för standardavtalens existens. Det är snarare så att standardavta-
lens utformning behöver utvecklas i samma takt som kommunikationssätten 
mellan parterna förändras och de tekniska framstegen som görs för olika typer 
av kommunikationsverktyg. Föråldrade processer och arbetssätt begränsar ett 
optimalt ekonomiskt utfall. Något som är aktuellt idag är all ny teknik som har 
tillkommit de senaste åren vilket även avtalen bör anpassas efter. 
 
Jämfört med internationella standardavtal som exempelvis FIDIC menar respon-
denterna att de svenska relativt enkla och lättanvända. Vilket säkert är en av an-
ledningarna till den relativt starka position som de svenska standardavtalen har. 
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Mindre väl genomtänkta avsteg är något som nämns från båda parter, avstegen 
är något som är nödvändigt för att avtalen ska bli anpassningsbara till det speci-
fika projektet. För att kunna åtgärda mindre genomtänkta avsteg skulle av-
stegsmallar kunna användas. Avstegsmallarna skulle kunna hänvisa i hur ett av-
steg ska ske för att framstå tydligt för båda parter, exempelvis i form av bilagor. 
Vid införandet av avsteg från standardavtalens skrivningar bör dessa kontrolle-
ras och bekräftas av jurister för att i möjligaste mån undvika tvetydigheter.  
 
Med så många parter inblandade i framtagandet av standardavtalen är det ound-
vikligt att det uppkommer meningsskiljaktigheter. Många av de diskussioner 
och avsteg som görs i praktiken uppkommer kring paragrafer som är resultatet 
från tuffa förhandlingar och därför något otydliga då de är kompromisser. 
 
Flera av respondenterna nämner att då en tvist förloras med goda argument från 
standardavtalen känns det mer acceptabelt vilket också bekräftar den tillit stan-
dardavtalen har ute i branschen.  
 
 

Är det någon part som drar större fördel av hur AB 04 och ABT 
06 är skrivet idag? 

I grundutförandet håller de flesta med om att AB 04 och ABT 06 är balanserade 
dokument mellan parterna vilket också är en grundförutsättning för att standar-
davtalen ska existera.  
 
Beställaren är den som har störst inflytande över hur standardavtalen skrivs då 
det är de som gör avstegen och anpassningen till projektet. Det finns en möjlighet 
till obalans i AB 04 och ABT 06 om avsteg skrivs på slarvigt sett vilket kan be-
nämnas ”dåliga” det vill säga mindre genomtänkta avsteg.  
 
 

Vilket område är det vanligast att diskussioner uppkommer? 

I kapitel 4.1 nämns tre huvudspår där diskussioner uppkommer (Omfattning av 
kontraktsarbete, Allmänna diskussioner kring ÄTA-arbete samt vem bär ansva-
ret för eventuella uppkomna fel i entreprenören) där diskussioner och tvister 
uppstår. Mycket tidskrävande arbete läggs ned på dessa punkter vilket är dyr-
bart eftersom det krävs utomstående specialister som jurister och andra sakkun-
niga för att lösa komplicerade frågor. Det blir en snedvridning som gynnar de 
större företagen med större resurser.  
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Vissa av problemen går att hänvisa till den tidspress som många känner runt 
hållandet av sluttider. Därför sker en del ÄTA-arbeten muntligt vilket gör att det 
senare är svårt att reda ut vad som har överenskommits. Riktlinjen bör vara att 
dokumentera det som sägs, exempelvis genom att skriva ner det som en snabb 
notis i telefonen eller ta ett fotografi på den ändringen som är gjord. 
 
En ÄTA-blankett bör fyllas i skriftligt innan arbetet är utfört där pris och for-
merna för ersättning ska tas fram i förväg. Den administration som uppkommer 
kring ÄTA-arbeten bör hanteras omgående då de blir lättare att reda ut samtidigt 
som entreprenören får större chanser att erhålla rätt ersättning för sina arbeten. 
 
Diskussioner uppkommer kring fel i utförandet och i vilken omfattningen hand-
lingarna är otydliga. Förändringar hur parterna kommunicerar kan begränsa 
kostnaderna i ett projekt exempelvis processen för granskning av bygghand-
lingar. 
 
 

I vilken utsträckning använd man sig utav digitala instrument 
i dagens projektgenomförande? 

Företagen går mer åt ett digitaliserad projektgenomförande. Det nämna av flera 
att läsplattor används ute på byggarbetsplatsen för att bland annat granska rit-
ningar och att olika applikationer används som hjälpmedel för att underlätta ge-
nomförandet.  
 
Utvecklingen går mot en kommunikation där verktygen som används är läs och 
skrivplattor och kommunikation på så vis sker i realtid. Dokumentering baserat 
på pappershantering är på väg att fasas ut långsamt. Med kraftfulla datorer kom-
mer möjligheterna att spara all relevant information på servrar. På så vis sparar 
man tid och pengar på samordningen och det blir enklare då de behöriga i pro-
jektet når all relevant information från servrar. Vilket leder till att projektutfö-
rarna är flexibla från vart man arbetar ifrån och genom telefonkontakter och dis-
kussioner över gemensamt material underlättas det för en snabb kommunikation 
mellan parterna. Det är främst de större och medelstora företagen som använder 
sig utav digitala projektverktyg, de mindre har inte samma behov då deras pro-
jekt oftast inte är lika omfattande. 
 
Det som nämns som ansträngande är alla de mail som sänds och som i vissa fall 
ses som onödiga. En av respondenterna ansåg att ungefär hälften av de mail som 
kommer in är frågor som lätt och snabbt går att få svar på genom egen research. 
Här borde parterna bli bättre och ta en tankeställare om mailet verkligen är nöd-
vändigt eller om svaret redan finns i handlingarna.  
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Med hjälp av telefonen går det på ett enkelt sätt underrätta motparten om hinder 
som uppkommer vilket leder till att man kan arbetare vidare raskare. Kunden 
kan även den få tillgång till informationen på det här sättet vilket gör att den får 
en tydligare inblick i projektet. Det bli en snabbare och mer löpande dialog. 
 
 
Det kommer sannolikt alltid föras diskussion kring ÄTA-arbeten. Då det måste 
finnas utrymme för att anpassa projektet efter de förutsättningar som uppkom-
mer. Däremot kan hanteringen av ÄTA-arbeten ske på ett effektivare sätt så att 
diskussioner sker kring det som är relevant.  
 
 

5.2 Kapitel 1; Omfattning 

Hur tydligt anser respektive part att ändringar i AB 04 och 
ABT 06 framgår? 

Här råder det stora meningsskiljaktigheter mellan parterna på hur väl avsteg re-
dovisas. De flesta entreprenörer är överens om att beställaren överlag är dålig på 
att skriva tydliga avsteg. Avsteg som görs vid täckbestämmelser är svåra att hitta 
och är oftast inskrivna i texten vilket gör de svåra att hitta.  
 
Majoriteten av beställarna tycker att de framhäver de avvikelser som är av vikt. 
Problemet med detta system är vart går gränsen för en väsentlig ändring, något 
som anses vara klart för någon annan kan uppfattas som otydligt för andra. 
 
De beställare, som inte tar med några justeringar av täckbestämmelse bör poäng-
tera detta för att uppmärksamma entreprenören på avtalens innehåll överlag. 
 
För att kringgå problemet med otydliga avsteg bör man överväga att skriva med 
alla avsteg som utförs för tydlighetens skulle. Använder man sig utav avsteg som 
är tagna från andra avtal bör de kontrolleras noga så även de är applicerbara på 
det nuvarande projektet. 
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5.3 Kapitel 2; Utförande 

Hur är Beställarens respektive Entreprenörens syn på ÄTA- ar-
beten? 

En viktig skyldighet som parterna har är att underrätta varandra i tid om ÄTA-
arbeten uppkommer. Detta för att ge beställaren tid att tänka igenom och even-
tuellt tacka nej till ÄTA-arbetet alternativt så att entreprenören hinner utföra det 
utan att det innebär tidsförskjutningar.  
 
Man måste lära sig att kommunicera bättre med varandra så fort något uppstår 
som är av vikt. Det vill säga man bör ha som rutin att skicka ett mail eller en bild 
till motparten, ifall man nu inte har tid att ta hand om ÄTA-arbetes administrat-
ion för tillfället. Senare utgör detta ett bra stöd att hänvisa till de aktuella mail 
eller foton som rör arbetena för att påvisa att arbetet är utfört. 
 
Blanketter underlättar hantering och administrationen kring ÄTA-arbeten. Det 
förekommer olika utförande på blanketterna och det skulle sannolikt underlätta 
för branschen om det fanns en standardiserad form hur blanketten bör se ut. 
Framförallt är detta ett behov när kommunikationen digitaliseras. Blanketten bör 
vara enkelt utformad där möjligheten att bocka av utförda moment, det här för 
att det ska gå snabbt och enkelt att fylla i. Dessutom skulle det bli enklare att 
jämföra och hantera ÄTA-arbeten. Det blir även enklare för entreprenören att 
prissätta ett ÄTA-arbete då mallen för hur de ska prissättas kommer framgå tyd-
ligt. Vissa arbeten kan med fördel normprissättas för snabbare hantering. Frågan 
är om samma mall kan användas både för beställarna och för entreprenörer även 
då avgående och tillkommande ÄTA-arbeten skiljer sig åt i viss mån åt. Mallen 
för bilagan bör exempelvis ingå i AF AMA eller vara tillgänglig för nerladdning 
från dokumentbanken från svenskbyggtjänst hemsida 16  där andra liknande 
checklistor och protokoll redan är samlade. 
 
Ett enkelt sätt att hantera ÄTA-arbeten är att använda sig utav en ÄTA-samman-
ställning vilken är en lista där alla ändringar och tilläggs dokumenteras som av-
handlas på byggmöten. Har det tillkommit flera så underlättar det att ha allt ner-
skrivet. Ifall det har tillkommit många ÄTA-arbeten som man är oeniga om kan 
det vara idé att tillkalla till ett extra ekonomimöte där det endast diskuteras kring 
ekonomin som berör ÄTA-arbetena. Varje ÄTA-arbete bryts ned var för sig och 
förs in i en kalkyl där det framgår vad som ingår i ÄTA-arbetet.  

                                                        
16 Svensk byggtjänst (2015). Dokumentbanken, www.byggtjanst.se/bokhandel/dokumentbanken/ (2015-
05-25) 
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5.4 Kapitel 3; Organisation 

I vilken utbredning används dagboken idag? 

Idag förs nästan alla dagböcker digitalt vilket underlättar användningen jämfört 
med förr då dagböckerna skrevs för hand. Dagbokens syfte håller på att för-
svinna då samma information som finns i dagboken även existerar i andra forum 
såsom mail. ÄTA-arbetes underrättelse som förut fördes i dagboken har flyttats 
över till andra enskilda dokument. Syftet med dagboken idag är främst att säkra 
bevisning vid tvist och diskussioner.  
 
I AB 04 och ABT 06 nämns att entreprenören ska föra dagbok över händelser av 
betydelse för entreprenaden. Det finns en diskussion rörande begreppet “vad 
som är av betydelse”. Den problematik som vissa av respondenterna nämner att 
det finns en tendens att irrelevant information kommer med. Det kan grunda sig 
i beskrivningen av paragrafen där det lämnas öppet för entreprenören om vad 
som är av betydelse. Paragrafen bör antingen preciseras mera eller hänvisa till 
bilagor med dagboksmallar. Fördelen med standardiserade dagboksmallar är att 
upplägget kommer vara desamma vilket gör att de lätt går att följa. Branschen 
bör förtydliga gemensamt vad som anses vara relevant information för att föra 
in i dagboken. 
 
 

5.5 Kapitel 4; Tider 

I vilken mån använder man sig utav viten för att bli klar i tid? 

 
Vitets syfte är att det ska bli en kännbar kostnad för entreprenören ifall den har 
förorsakat förseningen, inte att stjälpa hela entreprenörsorganisationen. Det ska 
inte vara så pass lågt att entreprenören väljer att äventyra sluttiden och ta vitet 
på grund av att denne skulle kunna tjäna på det genom att påbörja ett nytt pro-
jekt. Entreprenören skulle då kunna ha mindre bemanning på det nuvarande 
projektet och låta resterande personalen arbete på det nya projektet innan det 
andra är klart.  
 
Fördelen med alternativa vitesmodeller, som består av en progressiv ersättnings-
skala kan innebära att de projekt som dras ute länge på tiden drabbas hårdare. 
De projekt som endast dras ut lite på tiden drabbas mindre i jämförelse hur det 
är i dagsläget. Det vill säga vitesskalan blir bredare. 
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Det kan reflekteras över om det verkligen spelar någon roll om vilken vitesmetod 
som används. Ingen entreprenör vill hamna i denna situation och om det händer 
så är det något som har gått riktigt snett som är svårt att påverka. 
 
 

5.6 Kapitel 5; Ansvar och avhjälpande 

Hur väl fungerar garantitiden? 

Här råder det tydliga åsiktsskiljaktigheter mellan de olika parterna. Entreprenö-
ren anser att de rapporterar de åtgärdar och problem som uppstår under garan-
titiden ganska omgående och ofta åtgärdar de problem som inte är förorsakat av 
dem för att hålla en god kontakt med beställaren. Flera beställare berättar det 
motsatta att de anser att entreprenören är ganska dålig på att åtgärda fel som 
infaller under garantitiden. Problemet kring det här tros ligga i att man är oeniga 
om vem som orsakar problemet. Frågan är om det är otydliga kontraktshand-
lingar eller ett icke kontraktsenligt genomförande. 
 
För att få bukt med den här sortens problem kan ett garantiuppföljningsmöten 
vara en lösning för att minska antal fel som inte åtgärdas. Där ska representanter 
från både beställar- och entreprenörorganisationen delta för att få mer struktur 
på vad som ska åtgärdas och kostnadsfördelningen mellan parterna. 
 
Inför varje besiktning bör man ha som mål att ha ett blankt besiktnings protokoll 
vilket underlättar för båda parter i framtiden. Det förebyggs genom att man ha 
löpande besiktningar hela tiden. Där man kan åtgärda saker på en gång innan 
det är dags för slutbesiktning. 
 
 

5.7 Kapitel 6; Ekonomi 

Det uppkommer ofta diskussioner kring ÄTA-arbete vad kan 
det tänkas bero på? 

  
Att det utförs ÄTA-arbeten innan ett överenskommit pris är satt anses som van-
ligt för att byggnationer ska flyta på, eftersom de tidsramar som är över-
enskomna ska efterföljas. Skulle man agera enligt regelboken varje gång ett ÄTA-
arbete uppkommer skulle det innebära många stopp i produktionen då man är 
tvungen att invänta svar från beställaren efter varje uppkommit ÄTA-arbete. Ska 
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man ha det på det sättet så måste beställaren kunna ge ett snabbt svar så arbetet 
kan fortskrida.  
 
Detta skulle underlättas genom att ha ett specialformat kommunikations system 
via digitala plattformar där endast fall som rör ÄTA-arbeten behandlas. Då ett 
ÄTA-arbete är tillagt signaleras det till motparten som snabbt blir underrättat om 
vad som ska göras och kan då ta ställning därefter. Det bör efterlikna den form 
av ÄTA-blanketter som finns på marknaden idag för att även underrättelsen ska 
gå fort. 
 
Att göra en bra projektering är något som alla alltid eftersträvar då det är allmänt 
känt att med otydliga handlingar uppkommer mycket frågor som leder till ÄTA-
arbeten. De missar som framkommer ur kontraktshandlingarna beror på den 
mänskliga faktorn. Granskningar av bygghandlingar kan vara kostsamt och en 
källa till besparingar. Vilket är en suboptimering där man vinner något på det 
ena stället och förlorar på ett annat.  
 
Genom att vara tydlig och strukturerad går det att minska ÄTA-arbeten främst 
vid en utförandeentreprenör. Är man extra tydlig redan i upphandling så mins-
kas de oklarheter som kan framgå av kontraktshandlingarna. Beställaren kan ex-
empelvis upprättandet en förtydligandelista där det uppmärksammas om vad 
som kan tänkas vara problematiskt eller otydligt för entreprenören. Vid upprät-
tandet av förtydligandelistan går dessutom beställaren igenom handlingarna en 
sista gång. Det är då större chans att få med allt vid kontraktsskrivandet, har 
något missats så brukar det tydligt framgå vid upprättandet av förtydligande-
lista. Denna kan även fungera som en checklista för entreprenören över viktiga 
moment där den bör vara extra uppmärksam. Vilket på sikt är kostnadsbespa-
rande. 
 
För prissättning och diskussioner rörande ekonomi runt ÄTA-arbete så kan man 
ta till Á-priser, det vill säga ett förutbestämt fast belopp för olika moment som 
kan tänkas utföras. Ett dokument med normpriser för olika arbeten som är upp-
rättas vid avtalsskrivandet mellan beställaren och entreprenören kan vara både 
tids- och kostnadsbesparande. Extra effektivt är det arbeten rörande renoverings-
, ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt där det kan vara oklart i vilken omfatt-
ning arbetet är. Har man då Á-priser på de moment som kan tänkas ingå blir det 
betydligt lättare att räkna på dessa arbeten.  
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6. SLUTSATSER 
 
De genomförda intervjuerna har uppfyllt de syften och mål som efterfrågades 
och har givit författaren ökad kunskap om hur standardavtalen fungerar ute i 
branschen. Några frågor från frågeformuläret som intervjuerna baserades på 
uppfyllde inte de svar som efterfrågades i grundfrågeställningarna och har där-
för valts bort från rapporten 
 
Standardavtalen fyller sitt syfte med att vara en styrande och opartiskt bestäm-
melse med tydliga riktlinjer som ger en klar guidning i vad man ska förhålla sig 
till för att slippa hamna i tvist med motparten. Avtalen bör förnyas vid jämna 
mellanrum för att anpassas till den samtid vi lever i för att hålla sig aktuella, 
vilket gör dem applicerbara.  
 
Vi går åt ett allt mer digitaliserat samhälle och byggbranschen är inte något un-
dantag. Med allt större, kraftfullare och lättare läsplattor är det lättare att följa 
ritningar och handlingar på dem. Inom en snar framtid kommer man med största 
sannolikhet kunna titta på 3D modeller i dem vilket kommer förenkla och för-
tydliga handlingar i allt större grad. De senaste åren har det tillkommit en rad 
program som underlättar utförandet med bland annat dokumentationsmoln. 
Avtalen bör även de anpassas i större grad till digitala plattformar för ökad till-
gängligheten på avtalen då det kan bidra till ökad förståelse vilket även kan leda 
till färre tvister. 
 
Mycket av de tvister som uppkommer uppstår kring paragrafer som har kom-
promissats fram från parterna i uppförandet av standardavtalen. Det är bland 
annat frågor som berör ÄTA-arbeten och garantitider. För att behandla ÄTA-ar-
beten på ett effektivt sätt bör administrationen tas om hand omgående efter att 
det upptäcks. I de fall där man kan förutse uppkomst av ÄTA-arbeten bör mot-
parten underrättas så snart som möjligt. Att arbeta på det här föreskrivna sättet 
skulle bland annat öka chansen för entreprenören att få betalt för utfört ÄTA-
arbete. Det är föreskrivet i standardavtalen att man bör arbeta på det sättet men 
allt för ofta efterföljs det inte på grund av tidsbrist. Till framtiden upplagor av 
standardavtalen bör man titta över hur man kan effektivisera underrättelser av 
ÄTA-arbeten, det vill säga göra det snabbare och smidigare.  
 
Att komplettera standardavtalen med bilagor och checklistor kan tänkas vara en 
metod som är applicerbar. Det skulle kunna innebära att bland annat öka förstå-
elsen för de mer oerfarna samt ett mer genuint framförande av hur bland annat 
dagbok, ÄTA-arbeten och avsteg skulle framhävas. Bilagorna och eventuella 



Kap. 6 Slutsatser 

 

43 
 

checklistor bör framtas av BKK så att branschen är överens om hur de ska tydas 
och för en mer rättvis balans i hur de är utformade.  
 
Ifall det skulle tas fram checklistor till varje enskilt projekt finns det stor risk att 
konsulter tar fram dem då parter kanske inte anser att de har tid att uppföra dem. 
Risken med att låta en konsult ta fram checklistan är att det troligtvis är beställa-
ren som anställer konsulten då de är den part som tar fram avtalen, vilken skulle 
kunna leda till att det blir mer gynnsamt för beställaren att använda sig av check-
listan. 
 

6.1 Förslag på fortsatta undersökningar 
Från det genomförda examensarbetet uppkom det bland annat ett par frågor som 
skribenten anser är av relevans för hur utvecklingen av standardavtalen kan fort-
skrida.  
  

 Dels hur kan standardavtalen anpassas till digitala plattformar och hur 
bör de utformas för att bli mer lättanvändning. 

 

 Hur väl går avtalen att appliceras i andra länder, Finns det ett globalt 
behov av bättre avtal utomlands? 

 

 Något som framkom under intervjuerna var att flera ansåg att ABK var 
obalanserat och gav konsulten för mycket skydd. Bör ABK bli mer väl-
balanserat eller är det en förutsättning för att det ska tillämpas över-
huvudtaget? 
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7. BILAGOR 

7.1 Frågeformulär till beställaren 

Frågeformulär - Kommunikation och avtalsadministration 

 
Datum: 
Namn: 
Erfarenhet inom branschen: 
Position: 
Företag: 
Antalet anställda: 
 
Allmänt: 

1. Vilken entreprenadform föredrar du att jobba efter och vilket avtal är det som gäl-
ler?  

 
2. Vad ser du för fördel med standardavtalen som AB 04/ABT 06? 

 
3. Vad ser du för nackdel med standardavtalen som AB 04/ABT 06? 

 
4. Har det uppstått tvist mellan dig och motpart?  

I vilket avseende? 
 
Kap 1: Omfattning 

5. Hur sker kommunikation mellan dig och entreprenören under projektgången, hur 
kan den utvecklas?  

 
6. Hur ställer du dig till införa mer digitala instrument till styrning och dokumen-

tering vid projektledning ? 
 
Kap 2: Utförande 

7. Hur är din syn på ÄTA-arbeten?  
 

8. Hur behandlas uppkomna förändringar som uppstår under arbetets gång? 
 
Kap 3: Organisation 

9. Hur tydligt framgår ändringar i täckbestämmelser? Skulle det innebära mindre 
tvister om de var tvungna att framgå tydligare, 
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10. Skulle det bli lättare att följa Standardavtalen om man uppförde en checklista med 
de viktigaste paragraferna där tvister som vanligast uppkommer. 

 
11. Vilken insyn har du till Entreprenörens dagbok? 

 
12. Har du haft någon nytta av dagboken som bevismaterial? 

 
Kap 4: Tider 

13. Är det vanligt förekommande att viten används som styrmedel för att bli klar i 
tid? 

 
14. Är det bättre att ha en procent per vecka eller en progressiv skala som styrmedel? 
 

Kap 5: Ansvar och avhjälpande 
15. Vem anser du har störst fördel av hur standardavtalen är skrivet? 

 
16. Hur upplever du att garantitiden nyttjas av motparten? 

 
17. Har det uppkommit problem under garantitiden som har lätt till tvist mellan dig 

och parten. 
 
Kap 6: Ekonomi 

18. Trotts tydliga paragrafer om hur ÄTA-arbeten är tänkta att debatteras så upp-
kommer det allt för ofta tvister som berör ÄTA-arbeten, vad beror det på tror du? 

 
19. Hur begränsar du förekomsten av tilläggsarbeten? 

 
20. Förekommer det ofta obetalda tilläggsarbeten? 

 
21. Skulle en paragraf med tydligare riktlinjer för betalningsplan tydliggöra hur ut-

betalningar från dig ska se ut? Vad kan tänkas åtgärdas för att hitta en jämnare 
balans. 
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7.2 Frågeformulär till entreprenören 

Frågeformulär - Kommunikation och avtalsadministration 

 
Datum: 
Namn: 
Erfarenhet inom branschen: 
Position: 
Företag: 
Antalet anställda: 
 
Allmänt: 

1. Vilken entreprenadform föredrar du att jobba efter och vilket avtal är det som gäl-
ler?  

 
2. Vad ser du för fördel med standardavtalen som AB 04/ABT 06? 

 
3. Vad ser du för nackdel med standardavtalen som AB 04/ABT 06? 

 
4. Har det uppstått tvist mellan dig och motpart?  

I vilket avseende? 
 
Kap 1: Omfattning 

5. I vilken utsträckning används digital teknik så som läsplattor i projektgenomfö-
randet? 

 
6. Hur ställer du dig till införa mer digitala instrument till styrning och dokumen-

tering vid projektledning ? 
 
Kap 2: Utförande 

7. Hur är din syn på ÄTA-arbeten?  
 

8. Hur behandlas uppkomna förändringar som uppstår under arbetets gång? 
 
Kap 3: Organisation 

9. Hur allmänt känt är de paragrafer de ska förhålla sig till inom de Allmänna be-
stämmelserna. 

 
10. Är kontrakten med ändringar entydiga? 

 
11. Skulle det bli lättare att följa standardavtalen om man uppförde en checklista med 

de viktigaste paragraferna där tvister som vanligast uppkommer.
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12. Hur väl och på vilken detaljnivå genomförs dagboksanteckningar? 
 

13. Har du haft någon nytta av dagboken som bevismaterial? 
 
Kap 4: Tider 

14. Är det vanligt förekommande att viten används som styrmedel för att bli klar i 
tid? 

 
15. Är det bättre att ha en procent per vecka eller en progressiv skala som styrmedel 

 
Kap 5: Ansvar och avhjälpande 

16. Vem anser du har störst fördel av hur standardavtalen är skrivet? 
 

17. Hur upplever du att garantitiden nyttjas av motparten? 
 

18. Har det uppkommit problem under garantitiden som har lätt till tvist mellan dig 
och parten. 

 
Kap 6: Ekonomi 

19. Trotts tydliga paragrafer om hur ÄTA-arbeten är tänkta att debatteras så upp-
kommer det allt för ofta tvister som berör ÄTA-arbeten, vad beror det på tror du? 

 
20. Hur arbetar ni för att upptäcka tilläggsarbeten? 

 
21. Förekommer det ofta obetalda tilläggsarbeten? 

 
22. Skulle en paragraf med tydligare riktlinjer för betalningsplan tydliggöra hur ut-

betalningar till dig ska se ut? Vad kan tänkas åtgärdas för att hitta en jämnare 
balans. 


