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SAMMANFATTNING 

 

Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är 

att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer 

vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk 

hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. Hypotesen testas med registerdata 

från en offentlig myndighets interna projektdatabas. Studie 2 söker förklaringar till varför 

stora projekt driver ÄTA-arbeten. Förklaringar kommer från intervjuer med projektledare 

och entreprenörer. Studie 3 testas sex olika förklaringar vi benämner post-hoc hypoteser 

(PHH) som bygger på etablerade begrepp. Testet bygger på enkätdata för beställare och 

entreprenörer. Den interna projektdatabasen innehöll 486 infrastrukturprojekt (Studie 1). 

Baserad på projektdatabasen valdes fyra projekt ut för vidare analys. Totalt intervjuades 

fyra beställare och två entreprenörer kopplat till de utvalda projekten (Studie 2). Totalt 

deltog 208 respondenter i enkäten varav 87 beställare, 116 entreprenörer och 5 

underentreprenörer som kompletterades av två externa entreprenörer (Studie 3).  

Resultatet från Studie 1 ger indikation på att dokumentationen, uppföljningen och 

redovisningen är bristfällig. Detta bekräftades av intervjuerna i Studie 2. I Studie 3 fann 

vi att projekteringen är bristfällig i stora projekt där parterna agerar missvisande. 

Resultatet visar på att ÄTA-arbeten drivs av ofullständig projektering, person och 

ledarskap och av en medveten affärsmodell. Genom bättre dokumentation, uppföljning 

och redovisning skapas bättre avtalsprecision i upphandlingar och bidrar till meningsfulla 

processer och en träffsäkrare resursallokering.  

 

Nyckelord: Upphandlingar, offentlig sektor, tids- och kostnadsöverskridanden, ÄTA-

arbeten, avtalsprecision, avtalsutrymme, kontraktsstyrning, förhandling, ofullständig 

projektering, dokumentering, budget, redovisning, uppföljning, partner opportunism, 

transaktionskostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Procurement is a key part of controlling government resources and how they are allocated. 

The purpose of this thesis is to explain the contractual precision of complex construction 

contracts. In order to achieve our objective, we will study construction projects where the 

procurement is well developed. We pursue this objective based on three studies. Study 1 

answers a theoretical hypothesis that large projects create more cost overruns/error. The 

hypothesis is tested on a project database which is an internal register data from a public 

bureau. Study 2 seeks explanations as to why large projects drive cost overruns. 

Explanations come from interviews with project managers and contractors. Study 3 tests 

six different explanations we refer to post-hoc hypotheses (PHH) based on established 

concepts. The test is based on survey data for clients and contractors. The project database 

contained 486 infrastructure projects (Study 1). Based on the project database, four 

projects were selected for further analysis. A total of four clients and two contractors were 

interviewed in connection with the selected projects (Study 2). A total of 208 respondents 

participated in the survey, of which 87 clients, 116 contractors and 5 subcontractors were 

supplemented by two external contractors (Study 3). The result from study 1 indicates 

that the documentation, follow-up and reporting are inadequate and confirmed much of 

the findings in Study 2. In Study 3 we found that the planning is inadequate in large 

projects and often misleading. The result shows that cost overruns/error is driven by 

person and leadership, incomplete planning and a conscious business model. Through 

better documentation, follow-up and accounting, better contractual precision is created in 

procurement and contributes to meaningful processes and more accurate resource 

allocation. 

 

Keywords: Procurement, public sector, time overruns, cost overruns, ÄTA, contractual 

precision, contractual space, contract management, negotiation, incomplete design, 

documentation, budget, accounting, follow-up, partner opportunism, transaction costs 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 
Avtal Avtal och kontrakt används synonymt i examensarbetet. Avtalet 

bestämmer i förväg relationen mellan beställare och entreprenör 

och beskriver vad som ska utföras i entreprenaden.  

 

Avtalsprecision Avtalsprecision visar det “perfekta avtalet” där hela verkligheten 

fångas och beskrivs i kontraktet. 

 

Avtalsutrymme Med avtalsutrymme menas det man inte har lyckats täckas in i 

avtalet. Avtalsutrymmet innehåller ändringar, tilläggsavtal och 

andra kompletteringar av avtalet.  

 

Beställare Beställaren upphandlar entreprenörer för att genomföra 

byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbeten. 

(SFS 2017:267). Beställare utgörs i examensarbetet av beställare 

och byggherre. 

 

BNP               Bruttonationalprodukt 

 

Error        Med error avses avtalsutrymmet, avvikelser, tids- och  

    kostnadsöverskridanden och mängd-, innehålls- och  

    kostnadsförändringar. 

 

EU    Europeiska Unionen 

 

Kostnadsförändring  ”Inkluderas kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten inom 

avtalat innehåll och funktion orsakad av exempelvis brister i 

handlingar eller förändrade förutsättningar”. (Trafikverket, 

2015, s.3) 

 

KPI               Key Performance Indicators 

 

LOU               Lagen om Offentlig Upphandling 

 

Mängdförändringar “Innebär att en prissatt mängdförteckning används i kontraktet, 

där ingående mängder regleras mot verkligt utförda mängder.” 

(Trafikverket, 2015, s.3) 

 

Innehållsförändring  ”Avser ökade kostnader genererade av tillkommande arbeten 

eller ändrad omfattning som inte ingick i det ursprungliga 

kontraktet och som därmed skapar en ökad samhällsnytta eller 

lägre underhållskostnader. Minskade kostnader kan också 

uppstå genom att delar av kontraktet avbeställs.” (Trafikverket, 

2015, s.3) 

 

PPP               Public-Private partnership 

 

SPSS              Statistical Package for the Social Sciences 

 

TKR               Tusentals kronor  

 

ÄTA-arbeten          Ändringar, Tilläggs och Avgående arbeten 
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1 INTRODUKTION 

 

”Det är vi som sätter spelets regler och det måste vi vara medvetna om.” 

 

Citatet ovan beskriver en uppfattning att upphandla statliga tjänster och produkter. 

Upphandling är en central del för att förstå hur statliga resurser styrs och fördelas. 

Uppskattningsvis gör den offentliga sektorn i Sverige inköp av varor, tjänster och 

byggentreprenader från den privata sektorn för cirka 600 miljarder kronor varje år 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017; Konkurrensverket, 2013). Ungefär 68% av 600 

miljarder kronor bekostas av svenska skattepengar (Konkurrensverket, 2013). Offentliga 

inköp utifrån kallas för upphandling (eng. procurement) och är en form av outsourcing 

av delar eller hela funktioner av verksamheten (outsourcing, u.å). År 2014 motsvarade 

offentliga upphandlingar i Sverige ett värde på 634 miljarder kronor, vilket motsvarar 18 

procent av Sveriges BNP år 2014 (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Offentliga 

upphandlingar regleras i lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) och vid val 

och anbudsutvärdering av leverantörer ska upphandlingen utgå ifrån pris och kvalitet.  

 

Stockholms läns landsting har upprepade gånger varit inblandade i tvivelaktiga 

upphandlingar. Till exempel har Stockholms läns landsting betalat 6000 kronor istället 

för avtalade 100 kronor per strumppar. Exemplet visar också hur budgeten överskrids på 

ett år när den är budgeterad att hålla i fem år. (SVT Nyheter, 2016) En tillsynes enkel 

upphandling av strumpor visar hur komplext och invecklat upphandlingar kan vara. Det 

finns även större och mer komplexa projekt. Det pågående byggprojektet av Nya 

Karolinska sjukhus har resulterat i 110 tilläggsavtal där tilläggsavtalsbudgeten för år 2017 

kommer att utökas från 1,5 miljarder till 1,7 miljarder kronor. I samband med det tar 

byggherren ut en extra avgift för varje tilläggsbeställning, som i dagsläget summerats till 

6 miljoner kronor. Karolinska Sjukhuset beräknas stå klart år 2018 medan upphandlingar 

över drift och underhåll kommer att pågå fram till år 2040. (Gustafsson 2016, 14 

november) Tids- och kostnadsöverskridanden (eng. time- and cost overrun) debatteras 

flitigt i samband med alla arenor som byggs runt om i landet. Till exempel byggandet av 

Friends Arena är ett känt typexempel där kostnaderna överstiger den budgeterade 

kostnaden. Den ursprungliga budgeterade kostnaden av arenan uppgick till 1,9 miljarder 

kronor (Swedbank, 2013) för att sluta på 2,8 miljarder (Idrottensaffärer 2013, 25 

december), en ökning av priset på 900 miljoner kronor. 

 

Kostnadsöverskridanden sker över hela världen och i olika omfattning i olika projekt 

(Cantarelli, Flyvbjerg & Buhl, 2012; Flyvbjerg, Holm, & Buhl, 2004; Odeck, 2004; Park 

& Papadopoulou, 2012; Shehu, Endut, Akintoye & Holt, 2014). 50 % av byggprojekten i 

Asien resulterar i kostnadsöverskridanden (Shehu et al., 2014). Det finns ingenting som 

pekar på att detta skulle vara mindre i Europa eller i resten av världen. 

Kostnadsöverskridanden för infrastrukturprojekt i Asien varierar mellan 2,33 % till 98,23 

%. (Park & Papadopoulou, 2012) I Norge är medelvärdet för kostnadsöverskridanden 7,9 

% för infrastrukturprojekt och denna siffra varierar mellan -59% till +183%. I absoluta 

termer motsvarar det 519 miljoner norska kronor. (Odeck, 2004) Kostnadsöverskridanden 

är direkt sammankopplat med projektstorlek (Makovšek, Tominc & Logožar, 2012). 

Paradoxalt nog är kostnadsöverskridanden dock mer vanliga i mindre projekt än i större 

(Odeck, 2004). Det finns dock inga entydiga förklaringar till varför små projekt har fler 

kostnadsöverskridanden än stora projekt. Infrastrukturprojekten i Nederländerna har en 

lägre procentuell siffra (11%) på kostnadsöverskridanden, medan nordvästra Europeiska 

länderna visar på en betydligt högre siffra (27%). Resterande Europeiska länder 

överskrider budgeterade kostnader med en ännu högre procentuell andel motsvarande 

(44%). (Cantarelli et al., 2012) Ett känt projektmisslyckande ur ett tids- och 
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kostnadsperspektiv är den 50 kilometer långa tunneln under Engelska kanalen. Den 

planerade budgeten överskreds från £2600 miljoner till £4650 miljoner i 1985 års 

penningvärde. Det motsvarar en ökning på 80% av den prognostiserade budgeten. 

(Flyvbjerg, Bruzelius & Rothengatter, 2003) I Sverige har vi också ett känt 

tunnelexempel. Den 8,7 kilometer långa Hallandsåstunnel var 18 år försenad. 

Kostnadsökningen för projektet var tio gånger större än den estimerade budgeten på cirka 

en miljard kronor och slutade på 10,8 miljarder kronor i 2008 års penningvärde. (Littorin, 

2015, 8 december) Det är inte ovanligt att nio av tio infrastrukturprojekt överstiger budget 

(Flyvbjerg et al., 2004). I offentlig-privat samverkan (OPS) i Sverige förväntas 

kostnadsöverskridanden motsvara 60-70% av initiala priset i byggprojekt (Palmquist & 

Wennberg, 2016). Tid och plats för vägbyggen har visat sig påverka storleken på 

kostnadsöverskridanden (Odeck, 2004). Upphandlingar som tenderar att inte 

överensstämma med det verkliga utfallet löper större risk att även överskrida 

kostnadsbudgeten. Tid och kostnad hör således ihop. Tidsöverskridande definieras med 

det arbete som sker efter kontraktstidens slut. (Marzouk & El-Rasas, 2014; Shehu et al., 

2014). Arbete efter överenskommen tid skapar ett utrymme för ändringar, tilläggsavtal 

och andra typer av kompletteringar som ofta förenas med en kostnad.  

 

Tidigare berörde vi att offentlig upphandling styrs av pris och kvalité (SFS 2016:1145). 

Medan priset är lätt att utvärdera är kvaliteten en betydligt mjukare och mer 

förhandlingsbar parameter. Vi vet också att kvaliteten i offentligt upphandlade varor, 

tjänster och byggentreprenader varierar. Utifrån ovanstående text bidrar kvaliteten 

således mer än tid och kostnad till avtalsutrymmet. I både små som stora projekt, som 

bestäms av annat än kostnad och tid finns alltid önskemål om kvalitetsförbättringar. Ett 

praktiskt exempel på kvalitet av en tjänst är upphandlingen av städning i Upplands Väsbys 

kommuns skolor. Efterspel av upphandlingen visar att företaget brustit i kvaliteten och 

inte följt avtalet. Det senare har lett till att städföretaget fick betala vite. Problemet har 

huvudsakligen berott på att uppföljningen av avtalet inte gjorts. (Wennang, 2017, 14 

februari)  

 

För att göra en bra uppföljning krävs det en bra redovisning och dokumentation. Tidigare 

forskning indikerar att redovisningen av ändringar i byggprojekt inte hanteras på ett 

lämpligt tillvägagångssätt av projektledare (Schoonwinkel & Fourie, 2016). Vidare 

menar Schoonwinkel och Fourie (2016) att ändringarna inte registreras på ett systematiskt 

sätt. Upphandling kan betraktas som en form av redovisning. Kostnaden kopplat till 

antalet ändringar i kontrakten har tidigare belysts i låg utsträckning (Shrestha, 2007; 

Shrestha, Connor & Gibson, 2011). Vid osäkerhet i avtalen leder detta till 

avtalsutrymmet, vilket i sin tur leder till ändringar, tilläggsavtal och avgående arbeten 

(så kallade ÄTA-arbeten) i avtalen. Ett perfekt utformat avtal har inget avtalsutrymme. 

Vid osäkerhet i avtalen leder detta till avtalsutrymmet, vilket i sin tur leder till ÄTA-

arbeten. Det är av intresse för beställaren att få kunskap om osäkerheter, avtalsutrymme 

och ÄTA-arbeten som finns i avtalet, för att göra bättre val i upphandlingar. Bristfälliga 

kontrakt som resulterar i ÄTA-arbeten leder till kvalitetsbrister, tids- och 

kostnadsöverskridanden i projekten. Avtalsprestation (eng. contract performance) är en 

funktion av avtalsutrymmet där avtalsutrymmet omfattar aspekter som i förlängningen är 

en funktion av tid, pris och kvalitet (Liyanage & Villalba-Romero, 2015). Den tid, den 

kostnad och den kvalitet som avtalats ger inget utrymme för ytterligare förhandlingar. 

Avtalsprestation avser kontraktsstyrning (eng. contract performance management) som 

tar hänsyn till faktorerna; kontrakt, process och resultat. (ibid)  

 

Tidigare studier inom upphandling har belyst byggprojekt och infrastrukturprojekt (e.g 

Park & Papadopoulou, 2012; Shehu et al., 2014 ), vilket har gjort att området inom 
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byggindustrin är väl utforskat (Ibbs & Kwak, 2000; Pennypacker & Grant, 2003; Zwikael, 

2009). Den utvecklade forskningen inom byggindustrin möjliggör användningen av 

jämförande studier (eng. benchmarking och best practices) för att utveckla upphandling 

inom andra områden. Forskning av upphandling och kontrakt är inte helomfattande 

(Macbeth, 2012). Hong och Kwon (2012) har upptäckt att det behövs mer forskning och 

benchmarkingstudier i offentlig verksamhetsprocess. I byggindustrin identifieras 

framgångsfaktorer för projektstyrning. Dessa faktorer visar vad som fungerar väl (Atmo, 

Wilson, Zhang & Duffield, 2017). Genom att jämföra byggindustrins upphandlingar och 

särskilt ändringar-, tilläggs- och avgående arbetsavtal (så kallade ÄTA-arbeten) kan 

kunskapen appliceras på offentliga upphandlingar av varor och tjänster inom den 

offentliga sektorn. Problematiken kring ÄTA-arbeten är att det råder osäkerheter i avtalet 

där beställaren har misslyckats att fastställa verkligheten i avtalet. Det är av intresse att 

återspegla verkligheten i avtalet för att uppnå en bättre avtalsprecision. Vi anser att 

upphandlare av välfärdstjänster förbisett forskning och beprövad kunskap om 

upphandlingar i offentlig sektor. Detta leder fram till examensarbetets huvudsakliga 

forskningsfråga: Under vilka förutsättningar skapas ÄTA-arbeten och hur kan vi skapa 

bättre avtalsprecision? 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader och 

kunskapen kommer att leda till bättre precision i avtalen. Genom ökad kunskap om 

avtalsprecision kommer vi veta hur avtalsprestation skapas, vem som skapar ofullständiga 

avtal och under vilka förutsättningar avtal, eller brister av den, uppkommer. Beställaren 

kommer således minimera tids- och kostnadsöverskridanden och bidra till att på ett mer 

kontrollerat sätt förutse kvalitetsförbättringar. Det senare leder till att man kan kontrollera 

ÄTA-arbetena med att använda effektiv projektstyrning och kontraktsstyrning. Detta är 

viktigt att belysa eftersom minskningen av ändringar och tilläggsavtal i sin tur minimerar 

avtalsutrymmet. För att uppnå syftet kommer vi att teoretisera och empiriskt studera 

byggprojekt där upphandlingarna är väl utvecklade. Examensarbetet är uppdelat i tre 

studier: Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-

arbeten. Hypotesen testas med registerdata från en offentlig myndighets interna 

projektdatabas. Studie 2 söker förklaringar till varför stora projekt driver ÄTA-arbeten. 

Förklaringar kommer från intervjuer med projektledare och entreprenör. Studie 3 testas 

sex olika förklaringar vi benämner post-hoc hypoteser (PHH) som bygger på etablerade 

begrepp. Testet bygger på enkätdata för beställare och entreprenörer. Examensarbetet 

baseras på beställarens perspektiv. Avtalsprecision i upphandlingar skapas med hjälp av 

bättre dokumentation, uppföljning och redovisning som bidrar till meningsfulla processer 

och en träffsäkrare resursallokering.  

 

 



5  

 

1.2 Disposition  

Kapitel 1- Introduktion: I introduktionen ges en översikt av examensarbetets bakgrund 

och problem. I detta kapitel introduceras examensarbetets forskningsfråga och syftet samt 

vilket bidrag undersökningen ska ge. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna för examensarbetet.  

 

Kapitel 3 - Metod: I kapitlet redogörs för de metodval som gjorts i examensarbetet. 

 

Kapitel 4 - Empiri: I kapitel fyra presenteras den data som samlats in och resultat av den. 

 

Kapitel 5 - Analys: Detta kapitel innehåller analys av det empiriska materialet, med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser: Kapitlet innehåller examensarbetets slutsatser samt förslag till 

fortsatt forskning.  

 

 

 
Figur 1: Disposition 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för examensarbetet som berör 

ämnet upphandling. Vidare kommer en mer ingående beskrivning av 

byggentreprenadsupphandlingar och ÄTA-arbeten att redogöras för. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av byggprojektets genomförande. 

 

2.1 Upphandling 
 Lagen om offentlig upphandling 

Svenska välfärdssystemet har under de senaste 20 åren genomgått en omfattande 

förändring. Privata vinstdrivande aktörer har fått större möjligheter att erbjuda olika 

tjänster som omfattas av den svenska välfärden. Olika politiska beslut att ta in privata 

aktörer grundar sig i att öka konkurrensen, minska kostnader, öka effektiviteten och 

kvaliteten (Hartman, 2011). Offentliga upphandlingar regleras i lagen om offentlig 

upphandling (LOU) (SFS 2016:1145). Offentlig upphandling beskrivs enligt SFS 

2016:1145: ”Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, 

tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.” Det är tradition i 

offentlig sektor att som tilldelningskriterium välja det lägsta priset vid valet av leverantör 

(Waara & Bröchner, 2006). Enligt den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) 

ska den upphandlande myndigheten vid valet av leverantör lägga en större vikt på 

aspekterna kvalitet, miljö, sociala aspekter och innovation samtidigt som priset tas i 

beaktande. Det har alltså skett ett skifte av vilka urvalskriterier den upphandlade 

myndigheten går mest på vid valet av leverantör. Vid utvärderingen och val av anbuden 

ska, enligt LOU falla på den leverantören med det ”bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet”. (SFS 2016:1145; Upphandlingsmyndigheten, 2017) 

 

En offentlig upphandling omfattas av nationella avtalsrätten (SFS 2016:1145). I 

avtalsrätten gäller principen om att avtal skall hållas (Latin: pacta sunt servanta), där 

parterna själva reglerar kontraktets innehåll. Lagen om offentlig upphandling säkerställer 

att offentliga upphandlingar sker i enlighet med fem grundläggande principer; icke-

diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och 

konkurrens. Principen om icke-diskriminering avser att den upphandlande myndigheten 

inte får diskriminera leverantörer beroende på deras nationalitet. Anbud från leverantörer 

inom EU måste behandlas på samma sätt som företag från Sverige. 

Likabehandlingsprincipen handlar om att alla leverantörer ges samma förutsättningar. Det 

vill säga tillgång till samma information samtidigt. Proportionalitet är den tredje principen 

och omfattar kraven och villkoren i att upphandlingen är i rimlig proportion till det som 

upphandlas. Den fjärde principen handlar om öppenhet benämns även transparens. 

Upphandlingar får inte hemlighållas och det ska synliggöras vem som deltagit i 

anbudsförfarandet och de berörda informeras om resultatet. Upphandlingarna är 

offentliga och i förfrågningsunderlaget ska kraven beskrivas på ett klart och tydligt sätt. 

I den nya LOU har det införts regleringar gällande ändringar av avtalet under avtalstiden. 

Regleringen omfattar och tydliggör i vilka fall den upphandlande myndigheten får ändra 

i det upphandlade avtalet utan att göra en ny upphandling. (ibid) Inom vilket utrymme 

ändringar av avtalen var tillåtna fanns inte uttryckt i den gamla lagstiftningen utan i 

rättspraxis (Prop. 2015/16:195).   

 

 Upphandlingsprocessen 

En upphandlingsprocess kan variera och se olika ut beroende på vad det är för typ av 

upphandling, vad som upphandlas och vem som är beställare (Effso, 2011). Första steget 

i upphandlingsprocessen är att ett behov uppstår inom den upphandlande myndigheten, 

kommunen eller landsting, (SFS 2016:1145; Upphandlingsmyndigheten, 2017) se figur 
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2. Därefter formuleras behovet i ett förfrågningsunderlag. I samband med framtagningen 

av förfrågningsunderlaget beskrivs vad som upphandlas. I underlaget specificeras vilka 

krav den upphandlade myndigheten ställer på anbudsgivaren och så beskrivs det hur 

utvärderingen av anbuden kommer att gå till. Allt detta formuleras i ett flertal dokument 

som innehåller bland annat upphandlingsföreskrifter, tekniska kravspecifikationer, 

kontraktsförslag samt bilagor och standardbestämmelser. Nästa skede i 

upphandlingsprocessen är annonsering av upphandlingen i upphandlade myndigheters 

allmänt tillgängliga databas där upphandlingsannonser finns tillgängliga. Därefter lämnar 

leverantörerna in anbuden. Ett krav på de inlämnade anbuden är att det måste ske i rätt 

tid för att vara godtagbart. Därefter sker kvalificering och anbudsprövning där anbuden 

utvärderas mot kriterierna i förfrågningsunderlaget. Vidare meddelas tilldelning till den 

leverantör som vunnit upphandlingen och kontraktsskrivning sker med vinnande 

leverantören(-er). Uppföljning av kontraktet sker fortlöpande under avtalsperioden. 

(Trafikverket, 2015; Upphandlingsmyndigheten, 2017) Beskrivningen av hur 

upphandlingsprocessen ser ut är en förenklad version av verkligheten.  

 
Figur 2: Upphandlingsprocessen 

 

2.2 Byggentreprenadupphandlingar 

Upphandlingar inom byggentreprenader sker mellan beställare, leverantör(-er) och 

entreprenör(-er). Beställaren (eng. client) (Bresnen & Marshall, 2000) kan även kallas för 

byggherre (Nordstrand, 2008). I examensarbetet kommer beställare att användas 

synonymt mellan beställare och byggherre. Beställaren upphandlar entreprenörer för att 

genomföra byggnads-, installations-, rivnings-, eller anläggningsarbeten (SFS 2017:267). 

I en entreprenad finns en entreprenör som har det yttersta ansvaret, denna benämns även 

som generalentreprenör. Denna har på uppdrag av beställaren till uppgift att upphandla 

och samordna de underleverantörer som projektet kräver. (Nordstrand, 2008; Eriksson & 

Hane, 2014) En entreprenör är med andra ord även en leverantör. 

 

 Enkla och komplexa projekt  

Byggbranschens egenskaper ställer andra krav på upphandlingsprocessen och 

genomsyras av komplexa projekt vilket ställer krav på koordinering och samverkan 

mellan flera olika aktiviteter och aktörer (Eriksson & Hane, 2014; Love, Holt, Shen, Li 

& Irani, 2002) för att hantera risker och osäkerhetsfaktorer som uppstår i en upphandling 

(Laan, Noorderhaven, Voordijk & Dewulfs, 2011). Vidare beskriver Laan et al. (2011) 

att förberedande samarbete med entreprenörerna innan en upphandling i byggbranschen 

och ett tidigt engagemang i upphandlingsprocessen resulterar i ett bättre resultat. Med 

detta sagt förekommer fast prisersättning i större och mer komplexa projekt. (Bröchner & 
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Kadefors, 2010) Komplexitet beskrivs av Williams (1999) och Helbrough (1995) som 

“The complexity of projects is assumed to increase as a result of rapid changes in 

environment, increased product complexity and increased time pressure” (s.329). I 

projekt där en högre grad av osäkerhet och komplexitet råder leder det ofta till ändringar 

i tid och kostnad (Chan & Kumaraswamy, 1997; Kaming, Olomolaiye, Holt, & Harris, 

1997; Sun & Meng, 2009). Dessa ändringar medför så kallade tilläggs-, ändringar- och 

avgående arbeten (ÄTA-arbeten) vilket skapar diskussioner mellan beställaren och 

entreprenören (Eriksson & Hane, 2014; Sun & Meng, 2009). Upphandling av enkla 

projekt karaktäriseras av en låg osäkerhet. Kontraktet är detaljerat och utförligt och det är 

enkelt att beskriva och projektera varan som upphandlas. I avtalet specificeras kvantitet, 

material och så vidare. I en enkel upphandling menar Tadelis och Bajari (2006) att det är 

lämpligt att använda en fast prisersättning. Risken att det sker förändringar av avtalet i 

form av ÄTA–arbeten är låg. Detta eftersom det kontrakterade priset oftast är priset i 

slutänden. (ibid)  

 

 Entreprenadform  

Valet och utformningen av upphandlingsmetod kan påverka om ett byggprojekt når 

framgång eller inte. Viktigt att belysa att det finns olika varianter av entreprenader utöver 

de renodlade utförandeentreprenad och totalentreprenad som beskrivs mer utförligt i 

texten nedan. 

 

I en utförandeentreprenad är det beställaren som ansvarar för projekteringen (Eriksson & 

Hane, 2014) och färdigställandet av projekteringen (Liman, 2005). I projekteringsskedet 

tar beställaren hjälp av konsulter med specialistkunskap (Eriksson & Hane, 2014). 

Förfrågningsunderlag och kontraktshandlingarna beskriver i detalj vad entreprenören 

skall utföra och styr därmed vilka tekniska lösningar som ska användas och på så vis även 

kvalitén på byggprojektet. I en utförandeentreprenad minskas innovationsförmågan på 

grund av att entreprenören måste följa detaljspecifikationen. Ett särskiljande mellan 

projektering och produktion kan leda till ökad projekttid och leda till försämrad 

effektivitet under produktionsskeendet. Minskat lärande mellan de olika aktörerna av ett 

byggprojekt där projekteringen redan är gjord (Eriksson & Hane, 2014; Shamil & Egbu, 

2016). AB 04 är ett standardavtal avseende utförandeentreprenader som reglerar parternas 

rättigheter i en byggentreprenad (Hedberg, 2010). 

 

Till skillnad från utförandeentreprenaden där beställaren har ansvaret för projekteringen 

har entreprenören i en totalentreprenad projekteringsansvaret. Därmed ligger det yttersta 

ansvaret på entreprenören att produkten fungerar. För att på något sätt styra entreprenören 

har beställaren angivit ett antal funktionskrav över olika tekniska rambeskrivningar. Av 

dessa lösningar är det sedan upp till entreprenören vilken eller vilka tekniska lösningar 

som skall utföras. (Révai, 2012) Syftet med ett totalentreprenadskontrakt är ur ett 

effektivitetsperspektiv att främja kunskapsutbytet mellan konsulter och entreprenörer. 

För att samordna projekteringskompetens och produktionserfarenheten som är 

problematiskt att åstadkomma i en utförandeentreprenad. (Riksrevisionen, 2012) 

Totalentreprenader regleras i standardavtalet ABT 06, där entreprenören har hand om 

både projektering och utförande. Standardavtalet visar på en juridisk ansvarsfördelning 

mellan beställare och utförare. (Hedberg, 2010)  

 

  Ersättningsform 

I valet av ersättningsform finns två huvudtyper vilka är fast pris och löpande räkning. 

(Eriksson, 2008; Von Branconi & Loch, 2004). Enligt Eriksson (2008) är fast pris den 

vanligaste formen av ersättning i den svenska byggbranschen. Vid fast pris får 

entreprenören bär ansvaret och de kostnader som uppstår vid oväntade händelser eller av 
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ineffektivt arbete. Valet av fast pris är lämpligast att använda då entreprenören har bättre 

möjlighet att påverka projektets slutresultat. Detta ställer dock krav på att 

förfrågningsunderlaget är fullständigt och felfritt vilket i praktiken är svårt att uppnå. En 

utmaning är att på förhand ta fram ett detaljerat och precist kontrakt för varje unikt 

projekt. Denna process är kostsam och det är problematiskt att fånga alla osäkerheter i ett 

kontrakt. (Bröchner & Kadefors, 2010) En nackdel vid fast pris är att incitamenten att 

leverera en högre kvalitet än vad som sagt minskas (Ballebye, 2008). Om en entreprenör 

agerar rationellt kommer denne att leverera den lägsta godtagbara kvaliteten inom vad 

som kommits överens om i kontraktet. Förklaringen är att en ökad kvalitet medför ökade 

kostnader för entreprenören (Burati, Farrington & Ledbetter, 1992; Eriksson & Hane, 

2014; Love & Li, 2000) 

 

Om ersättningsformen istället är på löpande räkning innebär detta att beställaren betalar 

de faktiska kostnader entreprenören har i samband med projektet (Bajari & Tadelis, 

2001). Ersättningsformen är passande att använda vid projekt av hög komplexitet och hög 

osäkerhet menar Bajari och Tadelis (2001) där de föränderliga omständigheterna ställer 

krav på att projektets utformning måste anpassas. Vid löpande räkning läggs i princip hela 

risken på beställaren att projektet genomförs enligt planerat (ibid). Enligt Bröchner och 

Kadefors (2010) ställer detta krav på beställarens kostnadsstyrning och beställarens 

kompetens jämfört med fast prisersättningen. Ett projekt ersätts på löpande räkning 

minskas incitamenten för entreprenören att hålla nere kostnaderna (Bajari & Tadelis, 

2001). Om ersättningsformen av ett projekt är på löpande räkning ställer detta även krav 

på att beställaren har en kontroll och styrning då risken att kostnaderna annars skenar iväg 

och blir onödigt stora utan att kvaliteten ökar. Förekomsten av ÄTA-arbeten och 

diskussioner eller konflikter till följd av dessa förändringar är då stor. (Eriksson & Hane, 

2014; Sun & Meng, 2009)   

 

2.3 Ändringar, tilläggs och avgående arbeten (ÄTA-arbeten) 

I examensarbetet kommer ÄTA-arbeten synonymt kallas för avtalsutrymme, avvikelser, 

error, kostnadsöverskridanden och mängd-, innehålls- och kostnadsförändringar. 

Upphandlingar inom byggentreprenader resulterar ofta i ändrings-, tilläggs- och avgående 

arbeten så kallade ÄTA-arbeten (Burati et al., 1992; Love & Li, 2000). Ändringsarbete 

avser beställarens förändrade krav av en ny teknisk lösning under fortlöpande produktion. 

Ett exempel på ändringsarbete kan vara ändringen av klinker till kakel i badrummet. 

Tilläggsarbete avser arbeten som tillkommer och inte har ingått i beställningen. Avgående 

arbete avser det beställaren avbeställer utan att ersätta med något annat. (Andersson & 

Hedberg, 2013; Eriksson & Hane, 2014) 

 

 Hantering av ÄTA i lagen 

Ett kommersiellt avtal mellan olika parter leder ofta till ett behov av att göra tillägg och 

ändringar i kontraktets innehåll med avsikten att ta hänsyn till berörda parternas intressen. 

Behovet är stort i offentliga upphandlingar att modifiera avtalet till att det stämmer 

överens med de förändringar som sker i verkligheten. En sådan ändring kan enligt 2 kap. 

3§ AB04 vara en klausul om ÄTA-arbeten. (Cibinic, Nash & Nagle, 2006; Kahn, 1986) 

Ändringar och tillägg av avtalen samt avgående arbeten sker framförallt om kontraktet 

löper över en längre tidsperiod eller påverkas av oförutsägbara händelser över vilka 

parterna inte har kontroll över. Orsakerna till varför ett kontrakts initiala bestämmelser 

mister sin användning kan bero på flertalet anledningar. Ändringar kan exempelvis vara 

ett ändrat myndighetsuppdrag, nya produkter,  ny teknik på marknaden eller oväntade 

händelser. (KOM, 2011) Idag hanteras de förändrade omständigheterna med att inkludera 

ändringsklausuler i kontrakten. Exempel på sådana ändringsklausuler kan vara 

förlängningsklausuler, prisjusteringsklausuler, optioner och andra förbehåll. Avsikten 
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med dessa ändringsklausuler är att kunna anpassa villkoren i det ursprungliga kontraktet 

till den förändrade omständigheten. För att sådana ändringar och tillägg samt avgående 

arbeten ska kunna träda i kraft måste detta ske enligt lagstiftningen (nya LOU) och de 

praxis som arbetats fram. (2014/24/EU)  

 

 Avtalsprestation, avtalsprecision och egen modell 

I det här arbetet är det ett flertal begrepp som behöver redas ut. Nedan följer resonemanget 

kring begreppet avtalsprestation. Först behöver vi förklara vad prestation och 

prestationsmått innebär. Prestation säger vad som åstadkommits eller ska åstadkommas, 

med andra ord vad som har presterats eller ska presteras. (Ax, Johansson & Kulvén, 2009) 

Prestationsmått (eng. performance measures) enligt Adair et al. (2003)  kännetecknas av 

saker du vill mäta men som kanske inte är direkta, fullständiga eller lätta att mäta. 

Prestationsmått visar på vad en prestation har kostat, hur lång tid prestationen har tagit 

och vilken kvalitet utföranden av prestationen har haft. Detta visar att prestationsmått 

innehåller kostnad, tid och kvalitet. Andra benämningar på prestationsmått är nyckeltal, 

mätetal, styrtal och styrmått. (Ax et al., 2009) Prestationsmått kan även benämnas som 

Kritiska prestations indikatorer (KPI) (eng. key performance indicator). Enligt The KPI 

Working Group (2000) är avsikten med KPI möjligheten att mäta byggindustrin utifrån 

projektet och organisationens prestationer. Nedan har vi framtagit en egen matematisk 

modell gällande avtalsutrymmet för att öka förståelsen kring ÄTA-arbeten. 

Avtalsutrymmet resulterar i att ÄTA-arbeten uppstår till följd av en osäkerhet som inte 

fångats i avtalet. Avtalsprecision visar det “perfekta avtalet” där hela verkligheten fångas 

och beskrivs i kontraktet. I vår modell motsvarar det perfekta avtalet ett (1) och 

följaktligen kommer avtalsutrymmet att bli noll (0). I det perfekta avtalet förekommer 

inga ÄTA-arbeten. Funktionen ses som följande: 

1-avtalet = Avtalsutrymmet 
Vid entreprenadupphandlingar räknar den upphandlande myndigheten med att 20 procent 

av den totala byggkostnaden går till ändringar och tillägg i avtalen. Detta benämns 80/20 

procentsregeln. (Eriksson & Hane, 2014) I vår modell om avtalsutrymme kommer 80/20 

procentsregeln få följande utseende 1- 0.80 = 0.20. Uppkommit avtalsutrymme blev 

således 20 procent. I det här arbetet är ÄTA-arbeten ett avtalsutrymme. 

 

 Tids- och kostnadsöverskridanden 

Kostnadsöverskridanden (eng. cost overruns) sker över hela världen (Cantarelli et al., 

2013; Flyvbjerg et al., 2004; Odeck, 2004; Park & Papadopoulou, 2012; Shehu et al., 

2014). Kostnadsöverskridanden finns även i Sverige i olika omfattning. I offentlig-privat 

samverkan (OPS) i Sverige förväntas kostnadsöverskridanden motsvara 60-70% av 

initiala priset i byggprojekt (Palmquist & Wennberg, 2016). Kostnadsöverskridande sker 

även i bland annat infrastrukturprojekt där nio av tio projekt överstiger budget (Flyvbjerg 

et al., 2004). Även projektstorlek och kostnadsöverskridande har ett starkt samband 

(Makovšek et al., 2012) där kostnadsöverskridanden är mer vanliga i mindre projekt än i 

större projekt (Odeck, 2004). Det finns således mer flexibilitet för uppkomna kostnader i 

stora projekt (Olsson, 2006). Kuprenas (2008) fann att desto större projektkostnad desto 

färre avvikelser, detta förklaras av att mer resurser läggs på projekteringsskeendet och har 

mer involverade projektledare. Motsatsvis finns forskning som visar på att större projekt 

leder till större avvikelser (Merewitz, 1972; Morris & Hough, 1987). Det är inte enbart 

projektstorleken som har betydelse. Tid och platsen för genomförande har visat sig 

påverka storleken på kostnadsöverskridanden (Odeck, 2004). Bygg är 

konjunkturberoende (Moscarini & Postel-Vinary, 2009) och det finns ingen entydig 

statistisk som stärker att kostnadsöverskridande är mer vanligt i anläggningsprojekt än i 

husbyggnadssektorn (Nilsson, 2008). Ett tidsöverskridande (eng. time overruns) 

definierats med det arbete som sker efter kontraktstidens slut (Marzouk & El-Rasas, 2014; 
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Shehu et al., 2014). Det gör att tiden blir en faktor som påverkar kostnaden för projektet. 

Detta visar på att tid och kostnad således hör ihop och kommer att påverkar varandra.  

 

Hypotes 
H1: I stora projekt förekommer fler ÄTA-arbeten 

 

2.4 Projektets genomförande 

I detta avsnitt kommer en sammanfattande modell över projektets genomförande att 

redogöras för. Turner och Müller (2003) definierar ett projekt som ‘a project is a 

temporary organization to which resources are assigned to undertake a unique, novel 

and transient endeavor managing the inherent uncertainty and need for integration in 

order to deliver beneficial objectives of change” (s.7). Projektets genomförande omfattar 

projektering och planering, kontrakt och val av entreprenör som är skiljt från 

genomförandefasen, avvikelser, uppföljning och ny dokumentation, se figur 3.  

 

 

 
 

 

 Projektering och planering 

Innan projektet sätter igång genomförs en projektering vilket utgörs av en förstudie för 

att ta fram underlag i syfte att kunna planera, diskutera, kartlägga och bedöma projektets 

totala ekonomi, samt bestämma vilka personer som ska ingå i projektet: beställare, 

styrgrupper, projektledare och projektets sammansättning. I projekt där det råder hög 

osäkerhet och komplexitet är det viktigt att redan i definitionsfasen påvisa tydliga 

målspecifikationer beträffande resultatkraven för att skapa motivation hos medarbetare, 

projektledaren och intressenter. (Macheridis, 2009) I denna fas utses en projektledare som 

ansvarar för att resultatet uppnås samt leda, styra och kontrollera projektet (Gul, 2012; 

Jones & Deckro, 1993; Kerzner, 2006; Macheridis, 2009).   

 

Tidigare forskning visar på vikten av planering för projektets ska vara framgångsrikt 

(Globerson & Zwikael, 2002; Johnson, Boucher, Connors & Robinson 2001; Turner, 

1999; Pinto & Slevin, 1989). Ett projektets aktiviteter måste ses över tidigt in i 

planeringen (Faniran, Oluwoye & Lenard, 1998; Zwikael, 2009). En bra planering bör 

vara realistisk och genomförbar, innehålla detaljerade specificeringar om vad som ska 

utföras samt tänkbara problem som kan uppstå i projektets olika livscykler (Meredith & 

Mantel, 2006; Macheridis, 2009). Planeringen gås igenom med berörda parter för att 

sedan bearbetas och justeras för att sedan fastställas med intressenterna (Macheridis, 

2009). Kerzner (2006) har identifierat fyra fördelar med en bra planering; (1) minska eller 

ta bort osäkerhet, (2) ökad effektivitet, (3) ökad förståelse för projektmålen, (4) Möjlighet 

till övervakning och kontroll. Inom byggbranschen har Faniran et al. (1998) funnit tre 

faktorer som påverkar hur lyckat projektet i slutänden blir; (1) investera tillräckligt med 

tid i planeringsfasen, (2) minska betoningen på att göra scheman för övervakning och 

Figur 3: Projektets genomförande 
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kontrollen under projektets genomförande men (3) framhäva betydelsen av operationella 

planer för projektets genomförande. Enligt Andersson och Hedberg (2013) kan 

huvudparten av de ÄTA-arbeten som uppstår i utförandeentreprenader, härledas till 

bristande projektering. Beställare som upprättat ett samordnat och väl genomarbetat 

förfrågningsunderlag, normalt endast drabbas av ett fåtal ÄTA-arbeten, medan beställare 

som upprättat ett sämre samordnat och mindre genomarbetat förfrågningsunderlag, 

normalt drabbas av många ÄTA-arbeten (Andersson & Hedberg, 2013). Enligt figur 3 

ska projektering och planeringen stämma överens med vad som står specificerat i 

kontraktet och valet av entreprenör(-er) sammanfaller med kraven.   

 

 Kontraktet och val av entreprenör  

Kontraktet utgör en central roll för att vårt samhälle ska fungera (KVA, 2016). Via 

kontraktet kan den upphandlande myndigheten, landstinget eller kommunen styra 

relationen med entreprenören(-erna) (Almqvist, 2006). I kontraktets specifikationer 

framgår uppställda mål och krav på projektet och hur projektarbetet mellan parterna ska 

framskrida (Macheridis, 2009).  Det är ovanligt att projektets prognostiserade pris 

överensstämmer med det faktiska utfallet (Rowlinson, 1999). Hur välutformat ett kontrakt 

är beror på hur komplext projektet är (Macheridis, 2009). Kontraktet kan på grund av en 

bristfällig eller felaktig (eng. errors) dokumentation medföra en försämrad prestation och 

leda till så kallade tids- och kostnadsöverskridanden inom infrastrukturprojekt (Love, 

Sing, Wang, Irani & Thwala 2014; Minato, 2003; Tilley & McFallan, 2000). Tidigare 

forskning har uppmärksammat att så mycket som 50-60% av variationen på 

ursprungsbeställningen beror på en bristande kvalitet på dokumentationen (Hibberd, 

1980; Kirby, Douglas & Hikks, 1988). Vid upprättande av dokumentation för att 

tillhandahålla entreprenören tillräckligt med information för att projektet ska kunna 

genomföras som beskrivits (effektivt och utan hinder) har Tilley, Wyatt och Mohamed 

(1997) identifierat ett antal kriterier vid bedömningen av dokumentets kvalitet. 

Kriterierna är (1) Aktualitet, leveranser sker i tid och leder inte till förseningar i arbetet, 

(2) Noggrannhet, innehåller inga fel, meningsskiljaktigheter eller motsägelser i 

dokumentationen, (3) Fullständighet, dokumentationen innehåller samtlig information 

som behövs, (4) Samordning, samordning mellan de olika delarna, (5) 

Överensstämmelse, dokumentationen är i linje med kraven på prestation och de 

lagstadgade föreskrifterna (Tilley, 1998; Tilley et al, 1997). Kvaliteten på handlingarna 

har visat sig ha ett samband mellan det förfrågningsunderlag beställaren har tagit fram 

och storleken på avtalsutrymmet det vill säga antalet ÄTA-arbeten (Eriksson & Hane, 

2014; Love et al., 2014; Minato, 2003; Tilley & McFallan, 2000).  

 

Kontraktet kan användas som styrmedel för att minska avtalsutrymmet. I offentlig 

upphandling kan kontraktsstyrning användas för att minska transaktionskostnader som 

uppstår vid framförallt framtagning av information, förhandlingar och 

övervakningskostnader (Nurmandi & Kim, 2015). Vissa menar att kontraktsstyrning 

leder till dyr administration och dålig kontroll eftersom mycket tid går åt till att lösa 

meningsskiljaktigheter och avgöra vem som bär ansvaret (Deakin & Walsh, 1996). 

Medan Bryntse (2000) anser att genom att använda kontraktsstyrning kan det leda till 

kostnadsreduceringar men risken är att beställaren tappar mycket av kontrollen av 

utförandet. När en organisation bestämmer sig för att upphandla varan framför att 

producera varan i egen regi kan det enligt transaktionskostnadsteorin uppstå 

transaktionskostnader (Coase, 1937). Teorin grundar sig på att individer är rationella och 

opportunistiska (Williamson, 1985) och att det råder en viss problematik med att utforma 

ett kontrakt som täcker in allt (Williamson, 1975). Vid konkurrens ligger grundantagandet 

om att individer handlar för att deras egna intressen ska maximeras. (Bengtsson & Kock, 

2000). Förhållande och samspelet är således viktigt. Att vårda förhållandet och samspelet 



13  

 

mellan beställare och leverantör har visat sig ha en positiv påverkan på prestationen och 

utgöra en konkurrensfördel. Förhållandet mellan beställare och leverantör kan å andra 

sidan resultera i en skadlig partner opportunism som negativt påverkar relationen. (Wang, 

Li, Ross & Craighead, 2013) Till följd av detta uppstår meningsskiljaktigheter och 

spänningar mellan aktörer till följd av olika åsikter (Eriksson, 2008).  Ett flertal forskare 

har undersökt begreppen moral hazard och partner opportunism (Heide & John, 1990; 

Lado Dant & Tekleab, 2008; Rindfleisch & Heide, 1997). Moral hazard uppstår till följd 

av asymmetrisk information där ena parten har mer fullständig information än den andra 

parten (Holmström, 1979). Avsikten är att utforma mekanismer i samhället för att 

minimera möjligheten till ett opportunistiskt beteende hos parterna (Wathne & Heide, 

2000). Ett kontrakt som sträcker sig över en längre period och med upprepade spel 

(Nalebuff, Brandenburger & Maulana, 1996) kallas för ett långtidskontrakt som har visat 

sig ha en positiv effekt på moral hazard då det minskar risken för ett opportunistiskt 

beteende (Biais, Mariotti, Rochet & Villeneuve, 2010). Det finns ett samspel mellan det 

formella kontraktet och relationen och förtroendet mellan beställare och entreprenör 

(Poppo & Zenger, 2002; Vlaar, Bosch & Volberda 2006; Woolthuis, Hillebrand & 

Nooteboom, 2005). Vid en hög nivå av opportunism ställer det högre krav på övervakning 

och hantering (Williamson, 1985) vilket är kostsamt. I figur 3 visas att kontraktet och val 

av entreprenör är skilt från genomförandet med anledning av att avvikelser uppstår.  

 

 Genomförande och avvikelser  

I genomförandefasen genomförs planeringen och där bör uppföljnings- och 

övervakningssystem finnas över aktiviteter, resursförbrukningen, avvikelse- (Macheridis, 

2009) och budgetuppföljning (Ax et al., 2009). Uppföljningssystem finns för att spåra 

avvikelser som uppstår i projektet. Vid en budgetuppföljning kontrolleras det budgeterade 

utfallet med det faktiska utfallet det är här avvikelser kan uppstå (Ax et al., 2009). Budget 

går hand i hand med planerings-och kontrollprocess och är svårt att urskilja dessa begrepp 

från varandra. (Hansen, Otley, & Van der stede, 2003; Merchant & van der stede, 2007; 

Schoute & Wiersma, 2011) Planering, projektering och genomförandefasen kan i 

infrastrukturprojekt motsvara flera år och kan under tidens gång behöva ändras till följd 

av beställarens förändrade krav (Bosch-Rekveldt, 2011; Hertogh & Westerveld, 2010; 

Parfitt & Sanvido, 1993; Pinto & Slevin, 1988).  Vid genomförandet av en entreprenad 

sker uppföljning löpande under produktionen i form av byggmöten och ekonomimöten. 

Avsikten med denna typ att uppföljning under genomförandet är att hålla sig uppdaterad 

om hur produktionen framskrider såväl som att budget och tidsplanen följs. Inom 

byggbranschen är avvikelser, fel och förändringar av ursprungshandlingarna ett område 

som är väl utforskat och allt som oftast leder till ökade kostnader. (Bajari, Houghton & 

Tadelis, 2006; Eriksson & Hane, 2014; Kadefors, 2002) I genomförandefasen 

uppkommer underrättelser när entreprenören eller beställaren upptäcker att något ska 

ändras eller tilläggas. Avvikelser är en följd av korta byggtider, företagens organisation, 

bristande engagemang, beställarens kompetens (Josephson, 1994), projektledning och 

kontraktsförhållanden (Andersson, Aspling & Johansson, 2003). Det finns studier som 

visar att beroende på hur väl projektet styrs påverkar antalet avvikelser och fel. Bristfällig 

planering resulterar i onödiga avvikelser och fel som resulterar i att mer tid läggs ned för 

att rätta till felen som uppstått. Ett sätt att effektivisera verksamheten är att förbättra 

kommunikationstekniken via informationsteknologin, det leder till förändrade eller 

förbättrade arbetsformer av avvikelser. (Andersson et al, 2003) I examensarbetet 

benämnas avvikelser som ÄTA-arbeten. Avvikelser uppstår i planering-, projekterings- 

och genomförandefasen för att förstå orsaker till avvikelser krävs det uppföljning, se figur 

3.    
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 Uppföljning 

I uppföljningsfasen sker reflektion över vad som åstadkommits efter avslutat projekt, det 

leder till lärande och kompetensutveckling (Ballebye, 2008; Macheridis, 2009; SOU 

2013:12). Den allmänna uppfattningen är att uppföljningsarbete är oviktigt och kan ge 

känsla av övervakning av anställdas arbete (Andersen, Grude  & Haug, 2013). 

Följaktligen bidrar nämnda faktorer till en ofullständig uppföljning eller uppföljning som 

utförs med ett bristande engagemang (Hansson & Eklund, 2015). Det är viktigt med bra 

dokumentation och möjlighet att utvärdera projektets färdigställande utifrån kontraktets 

krav (Macheridis, 2009). Med uppföljning menas att man i ett projekt sammanställer 

projektets intäkter och kostnader för att sedan registrera dessa (Nordstrand, 2013; Révai, 

2012).  

 

Redovisning ska vara relevant, tillförlitlig och jämförbar (Deegan & Unerman, 2011). 

Upphandling kan betraktas som en form av redovisning. Tidigare forskning indikerar att 

redovisningen av ändringar i byggprojekt inte hanteras på ett lämpligt tillvägagångssätt 

av projektledare och att registreringen inte sker på ett systematiskt sätt (Schoonwinkel & 

Fourie, 2016). Kostnaden kopplat till antalet ändringar i kontrakten har tidigare 

uppmärksammats (Shrestha, 2007; Shrestha et al., 2011). Redovisning används som 

hjälpmedel för beslutsfattare att fatta beslut (Murthy, 2016). Om 

redovisningsinformationen inte är tillräckligt specificerad är det svårt att för beslutsfattare 

att fatta rätt beslut i framtiden (March, 1987; Preston, 1986). Cokins (2015) belyser att 

det är viktigt att få mer kunskap om myndigheters kostnader och vilka de bidragande 

faktorer som medför ökade kostnader. Däremot råder det samtidigt en förvirring och 

svårighet att förstå kostnaderna (Cokins, 2015). Uppföljning leder därmed fram till ny 

dokumentation, se figur 3.     

 

 Ny dokumentation  

För att ny förbättrad dokumentation ska skapas krävs det en lärande organisation. Det 

behövs kunskap om var informationen finns lagrad i organisationsminnet eller individens 

minne (Alavi & Leidner, 2001). I litteraturen har man gjort en åtskillnad mellan 

organisationsminne (eng. organization memory) och individens minne (eng. individual 

memory) (ibid). Det en organisation lär sig sparas ned i organisationsminnet (Stein & 

Zwass, 1995; Walsh & Ungson, 1991), detta benämns organisatoriskt lärande (Argyris & 

Schön, 1978). Denna kunskap återfinns i organisationens dokument som utgörs av både 

skriftlig dokumentation och i organisationens elektroniska databaser. Individens minne 

definieras som en persons observationer, erfarenheter och handlingar (Argyris & Schön, 

1978). Företagets organisatoriska rutiner ligger dold i organisationens tillvägagångssätt 

och processer, där kunskapen kommer från en individ eller en grupp av individer (så 

kallad tyst kunskap) (Nonaka & Takeeuchi, 1995; Tan, Teo, Tan & Wei, 1998). 

Semantiskt minne hänvisar till en mer generell, explicit och uttalad kunskap till exempel 

årsrapporter. Medan episodiskt minne avser kontextspecifik och situationsspecifik 

kunskap som är kopplat till vissa omständigheter av organisationsbeslut och dess resultat, 

plats och tid. (Argyris & Schön, 1978) Organisationsminnet möjliggör för en organisation 

att minska sin resursanvändning vid replikering av ett visst arbete genom att dra nytta av 

och återanvända tidigare lösningar (Alavi & Leidner, 2001). Ytterligare faktorer som 

påverkar organisationsminnet är; organisationskultur, omvandlingar av processer, 

organisationsstruktur, ekologi och informationsarkiv (internt och externt) (Walsh & 

Ungson, 1991).  

 

För att en organisation ska kunna förändras måste det finnas lärande (Dixon, 1999). Även 

Fiol & Lyles (1985) understryker vikten av lärande i en organisation för att förändring 

ska kunna ske. En administrativ förändring kan uppstå på grund av att organisationen 
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själv initierar nya arbetsmetoder och rutiner med avsikten att effektivisera hanteringen. 

Men det kan också ske via påtryckningar från den externa omgivningen genom regelverk 

eller allmänna normer som finns i samhället. (Ivarsson-Westerberg, 2004) Vid 

implementeringen av en omfattande rutin kan förändringen möta motstånd och där av 

vara svår att anamma (Löwstedt, 1991). När en organisation står inför en förändring kan 

denna skapa en osäkerhet och därefter uppstår en misstänksamhet (Kotter & Schlesinger, 

2008). Oberoende av omfattningen av förändringen uppkommer ett motstånd och en 

negativ inställning (Bruzelius & Skärvad, 2011). Vid en förändringsprocess kan denna på 

grund av en negativ inställning leda till sabotage och motstånd (Lines, 2005). När det 

kommer till redovisningsförändringar kan dessa variera från att vara enkla eller mer 

komplexa förändringar (Artsberg, 1992). En redovisningsförändring visar på att en 

organisation anpassats till följd av att kunskapen ökar i företaget (Watts & Zimmerman, 

1979). 
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3 METOD 

Följande avsnitt beskriver examensarbetets tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller en 

beskrivning av hur insamlingen av empirisk data gått till. Vidare beskrivs hur det 

empiriska materialet har sammanställts och analyserats. Avsnittet avslutas med en 

presentation av examensarbetets reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Forskningsansats 

Inom samhällsvetenskapen och företagsekonomin finns huvudsakligen tre synsätt som 

tillämpas. Till att börja med finns det analytiska synsättet som utgår från att informationen 

som framkommer av individer är oberoende. En individs verklighetsuppfattning är 

objektiv och beroende av att helheten är summan av delarna. Det andra synsättet är 

systemsynsättet vilken tillämpas när en ökad förståelse för den sociala processen och dess 

samband är i fokus. Syftet är att på så sätt kunna skapa en helhetsbild. Det tredje och sista 

synsättet är aktörssynsättet. Aktörssynsättet bör tillämpas när en ökad förståelse för 

aktörernas tolkningar och uppfattningar, alltså deras syn på verkligheten sätts i fokus. 

(Arbnor & Bjerke, 1994) Ett aktörssynsätt är studiernas utgångspunkt eftersom 

examensarbetets syfte är att öka förståelsen kring begreppet ÄTA-arbeten 

(avtalsutrymme) och aktörernas uppfattning om när ÄTA-arbetena det vill säga 

avvikelser uppstår då detta område är outforskat.  

 

Det finns två forskningsansatser att välja mellan för att besvara examensarbetets 

forskningsfråga, induktiv- och deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). För att besvara 

forskningsfrågan kommer en deduktiv ansats att tillämpas med grund i redan tidigare 

nämnda teorier. Den deduktiva ansatsen innebär att teorin ligger till grund för vår 

framtagna hypotes. Därefter kommer hypotesen att undersökas utifrån insamlad empiri 

för att sedan bekräftas eller förkastas (ibid). 

 

 Litteraturstudie 

För att uppnå examensarbetets syfte har en blandning av vetenskapliga artiklar, böcker 

och andra rapporter använts. Inhämtningen av vetenskapliga artiklarna har skett genom 

Luleå Tekniska Universitets databas PRIMO. Vid nämnda databas har en mängd digitala 

journaler inom forskningsvärlden blivit tillgängliga. I viss utsträckning har Google 

Scholar använts. I samband med sökandet har följande sökord använts; “Procurement”, 

“Public procurement”, “Cost-overruns”, “Time-overruns”, “ÄTA”, “Contract changes”, 

“Contract management”, “Project management”, ”accounting”, ”transaction cost”, 

“partner opportunism”, “budget”, “incomplete contracts” och “planning”. Vad gäller 

artiklarnas trovärdighet har endast peer-reviewed artiklar använts för att säkerställa 

tillförlitligheten hos artiklarna. I studien användes ett antal böcker lånade från Luleå 

Tekniska Universitets bibliotek och kurslitteratur författarna själva anskaffat under sin 

studietid. En del andra rapporter såsom företags och offentliga myndigheters rapporter 

har använts i examensarbetet. 

 

 Undersökningsansats 

Inom forskning finns det många olika forskningsstrategier. Forskningsstrategin som valts 

i detta examensarbete baseras på longitudinell design och tvärsnittsdesign. Longitudinell 

design används med avsikten att kartlägga förändringar och detta undersöks mer än en 

gång. I Studie 1 kommer den interna registerdata att analyseras. För att besvara 

examensarbetets syfte har en tvärsnittsdesign som inkluderar en surveyundersökning som 

utgår från strukturerade intervjuer och enkäter. Denna design används för att få se 

variationen i fallet som undersöks för att hitta samband mellan variablerna, i Studie 2 

beskrivs ett fall som ett projekt. (Bryman & Bell, 2013) 
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 Primär och sekundär data 

Den insamlade datan kan delas in i primär- och sekundärdata. Med primärdata samlas 

information in baserat på intervjuer eller observationer. (Bryman & Bell, 2013) 

Sekundärdata å andra sidan kan vara register, databaser eller dokument (Eriksson & 

Wiederheims-Paul, 2014). Primärkällan är speciellt fördelaktigt att använda då data kan 

anpassas till den problemställning författarna har. Den sekundära datan som samlats in 

har påverkats av det ursprungliga syftet. Därmed finns det en risk att den sekundära datan 

inte passar examensarbetet fullt ut. Ytterligare en risk med att använda sekundär data är 

att informationen påverkats av en dold agenda (Ghauri & Grønhaug, 2005). Bryman och 

Bell (2013) är kritiska till användningen av sekundär data och det bör använda så liten 

utsträckning som möjligt. De menar att resultatet är beroende av andra människors 

tolkningar.  

 

I vissa avseenden är sekundär data användbart, speciellt när syftet är att få en överblick 

av det område som ska studeras (Eriksson & Wiederheims-Paul, 2014). Användning av 

sekundär data är också tid- och resurssnålt. Genom begränsad användning av medel kan 

användbar information fås och vetenskapliga slutsatser kan dras baserat på sekundär data. 

En annan fördel med sekundär data är att man kan få förslag på problem och på vilket sätt 

man kan angripa det. Att tillhandahålla information från respondenter kan ibland vara 

problematiskt på grund av en ovillighet att samarbeta, främst i de fall det rör sig om 

känslig information. (Ghauri & Grønhaug, 2005) För att besvara examensarbetets 

forskningsfråga kommer en blandning av primär och sekundär data att användas. Viss 

information har Trafikverket redan tagit fram, där den interna registerdatan varit 

utgångspunkten i examensarbetet. Denna information har sedan kompletterats av 

primärdata genom intervjuer och enkäter för att besvara examensarbetets forskningsfråga.  

 

 Urval 

Från populationen görs ett urval som baseras på organisationer, en grupp av personer eller 

andra faktorer (Forza, 2002). Urvalsstrategier används både i kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013). I detta examensarbete har ett icke-sannolikhetsurval 

till intervjuerna (Studie 2) använts. Denna urvalsstrategi går ut på att en person väljs ut 

för att representera organisationen (Bryman & Bell, 2013). I intervjuerna (Studie 2) 

gjordes ett specifikt urval baserat på den interna registerdatan (Studie 1) där fyra 

projektledare valdes ut se tabell 1. Baserat på det fyra utvalda projekten gjordes intervjuer 

med fyra projektledare och två kompletterande intervjuer av entreprenörer till projekt 1 

och projekt 4. 

 

Tabell 1: Sammanställning intervjurespondenter 

  PROJEKT 1 PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT4  

  Beställare 1 Beställare 2 Beställare 3 Beställare 4 

Titel  Projektledare  Projektledare  Projektledare  Projektledare  

Arbetslivserfarenhet  41 år 25 år 8 år 25 år 

  Entreprenör 1  Entreprenör2 Entreprenör 3 Entreprenör 4 

Titel  Projektchef  Ej intervjuade Ej intervjuade Projektchef 

Arbetslivserfarenhet  20 år     23 år 

 

Urvalsstrategi för enkäter (Studie 3) baserades på ett snöbollsurval enligt Thomson 

(1997) är ett snöbollsurval att föredra om population är svåra att nå. Enligt Bryman och 

Bell (2013) kontaktas ett fåtal personer som sedan skickar enkäten vidare till andra 

relevanta respondenter och på så sätt få större spridning av enkäten. Ett snöbollsurval är 
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bra för att identifiera andra respondenter i målpopulationen (Thomson, 1997). Relevanta 

byggföretag har kontaktats för att få kontaktuppgifter till entreprenörer och beställare. 

Enkäten skickades ut till cirka 1700 respondenter dock är det svårt att fastställa totala 

antalet respondenter enkäten skickades till eftersom enkäten skickades vidare. Enkäten 

kompletterande med intervjuer av två externa entreprenör. Se sammanställning över 

respondentgrupper och urval i tabell 2.  

 

Tabell 2: Sammanställning över respondentgrupper och urval 

 

3.2 Mätinstrument 

För att kunna mäta krävs det operationalisering av begreppen. Tabell 3 presenterar en 

sammanställning av definitioner som ligger till grund för Studie 2 och Studie 3. 

 

Tabell 3: Mätinstrument 

BEGREPP BESKRIVNING 

PROJEKTSTYRNING 

(eng. project 

management 

perspective) 

Vid projektstyrning är tid, kostnad och kvalitet (The Iron Triangle) tre 

väletablerade begrepp av mätningen av hur framgångsrikt ett projekt 

varit, (Atkinson, 1999; Khosravi & Afshari, 2011) speciellt vid mätning 

av projektets framgång i byggbranschen. (Chan, Scott, & Lam, 2002) Den 

tillämpade ”the iron-triangle” (tid, kostnad och kvalitet) kan delas in två 

parametrar; mjuka och hårda. De hårda parameterna är kostnad och tid 

som är mätbara och specificerade i kontrakt. Den mjuka parametern är 

kvalitet. (Eriksson & Hane, 2014) Med tid avses att projektet är klart inom 

tid, kostnadsbegreppet avser att projektet är inom budget och att projektet 

uppnår en viss kvalitet (Atkinson, 1999; Khosravi & Afshari, 2011). 

TIDSÖVER- 

SKRIDANDEN 

(eng. time overrun) 

Tid är en central faktor i ”The iron triangle” (Atkinson, 1999) inom 

byggnadsprojekt och bedömningen av dess resultat. Byggprojekt leder 

allt som oftast till tidsöverskridanden. (Marzouk & El-Rasas, 2014; Shehu 

et al., 2014)  

KOSTNADÖVER- 

SKRIDANDEN 

(eng. cost overrun) 

Kostnad ingår i ”The iron triangle” (Atkinson, 1999). Kostnad är ett 

centralt begrepp inom mätningen av byggprojekts framgång och 

kostnadsöverskridande är ett välkänt problemområde inom byggsektorn 

(Flyvbjerg et al., 2004; Palmquist & Wennberg, 2016; Park & 

Papadopoulou, 2012; Shehut et al., 2014).  

KVALITÉN 

 

Även kvalitet ingår i ”The iron triangle” och är tillsammans med tid och 

kostnad kopplat till bedömningen av mätningen av ett byggprojekt 

prestation (Atkinson, 1999; Chan et al., 2002; Khosravi & Afshari, 

2011). Kvalitetsbegreppet är ett fenomen vilket påverkas av människors 

attityder och föreställningar och kan variera över ett projekts utveckling 

(Atkinson, 1999). Kvalitet är ett begrepp som tillskillnad från tid och 

kostnad är mer subjektivt. Det finns begränsad mängd kunskap och 

Respondentgrupp Urval 

Anta

l svar 

1. Intern registerdata Trafikverkets projektdatabas innehåller totalt 486 projekt.    

2. Intervjuer 

Baserat på Trafikverkets interna registerdatan valdes utifrån 

486 projekt ett specifikt urval på 4 projekt.  6 

3. Enkäter 

Webbenkätutskick till cirka 1700 respondenter i Sverige. En 

öppenenkät där vi ej har kontroll över hur många enkäten har 

gått till.   208 

4. Intervjuer 

Kompletterande intervjuer med externa entreprenörer inom 

entreprenader 2 
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erfarenhet över hur man ska mäta kvaliteten av en offentlig upphandling 

(Corcoran & Mclean, 1998)   

REDOVISNING AV 

ANTALET ÄTA 

Tidigare studier tar upp vikten av antalet ändringar (Shrestha, 2007; 

Shrestha et al., 2011), därmed blir redovisning ett sätt att mäta antalet 

ändringar. Tidigare forskning indikerar på att redovisningen av 

ändringar i byggprojekt inte hanteras på ett lämpligt tillvägagångssätt av 

projektledare och att ändringarna inte registreras på ett systematiskt sätt. 

(Schoonwinkel & Fourie, 2016) 

KOMPLEXITET Ett byggnadsprojekt karaktäriseras av stora och komplexa 

konstruktioner och innehåller en hög teknisksvårighetsgrad samtidigt 

som den komplexa konstruktionen ska samverka med ett flertal olika 

system och mänskliga användare. (Bröchner och Kadefors, 2010) 

TRANSAKTIONS-

KOSTNADER 
(eng. transactions cost) 

Transaktionskostnader uppstår till följd av att människor beter sig 

rationellt och opportunistiskt (Dahlstrom & Nygaard, 1999; Nurmandi 

& Kim, 2015; Williamson, 1975; Williamson, 1985).  

Förhandlingskostnader 
(eng. bargaining costs) 

Transaktionskostnader uppstår vid förhandlingar (Dahlstrom & 

Nygaard, 1999). Vid offentlig upphandling där kontraktet är skrivet i 

förväg finns lite utrymme för eventuella ändringar och justeringar av 

kontraktet när det har tecknats.  

Övervakningskostnad

er 
(eng. monitoring 

costs) 

Kostnader som uppstår till följd av att man måste övervaka den andra 

parten (Dahlstrom & Nygaard, 1999). 

Maladoptions kostnad 
(eng. maladoption 

costs) 

Ökade kostnader på grund av bristfällig kommunikation och 

koordination (Reve, 1986). 

FÖRTROENDE 

(eng. trust) 
Med högt förtroende avses att man tror att den andra parten kommer 

agerar enligt vad som är bäst för dig utan behovet av att kontrollera 

(Das & Teng, 1998). Relationen mellan beställaren och entreprenören 

är avgörande där det formella kontraktet och informell styrning 

(relationen) är en viktig del av relationen (Pruth, 2002). 

Specifika personer Vikten av att vårda förhållandet mellan beställare och entreprenör har 

visat sig ha en positiv påverkan på prestationen och utgöra en 

konkurrensfördel (Wang et al, 2013).  

Kvalitet  Se kvalitets-begreppet ovan.  

Kontraktsbunden Avser att det formella kontraktet är grunden till samspelet mellan 

beställaren och entreprenören och dess relation och förtroende för 

varandra (Poppo & Zenger, 2002; Vlaar, Bosch & Volberda 2006; 

Woolthuis et al., 2005). Studier har visat att ett detaljerat kontrakt och 

ett dåligt förhållande inte är bra, utan det är parternas gemensamma 

värdering och normer som utgör tillsammans med kontraktet en 

fungerade styrning (Cannon, Achrol, Gundlac, 2002).  Speciellt då det 

är svårt att täcka in allt i ett kontrakt gör att förtroendet till den andra 

parten är viktig (Pruth, 2002). Med högt förtroende avses att man tror 

att den andra parten kommer agerar enligt vad som är bäst för dig utan 

behovet av att kontrollera (Das & Teng, 1998). Enligt Naoum (2003) är 

förtroendet kontraktsbundet.   

Kostnadskontroll 
(eng. cost control) 

En faktor till kostnadsöverskridanden är en bristande kostnadskontroll 

(Jackson, 2002; Rahman, Memon & Karim, 2013). 

Korrekt redovisning Redovisning ska vara tillförlitlig (Deegan & Unerman, 2011) 
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Specifika kompetenser En faktor som påverkar projektets utfall är personanknutet och den 

erfarenhet de besitter (Baccarini, 1996).  

DRIVER ÄTA* 

STYR ÄTA ** 

FÅNGAR ÄTA *** 

 

Osäkerhet 
*,*** 

Osäkerhet är en faktor som kan leda till kostnadsöverskridanden 

(Jackson, 2002; Love, Ahiaga-Dagbui & Irani, 2016).  

Kontrakt 
(eng. incomplete 

contracts) 

*,*** 
 

Kontrakt kan antingen innehålla fullständiga eller ofullständig 

information av verkligheten (Hart, 2003). Det är svårt att kontraktera 

verkligheten vilket leder till att mjuka - eller hårda parametrar införs i 

kontrakt (Eriksson & Hane, 2014). För att sedan skapa möjligheter för att 

ytterligare kunna specificeras (Gilson, Sabel & Scott, 2009; Nystén-

Haarala, Lee & Lehto, 2010). Kontraktsstyrningsperspektivet (eng. 

contract management perspective) tar upp kontrakt (eng. contract), 

process (eng. process) och resultat (eng. results) och är en del av 

upphandlingsfunktionen där mätning av kontraktsprestation (eng. 

contract performance). Särskilt i offentlig privat samverkan (eng. public-

private partnership) på grund av dess komplexitet och långsiktig karaktär. 

(Liyanage & Villalba-Romero, 2015) Vissa författare har genomfört 

liknande forskningsstudier i samband med att mäta prestationen hos PPP-

avtal (Aziz, 2007; Li, Akintotoye, Edwards & Hardcastle, 2005; Liyanage 

& Villalba-Romero, 2015; Qiao, Wang, Tiong & Chan, 2001; Zhang, 

2005) PPP-avtal är vanligare i andra EU-länder än i Sverige (Soliño & de 

Santos, 2010).  

Projekterande 
*,*** 

Avtalsutrymme (ÄTA-arbeten) och kostnadsöverskridanden kan uppstå 

till följd av en bristande projektering (Josephson, 1994; Jackson, 2002; 

Rahman et al., 2013). 

Planering 
*, **,*** 

Ytterligare en faktor som kan leda till avtalsytrymme/avvikelser/ÄTA-

arbeten är en bristande planering som leder till att onödiga fel uppstår 

(Faniran et al, 1998; Globerson & Zwikael, 2002; Johnson et al., 2001; 

Kerzner, 2006; Pinto & Slevin, 1989; Turner, 1999).  

Personanknutet 
* 

En faktor som påverkar projektets utfall är en persons erfarenheter och 

kompetenser (Crawford, 2005; Koops, Bosch-Rekveldt, Bakker & 

Hertogh, 2017). Vilket påverkar ett projekts prestation gällande tid, 

kostnad och andra aspekter (Baccarini, 1996). Personalen har studerats 

mer ingående av Packendorff (1995) och Jackson (2002).  

Ledarskapsanknutet 
* 

Ledarskap menar Turner och Müller (2005) påverkar ett projekts 

framgång.   

Leaderskap definieras enligt Dessler (2001) “influence others to study 

willingly to follow the leader in achieving the leader’s goals” (s.89). 

Okunskap 
* 

Tidigare studier har betonat betydelsen av att beställaren har den 

kompetens som krävs. Vid en totalentreprenad ställs det högre krav på 

entreprenörens kompetens och erfarenhet. (Bröchner & Kadefors, 2010; 

Chan et al., 2002) 

Medveten affärsmodell 
* 

En problematik som råder inom upphandling är att entreprenören 

pressar ner anbudspriset för att bli det vinnande anbudet. Avsikten är 

att söka efter möjligheter till ÄTA-arbeten med intention att tjäna 

pengar. (Alderman & Ivory, 2007; Rhodin, 2002; Wood & Ellis, 2005)   

Uppföljning 
* 

Uppföljning under projektets gång är viktigt för hur det slutliga 

resultatet av projektet blir. Ytterligare en fördel med uppföljning är 

erfarenhetsåterföring för framtida projekt och upphandlingar. 
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(Ballebye, 2008; Lundvall & Pedersen, 2011; Upphandlingsstödet, 

2010; SOU 2013:12) 

Utbildning 
** 

Brist på kunnig personal kan leda till kostnadsöverskridanden 

(Rahman, et al., 2013). Utbildade projektchefer påverkar ett projekts 

framgång (Koops, Bosch-Rekveldt, Coman, Hertogh & Bakker, 2016; 

Koops et al., 2017). 

Kontroller 
** 

En annan faktor som påverkat projektets utfall är betydelsen av att 

kontrollera entreprenören (Upphandlingsstödet, 2010).  Rahman et al., 

(2013) har identifierat att otillräcklig övervakning och kontroll kan 

leda till kostnadsöverskridanden. 

Projektreducering  

** 
Eget begrepp baserat på intervjuer som menas att projekt delas upp i 

mindre projekt.  

Belöningssystem 

 (eng. reward system) 

** 

Organisatoriska belöningar motiverar anställda att prestera mot önskad 

riktning och belöningar kan vara både monetära eller inte-monetära 

(Bartol & Locke, 2000, refererad i Bartol & Srivastava, 2002).  

Rekrytering  

(eng. recruitment)  

** 

Enligt Ekwoaba, Ikeije och Ufoma (2015) är rekrytering “Recruiting 

and selecting the wrong candidates who are not capable come with a 

huge negative cost which businesses cannot afford “ (s. 23). 

MENINGSSKILJ- 

AKTIGHETER 

(eng. conflicts) 

En konflikt uppstår till följd av en handling eller omständighet som är 

inkompatibla (Ng, Pena-mora, & Tamaki, 2007) och konflikter är 

fortfarande ett problemområde i byggbranschen (Kassab, Hegazy & 

Hipel, 2010). Byggbranschen kännetecknas av ett hårt klimat som ofta 

leder till konflikter och dispyter (Tazelaar & Snijders, 2010) eller i vissa 

fall rättstvister (Yiu & Cheung, 2006) 

 

3.3 Studiernas utformning 

Vid utformningen av examensarbetets forskningsstrategi kan denna utgöras av antingen 

kvantitativ- eller kvalitativ forskning. En blandning av dessa forskningsstrategier är också 

förekommande. (Bryman & Bell, 2013) Den kvantitativa forskningsmetoden är enligt 

Bryman & Bell (2013) lämplig att använda vid insamlandet av numerisk data, där 

betoningen är att kvantifiera vid insamling och analys av data. Forskningsstrategin bygger 

på att den sociala verkligheten är objektiv (Bryman & Bell, 2013). Till skillnad från den 

kvantitativa forskningsstrategin som fokuserar på siffror tillämpas den kvalitativa 

forskningsstrategin enbart på ord. Detta examensarbete kommer att ha både en kvalitativ 

och kvantitativ undersökning för att besvara examensarbetets syfte och forskningsfråga. 

Den kvalitativa undersökningen i form av intervjuer och en kvantitativ undersökning i 

form av intern registerdata och enkäter. Examensarbetets datainsamling är baserat på 

Studie 1 intern registerdata, Studie 2 intervjuer och Studie 3 enkäter. 

 

 Studie 1  

En kvantitativ studie genomfördes och analyserades baserat på Studie 1 den intern 

registerdatan över infrastrukturprojekt. Denna interna registerdata kommer att benämnas 

som Trafikverket interna projektdatabas. Baserat på Studie 1 gjordes intervjuer via telefon 

(Studie 2). Innan intervjun skulle starta fick studieobjekten ta fram information om antalet 

ÄTA-arbeten. Intervjun började med en kort presentation av vad intervjun skulle handla 

om, för att behålla examensarbetets oberoende uteslöts examensarbetets forskningsfråga 

i samtalet och kontakten med studieobjektet. Orsaken till detta var att om studieobjekten 

har kännedom om examensarbetets syfte finns risken att detta påverkar deras svar i en 

inte önskvärd riktning. Ytterligare en riskfaktor identifierades gällande studieobjektens 

trygghet att ge ärliga svar som reflekterar deras åsikter. Denna risk minskas genom att 



22  

 

inte namnge studieobjektet i Studie 2. (Bryman & Bell, 2013) Telefonintervjuerna varade 

i ungefär 30 minuter med varje intervjurespondent. Svaren spelades in i samband med 

intervjun och transkriberades. 

 

Från Trafikverkets interna registerdata fanns 486 projekt. På uppdrag enligt regeringsbrev 

har kontrakt som avslutats år 2014 och överstiger 10 miljoner kronor valts ut för att 

analyseras och följas upp. (Trafikverket, 2015) Det interna registerdatan innehöll data om 

kontrakterat pris, utfall, differens mellan kontrakterat pris minus utfall, ersättningsform, 

trafikslag och mängd-, innehålls- och kostnadsförändring. I tabell 4 finns en beskrivning 

av infrastrukturprojekteten i den interna registerdatan. 

 

Tabell 4: Beskrivande statistik av projektdatabasen 

N = 486 Antal % = 100 

Entreprenadform   

Utförandeentreprenad 404 83% 

Totalentreprenad  82 17% 

Trafikslag    

Järnväg 83 17% 

Väg 171 35% 

Ej specificerat 232 48% 

Ersättningsform   

Mängdreglerad 247 51% 

Fast pris 48 10% 

Ej specificerat 191 39% 

ÄTA-arbeten   

Mängdförändring 104  

Innehållsförändring 102  

Kostnadsförändring 102  

Valid - innehåller alla ÄTA 62  

 

 Studie 2 

Den kvalitativa studien med standardiserade intervjufrågor baserades på den interna 

registerdatan. Vid framtagningen och utformningen av intervjuguiden är det viktigt att ha 

en tydlig struktur med avsikten att underlätta intervjuprocessen. En annan viktig aspekt 

är att språket är begripligt och tas väl emot av studieobjektet. (Bryman & Bell, 2013) 

Majoriteten av frågorna besvaras utefter en skala. Somliga av intervjufrågorna är tagna 

och reviderade från Dahlstrom och Nygaard (1999) även Rokkan, Heide och Wathne 

(2003). I intervjun förekommer ett antal intervjufrågor som är mer öppna. Avsikten med 

detta är att det ger studieobjekten utrymme att lämna mer djupgående förklaringar till 

vilka bakomliggande orsaker som förekommer.  

 

Baserat på den interna registerdatan (Studie 1) valdes 136 projekt ut som innehåller 

information om ÄTA-arbeten. ÄTA-arbeten är en mängd-, kostnads- och 

innehållsförändring. Enligt Trafikverket (2015) beskrivs mängdförändring med att 

ingående mängder regleras mot verkligt utförda mängder. En innehållsförändring 

beskrivs som ökade kostnader genererade av tillkomna arbeten eller arbeten i ändrad 

omfattning som inte ingick i det ursprungliga kontraktet. Innehållsförändringen medför 

en ökad samhällsnytta eller leder till lägre underhållskostnader. Minskade kostnader kan 

även uppkomma genom att delar av kontrakt avbeställs. En kostnadsförändring är 
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kostnader för tilläggs- och ändringsarbeten inom avtalets innehåll och funktion som 

orsakas av exempelvis brister i handlingar eller förändrade förutsättningar. (s.3)  

 

För att förenkla jämförelsen valdes projekt av liknande kriterier utifrån trafikslag (järnväg 

eller väg) och entreprenadform (total- eller utförandeentreprenad). Fördelningen av de 

136 projekten fördelas över utförandeentreprenader (104 st.) och totalentreprenader (32 

st.). Trafikslaget fördelades enligt följande järnväg (34 st.), väg (45 st.) och ej specificerat 

(57 st.). Kriterierna för projekten är följande: litet projekt 10-25 miljoner och stort projekt 

över 25 miljoner kronor. Liten storlek på ÄTA 0-5 miljoner och stor ÄTA är mer än 5 

miljoner kronor. Därmed valdes fyra projekt ut och samtliga var järnvägsprojekt i 

utförandeentreprenader baserat på de 136 projekten. För att få en djupare förståelse och 

se variation av storlek på projekt och storlek på ÄTA valdes följande projekt ut och ses i 

stapeldiagrammet i figur 4:  

 Projekt 1) litet projekt och liten ÄTA  

 Projekt 2) litet projekt och stor ÄTA 

 Projekt 3) stort projekt och liten ÄTA  

 Projekt 4) stort projekt och stor ÄTA 

 

 

 
 

Figur 4: Projektstorlek och storlek på ÄTA-arbeten i TKR 

 

 Studie 3 

En kvantitativ studie har genomförts baserat på en enkätstudie. Enkätstudien fungerade 

som en post-hoc analys för att hitta förklaringar till ÄTA arbeten. Frågeformuläret till 

enkäten liknar de frågor som ställdes i intervjuguiden (Studie 2), ett par justeringar har 

gjorts för att matcha utskicken till beställare och entreprenörer. I Studie 3 gjordes utskick 

av en öppen webbenkät till både entreprenörer och beställare. Respondenterna måste 

själva läsa och besvara enkätfrågorna då intervjuaren inte är på plats. Enkäter är lätt att 

administrera då de kan skickas ut via e-post till respondenter som befinner sig utspridda 

geografiskt sett. Enkätensutformning har inslag av horisontella svarsalternativ. (Bryman 

& Bell, 2013) Enkäten består av enbart slutna frågor med förvalda svarsalternativ, där 

enkäten har utgått från en femgradig Likertskala (Likert, 1932), svarsalternativen är 

mellan minus två (-2) till plus två (+2) där mittpunkten noll (0) visade på ett neutralt 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013). Enkäten hade varierande svarsalternativ för att 
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respondenten inte taktiskt skulle kunna planera svaren i förväg. För mer information se 

Bilaga 2 Enkätfrågor.   

 

3.4 Datasammanställning 

För att sammanställa resultatet av Studie 3 och presentera datan har en korrelationsanalys 

genomförts i statistikprogrammet, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). I 

korrelationsanalysen beskrivs sambandet mellan två variabler med hjälp av en 

korrelationskoefficient. Korrelationen mellan de två variabler är alltid mellan -1 och +1. 

Ett starkt samband, det vill säga en hög korrelation är så långt bort från 0 som det går. 

Om korrelationen är hög, indikerar det att det föreligger ett samband mellan de två 

variablerna. I Studie 3 har en korrelationsanalys använts för att identifiera de faktor som 

driver ÄTA-arbeten. Om korrelationskoefficienten, alltså sambandet mellan de två 

variabler är slumpmässigt visas detta genom ett så kallat p-värde. P-värdet beskriver med 

andra ord sannolikheten att resultat är felaktigt och ett lågt p-värde ger uttryck för att 

sambandet är statistiskt signifikant. I Studie 3 genomfördes en regressionsanalys i 

statistikprogrammet (SPSS) med syftet att förkasta eller verifiera examensarbetets 

uppställda hypoteser. Regressionsanalysen beskriver relationen mellan den förklarande 

och den beroende variabeln, denna utläses genom att analysera betavärdet som visar på  

statistiskt signifikanta värden. (Moore, McCabe & Craig, 2012) 

 

3.5 Dokumentering och redovisning av ÄTA-arbeten  

Hanteringen av ÄTA-arbeten börjar då entreprenören har fått information om en 

underrättelse som är en ändring av det befintliga kontraktet (Trafikverket, 2017). Därefter 

görs en bedömning av projektledaren om arbetet räknas som ett ÄTA-arbete. Därmed 

uppstår väntetid innan entreprenör kan fortsätta arbeta. Tidigare har Trafikverket konterat 

kontot ÄTA-arbeten som en sammanslagen post. Sedan år 2013 har det skett en 

uppdelning beroende på om det är en innehållsförändring, en kostnadsförändring eller en 

mängdförändring (se tabell 5).  Beslutet grundar sig i att öka möjligheterna för 

Trafikverket att identifiera, analysera och följa upp utfallet av ÄTA-arbeten 

(Trafikverket, 2013).  

 

Tabell 5: Redovisning av ÄTA-arbeten (Källa: Trafikverket, 2013) 

Konto Beskrivning 
4651 Byggentreprenader, 

ÄTA- Innehållsförändring 

 

Denna post redovisar kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten 

i relation till entreprenadkontraktet. Det kan röra sig om en 

utökning av det existerande uppdraget. 

4652 Byggentreprenader, 

ÄTA - Kostnadsförändring 

Denna post redovisar ändrings- och tilläggsarbeten i relation till 

entreprenadkontraktet. Det kan röra sig om brister i underlaget. 

4653 Byggentreprenader, 

ÄTA – Mängdförändring 

 

Denna post reglerar kostnader mot differens mot 

mängdförteckningens reglerbara mängder, det vill säga 

skillnaden mot den teoretiska mängden mot utfallet. 

 

3.6 Metod för analys 

 

 Metodproblem  

Studie 1 den interna registerdatan kan förklaras som en beskrivande studie (eng. 

descriptive). Beskrivande studien syftar till att beskriva en situation, en händelse eller en 

person (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). En begränsning med beskrivande studier är 

att slutsatser inte går att dras utan bidrar endast till en beskrivning (Saunders et al., 2009). 

Studie 1 bidrar följaktligen till kunskap om de 486 infrastrukturprojekten och avser att 

komplettera de två andra studierna.   

 



25  

 

I Studie 2 informerades vi av vår kontaktperson på Trafikverket att det inte var möjligt 

att nå ut till alla projektledare baserat på den interna registerdatan (Studie 1). Följaktligen 

begränsades Studie 2 till ett färre antal projekt samtidigt som vi förvarnades om att 

projektledarna inte hade kunskapen om antalet ÄTA-arbeten. Problem som uppstod vid 

valet av projekt var att projektledare avslutat sin anställning på Trafikverket och att 

projekten inte var inom samma verksamhetsområde. Slutligen valdes fyra projekt ut med 

fyra ansvariga projektledare (Studie 2). Författarnas ambition var att göra fyra 

kompletterande intervjuer med entreprenörer baserat på de fyra utvalda projekten. På 

grund av tidsbrist och uteblivet svar kunde endast två av de fyra entreprenörer intervjuas.  

 

I Studie 3 enkätundersökningen fanns en svårighet att få organisationer att förmedla 

kontaktuppgifter till anställda. Vid kontakt med ett flertal organisationer både beställare 

och entreprenörer fanns en ovilja till att lämna ut anställdas mejladresser. Orsaken kunde 

vara tidsbrist, känsligt med mejladresser och risken att bli överöst med enkäter i 

framtiden. Användning av öppna enkäter medför en uppföljningsproblematik där det inte 

är möjligt att skicka ut påminnelser till de som inte besvarat enkäterna. I de fall där 

författarna till Studie 3 samlat in mejladresser via hemsidor kunde påminnelsemejl 

skickas. Vidare finns en risk för bortfall och delvis besvarade enkäter (Bryman & Bell, 

2013; Forza, 2002).  

 

 Reliabilitet och validitet 

I bedömningen av examensarbetets trovärdighet kan begreppen reliabilitet och validitet 

tillämpas. Reliabilitet används i bedömningen av mätningens tillförlitlighet i 

examensarbetet. Hög reliabilitet innebär att mätningen leder till samma utfall, vid 

upprepade tillfällen oavsett vem som utför mätningen. (Bryman & Bell, 2013) 

Dokumentation av hur arbetsgången går till är essentiell för att skapa en hög reliabilitet. 

Rådata som sammanställs i databasen är fri från författarnas tolkning. Om andra skulle ta 

del av samma data skulle resultatet och slutsatserna bli samma. (Yin, 2014) Studie 1 

insamlade interna registerdata och interna dokument är inte öppet för andra forskare och 

är därmed inte tillgänglig i examensarbetet. Reliabilitet i Studie 3 har stärkts genom att 

använda Cronbach’s Alpha (Gliem & Gliem, 2003). Efter enkätutskicken har positiv och 

negativ respons om enkätensinnehåll framförts. En anonym entreprenör uttrycker 

följande ”Jag tycker inte era frågor fångar problemet utan delar av symptomen”. De tyder 

på en brist i enkäten att fånga problemets essens.  

 

Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta och minska förekomsten av 

systematiska mätfel (Bryman & Bell, 2013). För att minska antalet systematiska mätfel 

och öka validiteten har en genomgång av intervjun gjorts med studieobjekten. Avsikten 

är att öka studieobjektens kännedom om intervjuns upplägg och svarsalternativ. I de fall 

då studieobjekten upplevde en osäkerhet under intervjuns gång, löstes detta med att 

författarna direkt kunde förklara de oklarheter som uppstått. För att skapa en djupare 

förståelse och komplettera de interna dokument har följdfrågor ställts där det varit aktuellt 

för att stärka examensarbetet ytterligare.  
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4 EMPIRI 

Följande avsnitt kommer examensarbetets resultat baserat på de tre studierna att 

presenteras. Studie 1 presenterar rådata från den interna projektdatabasen för att sedan 

belysa utvalda faktorer i en korrelationsanalys. I Studie 2 presenteras resultatet av 

kvalitativa intervjuerna. Avsnittet avslutat med Studie 3 där resultatet från enkäterna 

redogörs i en regressionsanalys och interkorrelationsanalys.   

 

4.1 Studie 1 

 

 Korrelationsanalys av utvalda faktorer 

I korrelationsanalysen framkom ett flertal intressanta samband, som kommer studeras 

mer ingående i avsnitten nedan. Vid bedömningen om en variabel anses som intressant 

studeras främst korrelationskoefficienten (r) och om denna betraktas som statistiskt 

signifikant (p-värde). Ett lågt p-värde visar på ett statistiskt signifikant samband det vill 

säga att det inte är en slump. En beskrivning till resultaten av tabellerna kommer 

framställas löpande i texten. I tabell 6 visas en sammanställning över intern registerdata 

på projekten. Beteckning Medel står för medelvärdet av alla projekt och 

standardavvikelse har förkortningen StAvi.   

 

Tabell 6: Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser 
  Medel StAvi (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F6) (F7) (F8) 

F1.      47 768 382         98 150 863             

F2.        7 581 903         27 487 408     .72**        

F3.                    19                       27     .03 .37**       

F4.        2 723 952           8 171 534     .07 .41** .23*      

F5.        2 146 834           6 917 800     .37** .61** .11 .83**     

F6.        7 594 575         22 406 472     .44** .65** .07 .80** .78**    

F7.        4 338 765           9 047 232     .96** .95** -.37 .01 .96** .94** .95*  

F8.       -  809 554           1 460 026     .01 -.24 -.42 -.61 -.85 -.58 1.00* 1.00** 

*p<0.05; **p<0.01  

F1 Kontraktssumma; F2 Differensen i TKR; F3 Differens i %; F4 Mängdförändring; F5 

Innehållsförändring; F6 Kostnadsförändring; F7 Bonus; F8 Vite  

 

Kontraktssumman (F1), även kallat projektstorlek. Projektets storlek klassificeras av att 

ju större kontraktssumma, desto större projekt. Den positiva korrelationen mellan 

kontraktssumma och differensen i TKR, där differensen är skillnaden mellan den 

kontrakterade kostnaden i förhållande till det verkliga utfallet. Ju högre kontraktssumma 

leder till större differens och vice versa, (Tabell 6: r= 0.72; p<0.01) framgår det att 

korrelationen är hög och att sambandet är statistiskt signifikant. Å ena sidan kan resultatet 

förklaras med att ett större projekt tenderar att ha en högre kontraktssumma och därmed 

att differensen blir större i absoluta termer, (Tabell 6: r= 0.72; p<0.01). Å andra sidan 

kan den kontrakterade summan ställas i relation till den relativa procentsatsen. I tabellen 

framgår det att korrelationen r= 0.03 mellan den kontrakterade summan och differensen 

i procent är låg och inte statistiskt signifikant. Med andra ord skiljer sig resultatet åt 

beroende på om man tittar på kontraktssumman i relation till differensen i absoluta termer 

(TKR) eller i relativa termer (%).      

 

Hypotestest   
H1: I stora projekt förekommer fler ÄTA-arbeten  

 

Differensen i TKR (F2) mellan den kontrakterade summan och utfallet i absoluta tal, 

(Tabell 6: r= 0.65; p<0.01) och (Tabell 6: r= 0.61; p<0.01) kan man utläsa en positiv 

korrelation. Sambandet mellan differensen i TKR korrelerar mot kostnadsförändring (F6) 
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samt innehållsförändring (F5), vilket visar på ett signifikant samband. Sambandet mellan 

dessa två variabler indikerar att större projekt även sannolikt ökar differensen och stödjer 

således H1: I stora projekt förekommer fler ÄTA-arbeten.  

 

Differensen i % (F3) mellan den kontrakterade summan och utfallet i relativa termer. Där 

(Tabell 6: r= 0.37; p<0.01) tolkas korrelationen (r) som positiv mellan differensen i 

procent i jämförelse med differensen i TKR där det föreligger ett statistisk signifikant 

samband.  

 

Mängdförändring (F4) beskrivs av Trafikverket (2015) med att ingående mängder 

regleras mot verkligt utförda mängder. Det finns ett positivt samband som indikerar att 

då det förekommer en mängdförändring förekommer det högst troligt både en 

innehållsförändring och en kostnadsförändring. Korrelationen är hög och statistiskt 

signifikant mellan mängdförändring och innehållsförändring (F5) (Tabell 6: r= 0.83; 

p<0.01). Ytterligare ett positivt samband är mängd-och kostnadsförändring (F6) (Tabell 

6: r= 0.80; p<0.01). Korrelationen är hög och statistiskt signifikant. 

 

Innehållsförändring (F5) beskrivs av Trafikverket (2015) som ökade kostnader 

genererade av tillkomna arbeten eller arbeten i ändrad omfattning som inte ingick i det 

ursprungliga kontraktet. Innehållsförändringen medför en ökad samhällsnytta eller leder 

till lägre underhållskostnader. Minskade kostnader kan också uppkomma genom att delar 

av kontrakt avbeställs. Ett positivt samband visade sig mellan innehållsförändring och 

mängdförändring (F4) (Tabell 6: r=0.83; p<0.01), där korrelationen är hög och statistiskt 

signifikant. Ytterligare ett positivt samband framkom att en innehållsförändring leder till 

en kostnadsförändring (F6) se (Tabell 6: r= 0.80; p<0.01). 

 

Kostnadsförändring (F6) beskrivs av Trafikverket (2015) som kostnader för tilläggs- och 

ändringsarbeten inom avtalets innehåll och funktion som orsakas av exempelvis brister i 

handlingar eller förändrade förutsättningar. En kostnadsförändring leder till en 

mängdförändring (F4) (Tabell 6: r= 0.80;  p<0.01). Ytterligare ett positivt samband 

visade att en kostnadsförändring leder till en innehållsförändring (F5) (Tabell 6: r= 0.78; 

p<0.01). Korrelationen är hög och det föreligger ett statistiskt signifikant samband. 

 

Bonus (F7) beskrivs av Trafikverket (2015) med den kompensation som utgår till de 

leverantörer som överstiger beställarens minimikrav exempelvis gällande 

kvalitetsaspekter eller färdigställande i tid. Variabeln bonus visar att det föreligger starka 

samband mellan de olika variablerna kontraktssumma (Tabell 6: r= 0.96; p<0.01), 

differensen i TKR (Tabell 6: r= 0.95; p<0.01), innehållsförändring (Tabell 6: r= 0.96; 

p<0.01), kostnadsförändring (Tabell 6: r= 0.94; p<0.01) och vite (Tabell 6: r= 0.95; 

p<0.01). Samtliga variabler har en hög korrelation och är statistiskt signifikant. Ett 

negativt samband föreligger mellan bonus och differens i % (F3) (Tabell 6: r= -0.37). Ju 

mer (mindre) differensen i % desto mindre (mer) bonus och vice versa. Sambandet visar 

på en hög korrelationen dock inte statistiskt signifikant. När det kommer till bonus kan 

författarna endast uttala sig med en försiktighet kring de resultat som framkommit då de 

är ett begränsat antal (11st). Med det sagt ligger det dock i författarnas och Trafikverkets 

intresse att studera variabeln bonus då denna visar på intressanta samband med flertalet 

variabler.  

 

Vite (F8) beskrivs av Trafikverket (2015) som ekonomisk kompensation till beställaren 

där leverantörens överenskomna resultat understiger beställarens minimikrav, 

exempelvis färdigställandetid eller olika kvalitetsaspekter i kontraktet. Denna starka 

korrelation (Tabell 6: r= -0.85) indikerar på att det finns ett negativt samband mellan 
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innehållsförändring och vite. Det innebär att vid ökade (minskade) kostnader för 

tillkomna arbeten, en innehållsförändring, leder till minskad (ökade) kompensation till 

beställaren och vice versa. Resultat är inte statistiskt signifikant vilket innebär att det inte 

möjligt att dra generella slutsatser även om korrelationen är stark. Det finns en positiv 

korrelation (r = 1) mellan vite och bonus och en stark statistisk signifikans (p<0.01) men 

med tanke på att det är få fall, är resultat inte representativt för hela urvalet.  

 

4.2 Studie 2  

Den interna projektdatabasen utgör grunden för Studie 2 med kvalitativa intervjuer som 

syftar till att bidra med mer uttömmande information. Se tabell 7 kostnadsöverskridanden, 

tabell 8 tidsöverskridanden och tabell 9 redovisning av antalet ÄTA-arbeten. En 

intervjusammanfattning finns i bilaga 4 över resterande intervjusvar.   
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Tabell 7: Intervju om kostnadsöverskridanden 

 
KOSTNADSÖVERSKRIDANDEN 

PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

I detta fall var projektet inom budget 

och det nämner beställaren berodde 

på: ”Vi hade en bra kalkyl på det. 

Utifrån att vi hade bra 

erfarenhetsvärden. Dessutom var det 

en väldigt bra marknad.” Vidare 

uttrycker sig beställaren att det var 

”framförallt en aktör som ville in på 

marknaden och som ville visa vad dom 

kunde.” Med ny aktör menas att det var 

en ny aktör men ändå inte ny aktör som 

skulle in på marknaden. För det var nya 

personer som kommer från olika håll 

som tillsammans bildade en ny 

konstellation.  Beställaren lyfter också 

fram att ”Vi hade en bra och erfaren 

projektorganisation. Vi har jobbat med 

detta ett bra tag med olika sorters 

erfarenheter som kompletterar 

varandra men också att vi känner 

varandra”   

 

Entreprenören anser att projektet var 

inom budget och kommenterar vidare 

”Alltså vi pratar budget, vi har ju lite 

olika vinstkrav på oss... vi har ett 

täckningskrav vi siktar på.” 

Entreprenören beskriver orsaken till 

varför: ”Ja det var väl att det gick som 

vi hade planerat, dem tilläggsarbetena 

genererade den vinsten vi hade 

planerat.” 

Beställaren hävdar att ”Vi fick 

väldigt bra priser så vi klarade 

budget.”  

Beställaren menar att “Ja våran budget 

men inte inom anbudssumman, dem lämnar 

ju anbudssumman som vi handlar upp dem 

på och den överskreds ju men anbudet var 

så lågt att våran budget hölls.”. Det 

berodde på ”Det var ju ett väldigt lågt 

anbud för vi hade budgeterat med 90 

miljoner, tror jag och vi fick in ett anbud på 

45-50 miljoner och så landade vi på 60 till 

70, så att för våran budget hölls men det var 

bara för att anbudet var så lågt. Men 

anbudsumman var inte det som var 

slutsumman utan vi hade ganska mycket 

ÄTA alltså mer än dem normala 10-15 

procenten, som man brukar ha. Ett lågt 

anbud, mycket lägre än vad vi antog när vi 

kalkylerade på erfarenhetsvärdena”. 

Ytterligare förklaring om 

erfarenhetsvärden ”Vi har ju en 

jätteutvecklad men ändå en 

erfarenhetsbank med värden från tidigare 

projekt när vi gick på den så hamnade vi på 

en kalkyl som översteg med det anbudet vi 

fick in”.  

  

Beställaren upplevde att frågan är svår att besvara ”Om vi 

tittat på hela projektet gick vi under budget till och med. 

Men ”företagsnamn” kontrakt var på budget kan man 

säga.” 

Det fanns både kostnads- och mängdföränderingar i 

projektet ”Framförallt större mängdförändringar när det 

gäller bullerskärmar, fundament och bullerplank, var en 

ganska stor post. Plus att det var mer, mycket mer 

schaktning än vad som fanns i mängdbeskrivning från 

början. En ganska stor summa.”. Beställaren kommenterar 

enligt följande ”Vi hade ju tagit höjd för det i våran 

budget. Att det skulle vara mycket mängdförändringar. Sen 

hade vi mycket rena tilläggsarbeten ungefär 15 miljoner i 

tilläggsarbete. Tilläggsarbetena berodde till stor del på 

ledningsmark och en förändrad utformning av stationerna 

och tillkommande staket ”det var stora poster”. 

 

Entreprenören anser att projektet var över budget 

”Mycket är ju ändringar under resans gång, uteslutande.”  
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Tabell 8: Intervju om tidsöverskridanden 

TIDSÖVERSKRIDANDE 

PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

I detta fall skedde inget tidsöverskridande 

och det menar beställaren beror på ”... att 

vi hade bra leverantörer. Både vad det 

gäller projektering men framförallt 

entreprenörer.” vidare beskrev beställare 

att ”det var en entreprenör som var van vid 

sådana här jobb.” 

 

 Entreprenörens syn på varför projektet 

var i tid var att ”Ja det gick ganska mycket 

efter planering”, när tilläggsarbeten 

uppkom ”gick också utan att forcera” in 

tilläggsarbetena i planeringen. ”Snabba 

beslut från beställarna var också 

välkommet.” 

I detta fall skedde inget 

tidsöverskridande, beställaren 

beskriver ”ja, det vi hade pengar för 

gjorde vi i tid”. Beställaren nämner ”Vi 

hade gjort en utredning i ett tidigare 

projekt. Vi hade bra ingångsvärden 

alltså färdiga handlingar när vi började 

det här och fick dem här pengarna.” 

Vidare konstaterar beställaren att det 

beror på att ”vi fick bra entreprenörer, 

bra priser. Kommer jag ihåg generellt. 

Bra genomförande helt enkelt. Och jag 

säger också att vi hade bra 

projektledning. Alltså kollegor till mig 

som drev projektet bra.” Vidare ställs 

en fråga om projekteringen var bra: ”Ja 

det var den, den var gjord i ett tidigare 

projekt. Så man kan säga att man hade 

färdiga handlingar/utredningar före 

då.” 

I detta fall skedde inget 

tidsöverskridande. 

Beställaren nämner att 

”slutbesiktning höll som 

planerat.” Faktorer 

som gjorde att projektet 

var i tid berodde på ”... 

deltider som vi hade i 

kontraktet”  

  

I detta fall skedde inget tidsöverskridande. Beställaren beskriver 

att ”Ja det beror på vad man säger, eller hur man tolkar det. Det 

blev färdigställt i tid, det här kontraktet. Men vi hade nämligen en 

överklagan i upphandlingarna. Så hela projektet sköts faktiskt i 

tid. Men då gjorde jag ju om tidsplanen... så kan vi ju säga 

projektet var i tid, hölls inom tid…” Beställaren förklarar att ”det 

finns massa orsaker som gjorde att det var färdigt i tid faktiskt... 

Det var färdigt i tid, trots att det var överklagat.” Vidare beskriver 

beställaren hur tidsplanen i projektet höll ”Det blev liksom nya 

förutsättningar för alla och även för mig som projektansvarig”. 

”En av de största orsakerna till att vi klarade tidsplanen. Det var 

att det var väldigt bra samarbete mellan entreprenören och 

Trafikverket, bra samverkan... bra bemanning både hos 

entreprenören och hos beställaren. Byggledning och så vidare.” 

 

Entreprenören har svårt att sägas om projektet var i tid eller inte 

”Varför jag svävar lite är det är för att projektet överklagades i ett 

upphandlingsskede och sen så tog det där något halvår, vi fick 

liksom inte förlängt med motsvarande tid. Men det var ganska god 

tid tagen redan från början. Men det har att göra med 

sommaravstängningar av järnvägen att göra också. Så det är lite 

speciellt det där. Jag vet inte hur jag ska förklara plus att jag inte 

kommer ihåg riktigt. Men det är lite så där, varför var det klart i 

tid, ja vi hann väl med det vi skulle. ” 

Entreprenören nämner att trots överklagan klarade de ändå tiden, 

vidare uttrycker respondenten ”att det kan ha varit vissa småsaker 

kvar som gick över tid. Men man klarade dem här tågstoppen. Det 

är liksom det viktiga i ett sådant här projekt. Du kanske får ex 

antal veckor, där det är tågfritt. Och då ska du hinna göra vissa 

jobb under den tiden. Sen så ska tåget kunna trafikera och det har 

kommunicerats lång tid i förväg. Med tidtabeller och 

avstängningar och så och dem tågstoppen. Sen kan vi ha hållit på 

med något staket eller vad det nu kan vara, någon parkeringsplats 

som inte var inom kontraktstiden men det spelade liksom mindre 

roll.” 
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Tabell 9: Intervju om redovisningen av antalet ÄTA-arbeten 

REDOVISNING AV ANTALET ÄTA-ARBETEN 

PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 
Beställaren diskuterar antalet ändringsarbeten 

som uppstod i projektet: ”Jaa, skulle man väl 

kunna säga, ungefär 5”  

Antalet tilläggsarbeten var ”betydligt mer, nu 

kommer inte jag ihåg hur mycket men låt oss säga 

40 stycken” och  

Antalet avgående arbeten: ” Jag kommer inte ihåg 

någon, jag tror inte det. Men det var väldigt få 

avgående arbeten. Så jag skulle nog säga 0 där.” 

Beställarens övriga kommentarer om ÄTA-

arbeten “Egentligen det här med ändringar och 

tillägg brukar jag som vi inte vet något om när vi 

projekterar och planerar. Det brukar vi inte 

skriva något om, det tar vi som tillägg... Det är 

mer renhårigt mot alla, tycker jag.”  

 

Entreprenören för följande resonemang över 

antalet ändringar och tillägg ”Pratar vi ändringar 

som genererar en kostnad. Ett 60 tal, ungefär 30 

st ändringar. Nej men säg 30 av varje, 30 

ändringar och 30 tillägg. Det är alltså en väldigt 

grov uppskattning... 60 totalt kan man säga.” 

Vidare för entreprenören en diskussion om vad 

man säger är en ändring och att det ofta medför ett 

tillägg. ”Jag vet inte hur man ska tänka? Hur ni 

har tänkt? Ändrar man på nått, kommer det 

kanske ett tillägg.” 

Exempel på hur ett tilläggsarbete uppstår ”Om 

man tänker så här. Om vi märker att något inte är 

praktiskt genomförbart då går frågan till 

beställaren. Så kanske dem pratar med sina 

projektörer och då kommer det en ändring och då 

kommer det tillbaks till oss. Så säger vi det där 

verkar funka det kommer kosta detta, det blir ett 

tilläggsarbete.” I projektet beskrivs att när det är 

beställaren som initierar en ändring utan att 

entreprenören har påpekat någonting uppgår till 5 

stycken ändringar och 50 stycken tilläggsarbete 

och ”5 stycken, något sådant” avgående arbeten  

Beställaren diskuterar antalet 

ändringsarbeten ” Ja vad kan det ha vart, 

10? 10-15 stycken kanske. Ungefär. Om 

det räcker med det, jag tror jag gör en 

ganska bra kvalificerad gissning” 

Antalet tilläggsarbeten: ”Ja, det är väl 

ungefär 10-15 stycken där.” 

Antalet avgående arbeten: “Ja vad kan 

det vara då, ett par stycken kanske det 

är… vi pratar i småmängder. Det kan 

vara någonting som man inte behövde 

göra… En del små avgående, små grejor 

var avgående. Kan du väl skriva då 

kanske, 3 stycken då” 

Beställarens övriga kommentarer: “Det 

var väl ingenting som var onormalt i dem 

här projektet. Vi hade ju en del 

mängdändringar.” beställaren berättar 

hur dem planerade vissa ÄTA-arbeten 

”Vi gjorde en del planerade sådana 

saker. Vi planerade vissa ÄTA-arbeten ... 

kan vara bra att lyfta fram” Beställaren 

belyser om att det finns en tredje part att 

ta hänsyn till “Gjorde vi upp med 

entreprenören att när vi kommer dit ska 

ni använda den här vägen. Ja sa vi. Då 

får ni se till att den rustas då, så får ni 

betalt för det. Se till att den är bra skick… 

Sen är det alltid, en tredje part som ska 

vara nöjd också.”  

  

Beställaren diskuterar antalet 

ändringsarbeten ”Vi hade ju mycket 

tillägg, men ändringar, men säg att det. 

ja men det är också stora ändringar men 

vi hade väl cirka 20 stycken ändrings 

arbeten, kanske.” Beställaren funderar 

vidare ”Ja ungefär 20 men ja cirka 20-40 

jag kan ta reda på det mer exakt men om 

jag ska uppskatta skulle jag kunna säga 

att det är någonstans däremellan.” I 

beställarens diskussion kring ÄTA-

arbete kommer beställaren fram till att 

projektet hade ”hur många blev det nu 

försöker kanske 150 stycken 

underrättelser” Ett exempel på hur en 

underrättelse kan uppstå och tolkning av 

en underrättelse ”entreprenören tycker 

att de ska ha extra betalt för den här 

koden där vi har missat att skriva 

någonting och då tycker vi ja men det 

skrev vi, ’men vi har tolkat det så här’”  

Antalet tilläggsarbeten: ”Vi hade ju 

mycket tillägg. Säg 60 stycken olika, 

varierande nivåer” 

Antalet avgående arbeten: “10 stycken 

avgående arbeten kanske” 

Beställarens övriga kommentarer: 

“Däremot hade kanske vi 

kontaktledningsstolpen som vi hade 

projekterat som att den inte skulle bytas 

ut som vi kom fram till med 

entreprenaderna att den måste bytas ut.” 

 

  

Beställaren diskuterar antalet 

ändringsarbeten och antalet 

tilläggsarbeten “Sen så är det svårt att 

skilja på ändring och tilläggs. Vad som är 

ändring och vad som är tillägg. ” 

Det uppstod oklarheter i intervjun när vi 

ber beställaren att klargöra vad som är 

vad. ”Ja men ändringar kan ju både vara 

tillägg och avgående. Så att tillägg plus 

avgående blir antalet ändringar.” 

Beställaren nämner att en ändring kan 

bestå av flera småändringar ”Det anmäls 

som en ändring men i själva verket är det 

10 stycken småändringar.” Slutligen 

kommer beställaren fram till att antalet 

tillägg är 102, vilket då inkluderar 

ändrings- och tilläggs arbeten. 

Antalet avgående arbeten: ”9 stycken 

avgående arbeten.” 

Beställarens övriga kommentarer: ”Det 

är ganska normalt så här. Det är mycket 

fler tillägg än avgående arbeten”. Totalt 

uppgår det totala antalet ÄTA-arbeten till 

”111 ÄTA-arbeten” 

 

Entreprenören hade svårt att göra en 

uppdelning mellan antalet ändringar och 

antalet tillägg men hittade 109 ÄTA-

poster ”Vad som är ändringar och tillägg, 

det är väldigt sällan att det är avgående. 

Mycket mer ofta är det tillägg skulle jag 

säga.”  



 

32 

 

4.3 Studie 3 

Studie 3 gjordes för att identifiera förklaringar till avtalsutrymme. Den här studien kallas 

även för post-hoc analys eftersom förklaringar är centrala. 

 

 Beskrivande statistik för enkät 

Det inkom totalt 234 svar varav 208 var helt fullständiga. Tabell 10 redogör för totalt 208 

svar fördelat på 87 beställare, 116 entreprenörer och 5 underentreprenörer. 

Beslutskriteriet var att vi söker efter skillnader mellan de olika grupperna i de fall p-värde 

understiger 0.001. Med ett sådant beslutskriterium finns inga skillnader i svaren mellan 

beställare, entreprenörer, underleverantörer eller övriga med undantag från den medvetna 

affärsmodellen. Här finns skillnader som är signifikanta. Eftersom det inte finns 

skillnader kan vi fortsättningsvis studera samtliga samband tillsammans och inte var för 

sig som ses i tabell 10. En fördelning av deltagande respondenterna som besvarade 

enkäten ses i tabell 11.  

 

Tabell 10: Beskrivande statistik av begreppen 
 Begrepp  Grupp Medel  StAvi F  p-värde 

Förtroende Beställare 4.05 0.52 2.75 0.067 

Entreprenör 4.05 0.52  

Underentreprenör 3.42 1.26  

Total 4.04 0.54     

Transaktionskostnader Beställare 3.34 0.77 1.70 0.186 

Entreprenör 3.17 0.76  

Underentreprenör 3.67 1.41  

Total 3.25 0.78   

Partner opportunism  Beställare 3.42 0.81 1.66 0.192 

Entreprenör 3.55 0.65   

Underentreprenör 4.00 1.14   

Total 3.51 0.73     

Konfliktlösning Beställare 3.16 0.75 3.21 0.042 

Entreprenör 3.36 0.79  

Underentreprenör 4.00 0.82  

Total 3.29 0.79     

Styra ÄTA-arbeten Beställare 3.44 0.52 0.97 0.379 

Entreprenör 3.50 0.50  

Underentreprenör 3.78 0.40  

Total 3.48 0.51   

Projektreducering  Beställare 2.76 0.98 3.02 0.051 

Entreprenör 2.47 1.11  

Underentreprenör 3.38 1.38  

Total 2.61 1.07   

Person och ledarskapsknutna  Beställare 2.84 0.81 3.44 0.034 

Entreprenör 2.75 0.81  

Underentreprenör 3.81 0.43  

Total 2.81 0.82     

Ofullständig projektering Beställare 4.00 0.60 5.96 0.003 

Entreprenör 4.26 0.69  

Underentreprenör 3.50 0.71  

Total 4.14 0.67   

Medveten affärsmodell  Beställare 3.83 0.97 15.26 0.000 

Entreprenör 3.01 1.12  

Underentreprenör 2.80 1.48  

Total 3.35 1.14   
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Tabell 11: Beskrivande statistik för enkät 
N =234 Antal % = 100 

Parter   

Beställare 95  41 % 

Entreprenör 139 59 % 

Entreprenadområde   

Anläggning 99 42 % 

Byggnad 135 58 % 

Uppdelning av anläggning (fler alt. valbara)    

Väg 69  

Bro 35  

Järnväg 36  

Tunnel 23  

Flygfält 7  

Hamnar 19  

Dammar 13  

Kraftverk 16  

Idrottsplatser 17  

Master 5  

Bergrum 14  

Annat   

Totalt 254  

Uppdelning av byggnad (fler alt. valbara)    

Bostäder 83  

Kommersiella lokaler 75  

Sjukhus 24  

Industrilokaler 37  

Annat   

Totalt 219  

Entreprenadform   

Totalentreprenad 106 45 % 

Utförandeentreprenad 115 49 % 

Annat 13 6 % 

Arbetsroller   

Arbetschef 48 21 % 

Arbetsledare 16 7 % 

Ombud 31 13 % 

Planerare 7 3 % 

Platschef 38 16 % 

Projektledare 66 28 % 

Annat 28 12 % 
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 Multivariata begrepp för enkät 

Studie 1 och Studie 2 arbetar med etablerade begrepp och är till viss del teoretiska. En 

översikt av antaganden för respektive begrepp finns i tabell 3 Mätinstrument. Därför 

skapades tre olika faktorer som driver ÄTA-arbeten. Vi kallar dessa för person och 

ledarskapsknuten, projektering och medveten affärsmodell.  För att hitta generella 

förklaringar skapade vi multivariata begrepp se tabell 12.  

 

Tabell 12: Multivariatabegrepp för enkät 

  

1. Förtroende (α=.76) 

(1) Specifika personer 

(2) Kvalitén  

(3) Kontraktsbunden  

(4) Kostnadskontroll 

(5) Korrekt redovisning 

(6) Specifika personer 

2. Transaktionskostnader vid förhandlingar (α=.76) 

(1) Förhandlingar om finansiella justeringar av avtalet är normalt svåra och långdragna 

(2) När oväntade förändringar uppstår, var åtminstone en part missnöjd med det förhandlade utfallet 

(3)Våra förhandlingar med beställaren är oftast svåra 

3. Partner opportunism (α=.77) 

(1)Beställaren har varit missvisande om vissa saker för att skydda sina egna intressen. 

(2) Beställaren lovar ofta saker utan att det genomförs 

(3) Beställaren agerar inte alltid i enlighet med ert avtal 

(4) Beställaren försöker ofta bryta informella överenskommelser för att maximera sin egen nytta 

4. Konfliktlösning (r=.40) 

(1)Hittade alltid omedelbart lösningar på era meningsskiljaktigheter 

(2) Kompromissade alltid på ett sätt som gynnar ert partnerskap 

5. Styra ÄTA-arbeten (α=.75) 

(1) Bättre utbildning själv 

(2) Mer resurser på planering själv 

(3) Se över rekrytering själv 

(4) Bättre belöningssystem själv 

(5) Bättre kontroller själv 

(6) Bättre utbildning motpart 

(7) Mer resurser på planering motpart 

(8) Se över rekrytering motpart 

(9) Bättre belöningssystem motpart 

(10) Bättre kontroller motpart 

6. Projektreducering (α=.76) 

(1) Själv styra ÄTA-arbeten med att dela upp projekt i mindre projekt  

(2) Motpart styr ÄTA-arbeten med att dela upp projekt i mindre projekt 

7. Person och ledarskapsanknuten (α=.82) 

(1) Driver själv ÄTA-arbeten av person 

(2) Driver själv ÄTA-arbeten av ledarskapsknutna  

(3) Driver motpart ÄTA-arbeten av person 

(4) Driver motpart ÄTA-arbeten av ledarskapsknutna  

8. Ofullständig projektering  

(1) Motpart drivs av ofullständig projektering 

(2) Själv drivs av ofullständig projektering  

9. Medveten affärsmodell 

(1) motpart drivs av viljan att tjäna pengar  
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 Interkorrelationsanalys av utvalda faktorer 

Tabell 13 visar en sammanställning över samband av utvalda faktorer. I 

korrelationsanalysen framgår att ett antal intressanta faktorer sammanfaller.  

 

Tabell 13: Interkorrelationsanalys av utvalda faktorer 
Variabel M St.Avi (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) 

1. 4.04 0.54 (α=.76)                

2. 3.25 0.78 .04 (α=.76)        

3. 3.51 0.73 .05 .48** (α=.77)       

4. 3.29 0.79 .08 -.13 -.03 (r=.40)      

5. 3.48 0.51 .09 .17* .28** .13 (α=.75)     

6. 2.61 1.07 -.01 .00 -.05 .11 .18** (α=.76)    

7. 2.81 0.82 -.03 .26** .22** .03 .36** .17* (α=.82)   

8. 4.14 0.67 .24** .13 -.02 -.01 .06 -.24** -.06   

9. 3.35 1.14 .06 .25** .25** -.06 .19** .17* .24** -.05 (-) 

*p<0.05, **p<0.01          

1. Förtroende; 2 Transaktionskostnad; 3. Partner opportunism; 4. Konfliktlösning; 5. Styra ÄTA-arbeten; 

6. Projektreducering; 7. Person och ledarskapsknutna; 8. Ofullständig projektering;  

9. Medveten affärsmodell (en variabel och saknar mått för reliabilitet).  

 

Förtroende (1) visar i vilken utsträckning specifika aktiviteter, produktegenskaper eller 

aktiviteter i form av kontrakt som bygger upp förtroende. Förtroendet är i examensarbetet 

ett samlat medelvärde av sex variabler och sattes ihop eftersom dessa mäter samma sak 

teoretiskt (se Tabell 3 Mätinstrument) och statistiskt (Tabell 13: Reliabilitet, ɑ= 0.76). 

Förtroende har ett positivt samband med att ÄTA-arbeten drivs av ofullständig 

projektering i tabell 13 (r:0.24; p<0.01), där korrelationen är hög och statistiskt 

signifikant.  

 

Transaktionskostnader (2) visar i vilken utsträckning förhandlingar är långdragna. 

Transaktionskostnader är ett samlat medelvärde av tre variabler som samlades ihop till ett 

medelvärde, eftersom det var ett teoretiskt begrepp (se Tabell 3 Mätinstrument) och 

visade sig statistiskt mäta samma sak (Tabell 13: Reliabilitet, ɑ= 0.76). Sambandet 

gentemot andra begrepp visar på ett positivt samband med partner opportunism (r:0.48; 

p<0.01). Ett ytterligare samband som påvisades mellan transaktionskostnader och 

styrning av ÄTA-arbeten visar på ett positivt samband (r: 0.17 p<0.05), där korrelationen 

är hög och statistiskt signifikant. Ytterligare ett intressant samband är att 

transaktionskostnader korrelerar med person och ledarskapsknutna faktorer (r: 0.26 

p<0.01), där korrelationen är hög och statistiskt signifikant. Den sista faktorn 

transaktionskostnader visar på ett tydligt samband och tron om att ÄTA-arbeten drivs av 

en medveten affärsmodell (r: 0.25 p<0.01), där korrelationen är hög och är statistiskt 

signifikant. I tabell 10 över beskrivande statistik var beslutskriteriet att vi söker efter 

skillnader mellan de olika grupperna i de fall p-värde understiger 0.001. Vid ett sådant 

kriterium framgår inga skillnader mellan beställare och entreprenörer med undantaget av 

att medveten affärsmodell. Där finns signifikanta skillnader att beställaren anser att ÄTA-

arbeten drivs av att entreprenören vill tjäna pengar.  

 

Partner opportunism (3) visar ett otillbörligt konkurrenstänkande där avtalspartnern 

ljuger och intar positioner för egen vinning. Begreppet partner opportunism är teoretiskt 

(Tabell 3 Mätinstrument) och mäts av fyra variabler. Begreppet visade sig mäta samma 

sak statistiskt och vi samlade därför upp det som ett medelvärde och rapporterar 

Cronbach’s alpha (Tabell 13: Reliabilitet, ɑ= 0.77). Partner opportunism visar på 

ett positivt samband mot utbildning, planering, rekrytering, belöningssystem och 

kontroller (r: 0.28 p<0.01). Ytterligare ett samband är att partner opportunism korrelerar 

med person och ledarskapsknutna faktorer (r: 0.22 p<0.01), där korrelationen är hög och 
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statistiskt signifikant. Den sista faktorn partner opportunism visar på ett tydligt samband 

att tron om att ÄTA-arbeten drivs av att motparten vill tjäna pengar (r: 0.18 p<0.01), där 

korrelationen är hög och det är statistiskt signifikant. 

 

Konfliktlösning (4) mäter förmågan att överkomma och lösa konflikter med bland annat 

kompromisser. Begreppet mäts statistiskt med två variabler och visade på ett högt internt 

samband. Det interna sambandet gjorde att vi redovisar ett samlat medelvärde (Tabell 13: 

Reliabilitet, r=0.40). 

 

Styra ÄTA arbeten (5) är ett begrepp vi utvecklade utifrån intervjuer. Begreppet visar i 

vilken utsträckning konkreta aktiviteter kan reducera effekter av ÄTA-arbeten. 

Aktiviteter som byggdes in i begreppet var utbildning, planering, rekrytering, 

belöningssystem, kontroller som även dessa mäter samma sak statistiskt (Tabell 13: 

Reliabilitet, ɑ= 0.75). Ett samband mellan att styra ÄTA-arbeten är genom 

projektreducering (r: 0.25 p<0.01), där är korrelationen hög och statistiskt signifikant. 

Ytterligare ett samband påvisades att styra ÄTA-arbeten och person och ledarskapsknutna 

faktorer (r: 0.36; p<0.01). Även att ÄTA- arbeten drivs av motpartens medvetna 

affärsmodell (9) ser vi samband med och korrelationen är hög och statistiskt signifikant 

(r: 0.19; p<0.01). 

 

Projektreducering (6) speglar egen uppfattning om vad som driver ÄTA och vad i vilken 

utsträckning de tror motpart driver ÄTA med avseende på projektreducering. 

Projektreducering har två variabler och mäter samma sak (Tabell 13: Reliabilitet, ɑ= 

0.76).  Projektreducering visar på ett samband mot person och ledarskapsknutna (r: 0.17; 

p<0.05), ett negativt samband med dålig projektering (r: -0.24; p<0.01) och att motpartens 

medvetna affärsmodell (r: 0.17; p<0.05). Samtliga av dessa tre samband har hög 

korrelation och är statistiskt signifikanta. 

 

Person och ledarskapsknutna (7) begreppet visar i vilken utsträckning person och 

ledarskapsknutna aktiviteter påverkar ÄTA-arbeten. Begreppet mäts av fyra variabler 

som mäter samma sak (Tabell 13: Reliabilitet, ɑ= 0.82) och är till viss del teoretiskt (se 

tabell 3 Mätinstrument). Ledarskap och personanknutna variabler visar ett samband med 

att ÄTA-arbeten drivs av motpartens medvetna affärsmodell (r: 0.24; p<0.01). Sambandet 

visar på en hög korrelationen och är statistiskt signifikant. 

 

Ofullständig projektering (8) ej statistiskt signifikant och medveten affärsmodell (9) är en 

variabel som saknar mått för reliabilitet.  

 

 Regression 

I Tabell 14 redovisas regressionsanalysen med betavärdet (β) och som ledning för om 

olika oberoendefaktorer påverkar ÄTA-arbeten. Beroendefaktorn är vad som driver ÄTA 

arbetet och beslutskriteriet är statistiskt signifikans (p-värde). Tabell 14 regression av 

faktorer som driver ÄTA-arbeten visar en regressionsanalys över vad som driver ÄTA 

utifrån tre faktorer: (1)  person - och ledarskapsknutna, (2) ofullständig projektering och 

(3) medveten affärsmodell vilka också benämns som beroende variabler. 

Oberoendevariablerna är förtroende, transaktionskostnader, partner opportunism, 

konfliktlösning, styra ÄTA-arbeten själv och motpart och projektreducering.  
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Tabell 14: Regression av faktorer som driver ÄTA-arbeten 

  

Modell A: 

Beroendevariabel 

person och 

ledarskapsknutna 

Modell B: 

Beroendevariabel 

ofullständig 

projektering 

Modell C: 

Beroendevariabel 

medveten 

affärsmodell 

Post-Hoc Hypoteser (PHH) Beta p-värde Beta p-värde Beta p-värde 

PHH1a-c: Förtroende 
-

0.06 

0.334 0.23 0.001 0.05 0.491 

PHH2a-c: Transaktionskostnader 0.18 0.015 0.18 0.021 0.15 0.054 

PHH3a-c: Partner opportunism 0.05 0.500 -0.16 0.045 0.15 0.058 

PHH4a-c: Konfliktlösning 0.01 0.882 0.01 0.878 -0.07 0.330 

PHH5a-c: Styra ÄTA själv och motpart 0.30 0.000 0.09 0.188 0.11 0.147 

PHH6a-c: Projektreducering 0.12 0.086 -0.28 0.000 0.16 0.024 

R  44%  40%  36% 

R2  19%  16%  13% 

Adj R2   17%   13%   10% 

Starkt stöd p<0.001 ; Stöd p<0.05; svagt stöd p<0.10; Ej stöd p> 0.10   

 

Modell A – Vi hade sex hypoteser för att pröva relationer som påverkar person och 

ledarskapsknutna ÄTA-arbeten. PHH2a visar att dessa drivs av transaktionskostnader av 

förhandlingar och fann en signifikant effekt (Tabell 14: β= 0.18; p<0.05). PHH5a visar att 

person och ledarskapsknutna ÄTA-arbeten drivs av att styra ÄTA-arbeten själv och av 

motpart (β= 0.30; p<0.001). PHH6a testade om person och ledarskapsknutna ÄTA-

arbeten drivs av projektreducering och fann stöd för (β= 0.12; p<0.05). Modell A har en 

förklaringsgrad på 17% av variationen i beroendevariabeln.  

 

Modell B – Vi hade sex hypoteser för att pröva relationer som påverkar ofullständig 

projektering driver ÄTA-arbeten. PHH1b visar att förtroende driver ÄTA-arbeten och 

fann en effekt (Tabell 14: β= 0.23; p<0.05). PHH2b prövade om transaktionskostnader 

driver ÄTA-arbeten och fann stöd för (β= 0.18; p<0.05), visar på att långdragna 

förhandlingar således påverkar ÄTA arbeten. PHH3b testade partner opportunism där vi 

fann en negativ relation (β= -0.16; p<0.05). PHH6b prövade om projektreducering driver 

ÄTA-arbeten och vi fann en negativ relation (β= -0.28; p<0.05). Den negativa relation 

tyder på att de som anser att projektreducering är ett bra sätt att styra ÄTA-arbeten även 

tycker att projekteringen är ofullständig. Modell B har en förklaringsgrad på 13% av 

variationen i beroendevariabeln.  

 

Modell C – Vi hade sex hypoteser för att pröva relationer som påverkar om medveten 

affärsmodell driver ÄTA-arbeten. PHH2c visar att transaktionskostnader driver ÄTA-

arbeten och vi fann ett svagt stöd (Tabell 14: β= 0.15; p<0.10). PHH3c indikerar att partner 

opportunism driver ÄTA-arbeten vi fann stöd för det (β= 0.15; p<0.10). PHH6c visar på 

signifikant stöd för projektreducering (β= 0.16; p<0.05). Modell C visar på en 

förklaringsgrad på 10% av variationen i beroendevariabeln. 
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 Sammanfattande bild av regression 
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Figur 5: Sammanfattande bild av regression 
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5 ANALYS 

Detta avsnitt presenterar en analys gällande de viktigaste resultaten och för en diskussion 

kring dessa i förhållande till tidigare forskning. Analysen är uppdelad i 3 studier. I Studie 

1 analyseras resultaten från det interna registerdata från Trafikverkets projektdatabas. I 

Studie 2 analyseras resultatet från intervjuerna för att hitta förklaringar om ÄTA-arbeten 

och Studie 3 analyserar resultaten baserat på enkäter där vi vill hitta generella 

förklaringar.    

 

5.1 Studie 1 

Kostnad är ett centralt begrepp inom mätningen av ett byggprojekts framgång och 

kostnadsöverskridanden är ett välkänt problemområde inom byggsektorn (Flyvbjerg et 

al., 2004; Palmquist & Wennberg, 2016; Park & Papadopoulou, 2012; Shehu et al, 2014). 

Vi fann att kostnadsöverskridanden i den interna projektdatabasen uppgick till ett 

medelvärde på 19 % för projekten, som kan föras in i vår avtalsmodell: 

 

1-avtalet= avtalsutrymmet  1-avtalet = 0.19 

 

Avtalsutrymmet uppgår till 19 % i vår modell och speglar de osäkerheter man inte har 

lyckats fånga i avtalet. Det som fångas i avtalet är alltså 81 %. I den interna 

projektdatabasen har vi fått kunskap om att avtalsutrymmet varierar mellan –54 % till 

+155 % för de 486 projekten. Tidigare studier gjorda i Norge uppgick variationen för 

kostnadsöverskridanden för infrastrukturprojekt mellan -59 % till +183% (Odeck, 2004). 

Resultat vi fått fram från den interna projektdatabasen stämmer överens med Norges 

variation.  

 

Det finns forskning som visar att projektets storlek är sammankopplat med 

kostnadsöverskridanden (Makovšek et al., 2012) som vi funnit stöd för i den interna 

projektdatabasen. Resultatet från projektdatabasen påvisar ett linjärt samband som visar 

att desto högre kontraktssumma i ett projekt leder till en större differens, således bekräftas 

tidigare forskning (Merewitz, 1972; Morris & Hough, 1987). Differensen är det som 

benämns avtalsutrymme. Vårt resultat bekräftar hypotesen H1: I stora projekt 

förekommer fler ÄTA-arbeten. Förklaringen till resultatet är att i ett projekt som avser en 

större kontraktssumma blir också avtalsutrymmet större i absoluta tal. I relativa termer 

fann vi också ett samband mellan storleken på projektet och storleken på avtalsutrymmet. 

Denna information kan bidra med kunskap om att stora projekt med hög komplexitet är 

svåra att hantera. Personer tar inte hänsyn till projektets komplexitet och överskattar sin 

förmåga att hantera stora projekt. Vi tolkar det som att det råder en brist på erfarenhet och 

kunskap.  

 

5.2 Studie 2 

Studie 2 söker med kvalitativa intervjuer förklaringar till Studie 1. Tabell 9 presenterar 

en fördjupning av redovisning av antalet ÄTA-arbeten, som i examensarbetet benämns 

avtalsutrymme. Överlag visade det sig i Studie 2 att redovisningen av antalet ÄTA-

arbeten inte sker på ett systematiskt sätt med en detaljrikedom på projektnivå. I 

byggbranschen rör det sig om stora poster på miljontals kronor som redovisas som en stor 

mängdförändring utan specifikationer, eftersom det behövdes mer material till vägarbete 

eller dylikt. I privata organisationer krävs detaljerad redovisning över kostnader rörande 

kopieringspapper och toalettpapper. Redovisningen är således inte tillräckligt 

uttömmande för att framtida byggprojekt ska ta lärdom och ta vara på den dokumentation 

som sker när ÄTA-arbeten uppkommer. Enligt de utvalda citaten (se tabell 9 intervju om 

redovisning av antalet ÄTA-arbeten) framgår en osäkerhet i att uppskatta antalet 

ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten som uppstod i projekten. Vi fann att det råder 
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en brist i redovisningen av antalet ÄTA-arbeten i Studie 1 i den interna projektdatabasen. 

Nedanstående citat styrker en bristfällig redovisning hos flertalet av respondenterna: 

 

”Nu kommer inte jag ihåg hur mycket men låt oss säga 40 stycken” (Beställare 1) 

 

“Ja vad kan det ha vart, 10? 10-15 stycken kanske. Ungefär. Om det räcker med det, jag 

tror jag gör en ganska bra kvalificerad gissning” (Beställare 2) 

 

“Ja ungefär 20 men ja cirka 20-40 jag kan ta reda på det mer exakt, men om jag ska 

uppskatta skulle jag kunna säga att det är någonstans däremellan.” (Beställare 3) 

 

Förhoppningen var att intervjuerna skulle ge en mer detaljerad information kring 

avtalsutrymmet det vill säga antalet ÄTA-arbeten och vad de berodde på. Det fanns ingen 

dokumentation utan blev kvalificerade gissningar. Svaren som gavs om redovisningen av 

antalet ÄTA-arbeten var osäkra och kunde ibland inte särskiljas som stärks med följande 

citat “Sen så är det svårt att skilja på ändring och tillägg. Vad som är ändring och vad 

som är tillägg. ” (Beställare 4). En beställare underströk att ”Vi planerade vissa ÄTA-

arbeten ... kan vara bra att lyfta fram” (Beställare 2) vilket tyder på en försvarsställning. 

Denna tolkning grundar sig i att man vill försvara antalet ÄTA-arbeten. 

 

Tidigare studier visar att ett projektets utfall påverkas av att aktörerna drivs av ett 

opportunistiskt beteende och moral hazard (Heide & John, 1990; Lado et al, 2008; 

Rindfleisch & Heide, 1997). I en entreprenadupphandling kommer entreprenören och 

beställaren att dra nytta av de ofullständigheter som finns i kontraktet till sin egen fördel. 

En respondent utrycker följande om att en ofullständig handling leder till ”En 

tolkningsbar bygghandling” (Entreprenör 1) där kontraktet kan tolkas till sin egen fördel. 

Detta kan leda till konflikter på grund av en tolkningsbar handling och brister i kontraktet 

kan leda till minskat förtroende. En respondent antydde att meningsskiljaktigheter kan 

vara eftersträvansvärt och något som behövs ”Ja, det gör det alltid. Annars gör man inte 

ett bra jobb som beställare. Det är nyttigt och det behövs.” (Beställare 4). Att 

meningsskiljaktigheter uppstår behöver således inte betraktas som negativt utan kan bidra 

till att diskussioner gynnar projektet och samarbetet. Kontraktsstyrning kan tillämpas för 

att minska avtalsutrymmet, följaktligen är det viktigt att kontraktet är korrekt, fullständigt 

och att kvaliteten är hög.  

 

Partner opportunism uppstår när parterna agerar för att maximerar sina egna intressen 

(Bengtsson & Kock, 2000). Förhållandet mellan beställare och leverantör kan resultera i 

en skadlig partner opportunism som negativt påverkar relationen (Wang et al, 2013). Vi 

fann stöd för att parterna inte alltid agerar i enlighet med vad som har avtalats om, vilket 

även det påvisar ett opportunistiskt beteende mellan parterna (Se Bilaga 4). Om den andra 

parten inte agerar i enlighet med avtalet ökar således behovet att kontrollera den andra 

parten.  Vidare finns det forskning som visar att vårda förhållandet och samspelet mellan 

beställare och leverantör har visat sig ha en positiv påverkan på prestationen och utgöra 

en konkurrensfördel (Wang et al, 2013). Ett sådant samspel finner vi i citatet “Egentligen 

det här med ändringar och tillägg brukar jag som vi inte vet något om när vi projekterar 

och planerar. Det brukar vi inte skriva något om, det tar vi som tillägg... Det är mer 

renhårigt mot alla, tycker jag”(Beställare 1). Citatet kommer från projekt 1 med minst 

ÄTA-arbeten, vilket kan tydas att vikten av ett bra förhållande leder till bättre prestation 

och mindre ÄTA-arbeten. Vidare undersökte vi om moral hazard och opportunistiskt 

beteende leder till att entreprenören uppträder felaktigt och försöker lura beställaren. 

Tidigare forskning har belyst detta (Eriksson & Hane, 2014) att genom 

tilläggsbeställningar (e.g Wood & Ellis, 2005) kan entreprenören vara missvisande. Vi 
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avsåg därmed att undersöka om entreprenören och beställare ”spelar spelet” med avsikten 

att tjäna pengar. En beställare kommenterar följande: 

 

”Det blir väldigt enkelt att ställa frågan så, det är klart att en entreprenör måste tjäna 

pengar för annars då överlever inte entreprenören om dem inte tjänar pengar. Men en 

kalkylförutsättning också, även om jag går ut förfrågningsunderlag och i det är det 

väldigt tydligt projekterat då om inte jag som entreprenör lägger med det i min kalkyl. 

Det vill säga att här har beställaren missat massor här kommer jag att få betalt för efter 

det kontraktet är tilldelat. Men om jag inte gör det vinner jag inte anbudet så kan jag inte 

räkna med det som saknas, vilket gör att det är klart att dem måste driva dem ÄTORNA 

för att få betalt. Men det är för att det egentligen är dåligt anbud eller 

förfrågningsunderlag. Ja visst för att få betalt så det är en affärsmodell dem har. Skulle 

det vara ett klockrent förfrågningsunderlag där det inte fanns några ÄTA, som inte är 

med i förfrågan, då skulle ju vi inte heller ha ÄTA-diskussioner antar jag.” (Beställare 3) 

 

”Vi tjänar mest pengar på arbeten utan ÄTA-arbeten, ofta får vi inte betalt för störningen, 

vilken är svår att prissätta.” (Extern entreprenör 1) 

 

Efter en genomgång av intervjuerna och ovanstående citat fann vi stöd för att dra den 

slutsatsen att ÄTA-arbeten drivs som ett sätt att tjäna pengar. Vad som driver ÄTA-

arbeten säger en utomstående part ”En komplett handling som är genomtänkt som vi kan 

planera efter tjänar alla i kedjan på, tyvärr har man börjat pruta på kostnaderna för 

projekteringen och kvalitetsgranskningen är minimal” (Extern entreprenör 1) detta visar 

på att vikten av en komplett handling och att mindre resurser läggs på projektering. Vi 

fann stöd för att ÄTA-arbeten kan vara en följd av bristfällig projektering (se bilaga 4) på 

grund av projekteringen inte var färdigställd i tid. I Projekt 2 återanvändes tidigare 

projektering som resulterade i en stor andel ÄTA (Se figur 4). Kopiering av 

projekteringen anpassas inte för det nya projektets egenskaper, behovet av bättre 

uppföljning och redovisning av projekteringen behövs. Ett sätt är att projektera genom 

projektreducering och minimera ÄTA-arbeten. Projektreducering kan vara fördelaktigt 

för projekteringen eftersom den blir mindre omfattande och således lättare att kontrollera. 

Å andra sidan menar en del av respondenterna att projektreducering inte alls är ett bra sätt 

att minska antalet ÄTA-arbeten. En extern entreprenör poängterade att det finns en 

svårighet gällande gränsdragningen mellan de olika entreprenörerna och det området de 

ansvarar för. 

 

Förtroendet är oftast kopplat till en specifik person där relationen mellan parterna är 

grunden för ett gott samarbete. Vi såg att person och ledarskapsknutna faktorer inte verkar 

vara något som direkt orsakar ÄTA-arbeten. Vilket kan tolkas som att personer har 

bristande erfarenhet och kompetens som väljs bort vid skapandet av den nya temporära 

projektorganisationen. Specifika kompetenser är därmed viktigt för tilltron mellan 

parterna ”Jag det gör det absolut... För det är klart att man förhoppningsvis får ett större 

och bättre förtroende för någon som är kompetent i det vi håller på med kontra 

motsatsen” (Entreprenör 4). Även kunskap är nödvändig för att projektera (se bilaga 12), 

för om man inte besitter tillräckligt med kunskap för hur man ska projektera ett projekt, 

skriva avtal eller genomföra arbetet påverka det ÄTA-arbeten. Okunskapen kommer att 

öppna upp för brister i genomförandet och att motparten utnyttjar okunskapen till sin egen 

fördel vilket skapar ett opportunistiskt beteende. Vi fann att specifika personer (Se bilaga 

4) påverkar graden av förtroende vilket bekräftar tidigare forskning. Om man innehar ett 

högt förtroende för en specifik person minskas således behovet av att lura den andra 

parten.  
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5.3 Studie 3 

Tidigare forskning fastställer att förtroendet till den andra parten är viktig och att det är 

svårt att täcka in allt i ett kontrakt (Pruth, 2002). Med högt förtroende avses att man tror 

att den andra parten kommer agera enligt vad som är bäst för dig utan behovet av att 

kontrollera (Das & Teng, 1998). Studie 3 visar att när förtroende finns förekommer 

ofullständig projektering. Detta tyder på att när parterna förlitar sig på varandra minskas 

behovet av kontroll och därmed krävs ingen fullständig projektering. Förtroende kan 

således även förklara en del av den bristande projekteringen vi fann i Studie 2. 

 

Transaktionskostnader uppstår vid förhandlingar (Dahlstrom & Nygaard, 1999). Tidigare 

forskning visar på att transaktionskostnader uppstår till följd av att människor beter sig 

rationellt och opportunistiskt (Dahlstrom & Nygaard, 1999; Nurmandi & Kim, 2015; 

Williamson, 1975; Williamson, 1985) vilket ytterligare bekräftades i vårt resultat. En 

faktor som påverkar projektets utfall är att projekten är personanknutna och den 

erfarenhet de besitter. Det senare påverkar ett projektets prestation i tid, kostnad och andra 

aspekter (Baccarini, 1996). Studie 3 visar att person- och ledarskapsknutna faktorer ökar 

transaktionskostnader och förklaras av att en person saknar rätt kompetens och erfarenhet. 

Därmed ökar behovet att kontrollera den andra partnern via uppföljning och 

dokumentering. Vi har funnit stöd från tidigare forskning att beställaren har ansett att 

entreprenören har avsikt att söka efter möjligheter till ÄTA-arbeten med intention att tjäna 

pengar (Alderman & Ivory, 2007; Wood & Ellis, 2005) vilket överensstämmer med vårt 

resultat. 

 

Att agera opportunistiskt handlar parterna på ett sätt där deras egna intressen maximeras 

(Bengtsson & Kock, 2000). För att minska graden av opportunism kan man styra ÄTA-

arbeten via utbildning, planering, rekrytering, belöningssystem och kontroller. Sådan 

direkt styrning är tydlig i våra resultat. Resultatet indikerar att opportunistiskt beteende 

påverkas av person och ledarskap. Resultaten påvisar att opportunism där parternas 

tendens att ljuga och agera missvisande förklaras av ofullständig projektering och en 

medveten affärsmodell. Entreprenörer kan således se affärsmöjligheter i ofullständigt 

projekterade projekt. Det är vanligt att det råder tidsbrist när en upphandling ska planeras. 

Tidigare forskning poängterar vikten av att tillräckligt med resurser läggs ner på 

planeringen (Faniran et al., 1998). Ett bra sätt är att minska projektens storlek genom 

projektreducering för att effektivisera planeringen och användning av resurserna. 

Resultatet visar på att projektreducering minskar avtalsutrymmet (ÄTA-arbeten), ju 

mindre projekt, desto bättre kontroll. Ytterligare förklaringar är att en bättre utbildning 

bidrar till att skapa bättre ledare. Rekrytering med ’rätt person på rätt plats’ med rätt 

kompetens och kunskap leder till minskade ÄTA-arbeten och därmed en bättre 

resursallokering. Bristande kompetens och kunskap hos beställare som upphandlar på ett 

dåligt förfrågningsunderlag möter en marknad som använder sig av en medveten 

affärsmodell.  

 

Projektreducering förklarar variansen i samtliga beroendevariabler. Att dela upp i mindre 

projekt skulle motverka effekter av person och ledarskapsanknutna ÄTA-arbeten. 

Eftersom sambandet är negativt kommer projektreducering i hög utsträckning ha låg 

ofullständig projektering. Slutligen kommer hög grad av projektreducering minska 

möjligheter till att otillbörligt tjäna pengar. Person och ledarskapsknutna ÄTA-arbeten 

driver motpartens medvetna affärsmodell. Att dela upp i mindre projekt skulle kunna 

prövas i utvecklingsprojekt på statliga och offentliga verk.  
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6 SLUTSATSER 

I följande kapitel besvaras examensarbetets forskningsfråga som följs av en presentation 

av examensarbetets bidrag och studiens praktiska implikationer. Därefter sker en 

avslutande diskussion om ämnet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Svar på studiens forskningsfråga 

Byggbranschen har välutvecklade rutiner och en utvecklad standard för upphandlingar. 

Examensarbetet belyser att trots utvecklade rutiner och standard finns, är det vanligt att 

upphandlingar resulterar i tids- och kostnadsöverskridanden. Examensarbetets resultat 

visar att det finns en begränsad kunskap, dokumentation och systematisk redovisning om 

var felen uppstår. Mer kunskap om avtalsutrymmet krävs och de avvikelser som uppstår 

i projekt. Examensarbetets syfte är att förklara avtalsprecision av byggentreprenader. För 

att uppnå syftet har tre studier genomförts. Studie 1 bygger på intern registerdata från en 

projektdatabas. Hypotesen som testades visade att större projekt driver mer ÄTA-arbeten. 

Studie 2 identifierar förklaringar till Studie 1. Huvudsakliga förklaringar i intervjuer var 

att ÄTA-arbeten kan förklaras av relationer mellan entreprenörer och beställare, bristande 

projektering, ofullständiga kontrakt (transaktionskostnader), kostnadskontroll, 

möjligheter till projektreducering, bättre redovisning av antal ÄTA och opportunistiskt 

beteende. För att testa dessa förklaringar gjorde ytterligare en enkätstudie, Studie 3. I 

Studie 3 jobbade vi med etablerade begrepp som kunde matchas mot dessa förklaringar 

och knyta dessa till post-hoc hypoteser (PHH). Dessa PHH testades med en 

regressionsanalys mot entreprenörer och beställare. 

 

Genom att uppnå syftet har vi erhållit ökad kunskap om hur avtalsprestation skapas, vem 

som skapar ofullständiga avtal och under vilka förutsättningar avtal uppkommer. Det 

finns däremot ingen entydig förklaring på frågan. Examensarbetet har undersökt ett flertal 

faktorer för att komma fram till vilka förutsättningar som skapar avtalsutrymmet (ÄTA-

arbeten). Baserat på det huvudsakliga resultatet från Studie 1 framkommer att det saknas 

detaljerad information om ändringar, tilläggsavtal eller andra typer av kompletteringar 

som enbart redovisas som en kostnad. Det finns alltså brister i dokumentation, 

uppföljning och redovisning. Det framkom även av Studie 2 att detaljredovisning saknas 

över kostnaderna av antalet ändringar, tilläggs- och avgående arbeten. En förklaring till 

ÄTA-arbeten är att individer tenderar att agera utifrån egenintresse och opportunistiskt. 

Något som tidigare forskning har uppmärksammat och bekräftas i vårt examensarbete. I 

intervjuerna och i enkäten fann vi stöd för ett sådant beteende. Resultatet av intervjuerna 

indikerar att upphandlingen endast ses som en transaktion och inte som ett partnerskap 

som citatet antyder ”Ja, det var väl inget partnerskap. Det var ett kontraktsförhållande.” 

vilket bekräftas i enkäten av både beställare och entreprenörer (se regressionsanalysen 

tabell 14).  

 

6.2 Studiens bidrag 

I inledningen av examensarbete löd citatet ”Det är vi som sätter spelets regler och det 

måste vi vara medvetna om.” (Beställare 3). Citatet besvarar vem av beställaren och 

entreprenören som skapar ofullständiga avtal. Således är det beställaren som utformar 

spelets regler och följaktligen öppnar upp för att ÄTA-arbeten skapas. Entreprenörer 

påpekar även att projekteringen är bristfällig och tenderar att försämras ”Att det inte är 

projekterat färdigt den är absolut största orsaken att man inte har tänkt färdigt” (Extern 

entreprenör 2). Beställaren bör i avtalen minimera avtalsutrymmet (ÄTA-arbeten) genom 

en förbättrad avtalsprecision. Examensarbetet belyser att redovisningen av projekten är 

bristfällig och det huvudsakliga resultat är behovet av en mer detaljerad redovisning och 

en förbättrad relation mellan beställare och entreprenör.  
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6.3 Studiens praktiska implikationer 

I likhet med många andra specialområden arbetar bygg isolerat. För att nyttja kunskapen 

hos andra professioner såsom ekonomer och systemutvecklare genom att använda 

redovisning och integrerad rapportering kan bygg ta hjälp av expertis i andra områden. 

Jobba mer systematiskt med orsaker och uppföljning av dessa för att få ett meningsfullt 

lärande mellan projekt. Det kostar mycket pengar att inte ta hänsyn till kunskap från andra 

discipliner. Vi föreslår att statliga myndigheter, kommuner och landsting implementerar 

ändrade rutiner i en mindre skala där tydliga lärdomar förs över till nästkommande 

projekt. Studiens praktiska implikationer är att statliga myndigheter som Trafikverket vid 

upphandlingen av varor, tjänster och byggentreprenader ska förbättra redovisningen av 

ÄTA-arbeten och antalet ändringar och tillägg. Resultatet i Studie 1 och Studie 2 visar på 

bristen av en fungerande detaljredovisning av upphandlingar. Ändringar och tillägg som 

inte är tillräckligt detaljerade är svåra att hänföra till kostnader. Examensarbetet syftar till 

att bidra med praktiska implikationer med att förbättra redovisningen av antalet ÄTA-

arbeten inom upphandlingar och att redovisningen bör innehålla mer detaljerad 

information. Att få mer kunskap om varför ändringar, tilläggsavtal och avgående arbeten 

uppstår leder till en förbättrad avtalsprecision och därmed ett minskat avtalsutrymme. På 

så sätt uppnås en bättre kontroll, redovisning och planering av byggentreprenader. Detta 

skapar en träffsäkrare resursallokering av skattebetalarnas pengar. Studiens praktiska 

implikationer kan tillämpas till andra områden och upphandlingar av exempelvis 

sjukvård, kollektivtrafik och andra välfärdstjänster utöver byggentreprenader. 

Upphandlingar av varor och tjänster i statliga myndigheter, kommuner och landsting kan 

tillämpa examensarbetets resultat. Förhoppningen är att skapa ett gemensamt sätt att 

hantera och redovisa avtalsutrymmet (ÄTA-arbeten) på ett systematiskt sätt för att 

sektorer ska lära av varandra.  

 

6.4 Avslutande diskussion 

En viktig aspekt att belysa är att examensarbetet handlar om ett ämne som upplevs 

känsligt. Ämnet entreprenadupphandlingar och ÄTA-arbeten uppmärksammas med viss 

negativ association inom forskningsvärlden och i media. Studie 2 fann att respondenterna 

i intervjun upplevde ämnet känsligt. Det kan leda till att projektledarna och 

entreprenörerna känner sig ansvariga för projektet och därav normalt att de går i 

försvarsställning. Konsekvensen av att de går i försvarsställning är att de inte är så 

uppriktiga i sina svar eller uttalanden. Under intervjun, Studie 2, upplevde vi en viss 

försvarsställning och en ovilja att framställa sig själva eller motsatt part i dåligt ljus. En 

sätt att undvika en del av denna problematik är att ge anonymitet. Vi bedömer trots 

erhållen anonymitet att svaren blev påverkade. Därför gjorde vi enkäter i Studie 3 för att 

få ärliga svar från både beställare och entreprenör.  

 

6.5 Begränsningar  

I examensarbetets inledande skede var vår ambition att studera alla 486 projekt i den 

interna projektdatabasen (Studie 1). Avsikten var att studera och kartlägga variationen i 

antalet ÄTA-arbeten och koppla ÄTA-arbeten till differensen mellan den kontrakterade 

summan och projektets utfall. Vid vår kontakt med Trafikverket informerades vi om att 

det inte var möjligt att nå ut till alla projektledare. Vi begränsades följaktligen till ett färre 

antal projekt samtidigt som vi förvarnades om att projektledarna mest troligt inte hade 

kunskapen vi efterfrågade beträffande antalet ÄTA-arbeten. I den interna 

projektdatabasen saknas information om exempelvis trafikslag och entreprenadform på 

projekt (Tabell 4 beskrivande statistik internregisterdata), vilket gjorde att projekten 

sållades bort. I detta examensarbete har inga begränsningar av enkäten (Studie 3) gjorts 

gällande kriterier om geografi och storlek på organisationer. Utländska entreprenörer har 
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heller inte tagits i beaktning i den genomförda studien. Det finns således reservationer i 

examensarbetets resultat på grund av ovannämnda begräsningar.  

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning   

Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att studera variationen och kartlägga antalet 

ändringar och tilläggsavtal i andra områden. I andra branscher existerar inte termen ÄTA 

eller liknande. Fortsatt forskning om upphandlingar av välfärdstjänster i andra områden 

hade varit intressant och skulle bidra till ökad kunskap om den problematik upphandlingar 

tenderar att medföra. Förslagsvis kan Stockholms läns landsting studeras. Framtagning 

av en gemensam databas av upphandlingar hade underlättat jämförelser mellan sektorer.  
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

 

TEMA 1 

Hur länge varade projektet? 

Var projektet färdigställt i tid? (Ja/Nej) 

Vilka faktorer gjorde att projektet var färdigt i tid? 

Vilka faktorer gjorde att projektet gick ÖVER tiden? 

Var projektet inom budget? (Ja/Nej) 

Vad var orsaken till att projektet var INOM budget? 

Vad var orsaken till att projektet var ÖVER budget? 

Uppnådde projektet de kvalitetskrav som ställdes i kontraktet? (Ja/Nej) 

På vilket sätt uppnådde projektet de kvalitetskrav som ställdes i kontraktet? 

På vilket sätt uppnådde projektet INTE de kvalitetskrav som ställdes i kontraktet?  

Vilken grad av komplexitet skulle du säga att detta projekt hade? (-2 Låg, 0 Neutral, 

+2 Hög) 

Vad berodde det på? 

 

TEMA 2 

Om du skulle göra en uppskattning av ANTALET ÄNDRINGAR som uppstod i 

projektet? 

Om du skulle göra en uppskattning av ANTALET TILLÄGG som uppstod i 

projektet? 

Om du skulle göra en uppskattning av ANTALET AVGÅENDE ARBETEN som 

uppstod i projektet? 

 

I vilket skede av projektet anser du ÄTA arbeten främst uppkommer? 
(Förfrågningsunderlaget, projekteringsskedet eller produktionsskedet? 

 

Förtroendet gentemot entreprenören bygger på... (-2 Låg, 0 Neutral, +2 Hög) 

IBT1: Specifika personer 

IBT2: Kvalitén 

IBT3 Kontraktsbundet 

IBT4: Kostnadskontroll 

IBT5: Korrekt redovisning 

IBT6: Specifika kompetenser 

 

TEMA 3 

Vad tycker du ÄTA-arbeten fångar mest? (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 

Instämmer helt) 

FA1: Osäkerhet (exempelvis oförutsägbara händelser) 

FA2: Ofullständiga kontrakt 

FA3: Ofullständigt projekterade 

FA4: Dålig planering 

 

Vad anser du driver ÄTA-arbeten? (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

DR1: Alltid personanknutna 

DR2: Alltid ledarskapsanknutna 

DR3: Ofullständigt projekterad 

DR4: Dålig planering 

DR5: Okunskap 

DR6: Ett sätt att tjäna pengar 

DR7: Dålig uppföljning 
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DR8: Ofullständiga kontrakt 

DR9: Osäkerhet (exempelvis oförutsägbara händelser) 

 

Om ÄTA-arbeten skulle kunna styras bättre, vad skulle du föreslå? (-2 tar helt 

avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

STY1: Bättre utbildning 

STY2: Mer resurser på planering 

STY3: Se över rekrytering 

STY4: Bättre belöningssystem 

STY5: Bättre kontroller 

STY6: Dela upp projekt i mindre projekt 

 

Hur tycker du att hanteringen av ÄTA-arbeten fungerar utifrån följande faktorer: 
(-2 Fungerar inte alls, 0 Neutral, +2 Fungerar mycket bra) 

HA1: Dokumentering 

HA2: Spårning 

HA3: Uppföljning 

 

TEMA 4 

Hur upplever du följande... (-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

PO1: Entreprenören har varit missvisande om vissa saker för att skydda sina egna 

intressen 

PO2: Entreprenören lovar ofta saker utan att det genomförs 

PO3: Entreprenören agerar INTE alltid i enlighet med ert avtal 

PO4: Entreprenören försöker ofta bryta informella överenskommelser för att maximera 

sin egen nytta 

Om förhandlingssituationer... (-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

TCA1: Förhandlingar om finansiella justeringar av avtalet är normalt svåra och 

långdragna 

TCA2: När oväntade förändringar uppstår, var åtminstone en part missnöjd med det 

förhandlade utfallet 

TCA3: Våra förhandlingar med entreprenören är oftast svår 

TCA4: Parterna är villiga att ge efter för krav från den ena parten iförhandlingarna 

Om tidsåtgången... (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

TCB1: Vi tillbringar mycket tid att kontrollera kvaliteten och mängder i leveransen från 

denna partner. 

TCB2: Vi använder för mycket tid för att se till att leveranser är i tid från denna partner. 

TCB3: Vi tillbringar för mycket tid på att övervaka "bygget" från denna partner. 

Om Informationsflödet…(-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

TCC1: Informationen frånentreprenören är ofta dåligt formulerad och svår att förstå 

TCC2: Viktig information från entreprenören kommer sällan i rätt tid  

TCC3: Informationen från entreprenören är antingen ofullständig eller alltför omfattande 

för att förstå 

Uppstod det meningsskiljaktigheter med entreprenören i detta projekt? (Ja/Nej) 

Om meningsskiljaktigheter... (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

CCC1: Hittade alltid omedelbart lösningar på era meningsskiljaktigheter 

CCC2: Kompromissade alltid på ett sätt som gynnar ert partnerskap 

I vilken fas i projektet tog ni hjälp av en jurist? 
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TEMA 5 

Vad skulle du ge för tips till en nyexaminerad ingenjör som jobbar med 

projektering/planering på Trafikverket? 

Har du något att tillägga? 

 

TEMA 6 INFORMATION DELTAGARE 

Din arbetstitel? 

Hur många års yrkeserfarenhet har du?   

Vilken är din högsta formella utbildning? 

Vilken inriktning/linje läste du? 
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BILAGA 2 ENKÄTFRÅGOR  

 

Vilken part har du främst varit i en entreprenadupphandling? Välj bara en av 

följande: 

Beställare/Byggherre  

Entreprenör  

Underentreprenör  

Inget av ovanstående  

Vilket område är du främst ansvarig för? (Anläggning/Byggnad) 

Inom anläggning, vilken typ av område har du varit delaktig i? Välj de alternativ som 

stämmer 

(Väg, Bro, Järnväg, Tunnel, Flygfält, Hamnar, Dammar, Kraftverk, Idrottsplatser, 

Master, Bergrum, Annat) 

Inom byggnad, vilken typ av område har du varit delaktig i? Välj de alternativ som 

stämmer 

(Bostäder, Kommersiella lokaler, Sjukhus, Industrilokaler, Annat) 

Vilken av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med din arbetsroll på 

organisationen? Välj ett av följande svar 

Arbetschef  

Arbetsledare  

Ombud  

Planerare  

Platschef  

Projektledare  

Konsult  

Annat  

Vilken entreprenadform har du främst förhandlat om? 

Totalentreprenad  

Utförandeentreprenad 

Annat  

Vad tycker du ÄTA-arbeten fångar mest? (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 

Instämmer helt) 

FA1: Osäkerhet (exempelvis oförutsägbara händelser) 

FA2: Ofullständiga kontrakt 

FA3: Ofullständigt projekterade 

FA4: Dålig planering 

Vad anser du driver ÄTA-arbeten från andra partens sida? (-2 tar helt avstånd, 0 

Neutral, +2 Instämmer helt) 

DRM1: Alltid personanknutna 

DRM2: Alltid ledarskapsanknutna 

DRM3: Ofullständigt projekterad 

DRM4: Dålig planering 

DRM5: Okunskap 

DRM6: Ett sätt att tjäna pengar 

DRM7: Dålig uppföljning 

DRM8: Ofullständiga kontrakt 

DRM9: Osäkerhet (exempelvis oförutsägbara händelser) 

Vad anser du driver ÄTA-arbeten från ER sida? (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 

Instämmer helt) 

DRS1: Alltid personanknutna 

DRS2: Alltid ledarskapsanknutna 

DRS3: Ofullständigt projekterad 
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DRS4: Dålig planering 

DRS5: Okunskap 

DRS6: Ett sätt att tjäna pengar 

DRS7: Dålig uppföljning 

DRS8: Ofullständiga kontrakt 

DRS9: Osäkerhet (exempelvis oförutsägbara händelser) 

Vad anser du att motparten skulle kunna göra för att bättre styra ÄTA-arbeten? (-

2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

STYM1: Bättre utbildning 

STYM2: Mer resurser på planering 

STYM3: Se över rekrytering 

STYM4: Bättre belöningssystem 

STYM5: Bättre kontroller 

STYM6: Dela upp projekt i mindre projekt 

Vad anser du att NI skulle kunna göra för att bättre styra ÄTA-arbeten? (-2 tar helt 

avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

STYS1: Bättre utbildning 

STYS2: Mer resurser på planering 

STYS3: Se över rekrytering 

STYS4: Bättre belöningssystem 

STYS5: Bättre kontroller 

STYS6: Dela upp projekt i mindre projekt 

Påståenden om partnerskapet 

Förtroendet gentemot motparten bygger på... (-2 Låg, 0 Neutral, +2 Hög) 

IBTM1: Specifika personer 

IBTM2: Kvalitén 

IBTM3: Kontraktsbundet 

IBTM4: Kostnadskontroll 

IBTM5: Korrekt redovisning 

IBTM6: Specifika kompetenser 

Hur upplever du följande... (-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

POM1: Motparten har varit missvisande om vissa saker för att skydda sina egna intressen 

POM2: Motparten lovar ofta saker utan att det genomförs 

POM3: Motparten agerar INTE alltid i enlighet med ert avtal 

POM4: Motparten försöker ofta bryta informella överenskommelser för att maximera sin 

egen nytta 

Om meningsskiljaktigheter... (-2 tar helt avstånd, 0 Neutral, +2 Instämmer helt) 

CCC1: Hittade alltid omedelbart lösningar på era meningsskiljaktigheter 

CCC2: Kompromissade alltid på ett sätt som gynnar ert partnerskap 

Om förhandlingssituationer... (-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

TCA1: Förhandlingar om finansiella justeringar av avtalet är normalt svåra och 

långdragna 

TCA2: När oväntade förändringar uppstår, var åtminstone en part missnöjd med det 

förhandlade utfallet 

TCA3: Våra förhandlingar med entreprenören är oftast svår 

TCA4: Parterna är villiga att ge efter för krav från den ena parten iförhandlingarna 

Om informationsflödet... (-2 Aldrig förkommande, 0 Neutral, +2 Mycket vanligt 

förekommande) 

TCCM1: Informationen från motparten är ofta dåligt formulerad och svår att förstå 

Viktig information från motparten kommer sällan i rätt tid 
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TCCM2: Informationen från motparten är antingen ofullständig eller alltför omfattande 

för att förstå 

Hur många års yrkeserfarenhet har du? 
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BILAGA 3 INTRODUKTIONSBREV TILL ENKÄTUNDERSÖKNING 

Hej! 

 

Enkäten är till dig som är projektledare/arbetsledare/produktionsledare eller liknande som 

har inblick i entreprenadupphandlingar och ÄTA-arbeten. 

  

Vi är två civilekonomstudenter från Luleå tekniska universitet som skriver 

magisteruppsats inom redovisning och styrning. Vi undersöker 

entreprenadupphandlingar utifrån beställarens och entreprenörens perspektiv 

och ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA-arbeten). Undersökningen sker 

genom en webbaserad enkät som tar ca 15 minuter att besvara och enkätsvaren kommer 

att behandlas anonymt.  

  

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten: 

Enkät 

  

Vi värdesätter verkligen att du tar dig tiden att besvara enkäten. 

Stort tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Linn Johansson & Louise Ramqvist 

  

Kontakta gärna oss på louram-3@student.ltu.se för mer information. 

  

http://businessresearch.se/survey/index.php/212236?lang=sv  
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FÖRTROENDE  

 
  PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

IBT1  

Specifika personer   

  Beställaren Jo, men det är, det är väldigt viktigt. Att man 

får en bra kontakt med dem. Så personer är ju viktiga på 

den sidan också, likaså hos oss.  

  Beställaren: Ja då sätter jag… specifika personer, mycket viktigt 

IBT2  

Kvalitén  

  Beställaren: kvaliteten är ju lite mera allmänt, att dem har 
bra. Vad ska man säga? Bra kvalitetssystem, det bygger 

mycket på det, faktiskt. Så det kanske inte är lika mycket 

det, sen är det ju alltid många vill ju göra ett bra jobb. ”  

    

IBT3  

Kontraktsbunden 

Beställaren ”Det är inte, nä det är 
inte lika viktigt där.  

 
Entreprenören: ”Jag förstår inte 

riktigt. Innebörden av, förtroendet, 

personen är ju lite kontraktsbundna, 
på vår sida iallafall. Men om man 

säger att förtroendet är 

kontraktsbundet., nä” 

  Beställaren: ”Nej, 
nej inte alls” 

Beställaren: Det är svårt att skriva kontrakt på ett förtroende.  
 

Entreprenören: Jaa, det kan väl vara ett, eller ett sämre kontrakt 
kan det väl vara. 

IBT4  

Kostnadskontroll 

 

  Beställare: ”Ja, det tycker jag. Det är viktigt att dem har 
bra kontroll på ekonomin och budgeten. Ett projekt som 

går, eller ett kontrakt som går dåligt. Det är när en 

entreprenör eller en konsult har tappat kontrollen över 
sådana saker, alltså ekonomin.” 

 

    

IBT5  

Korrekt redovisning 

Beställaren ”Nä det är inte det. Vi får 
ju redovisa hur vi vill även om det kan 

ta lite tid ibland.” 

 

Entreprenören: ”Ja, det är väl 

egentligen ganska självklar grej. Det 

är inte det. Det förväntar man ju sig. ” 
 

Beställare: ”Ja, det håller jag med om”   Entreprenören: ”Så då är det väl beställaren som ska ha ett 
förtroende för mig, för oss då. Hmm, då är det. Ja det skulle jag 

sätta någon form av högt på. Om det är i kommunikationen 

framåt. Ja, det är ju till redovisningen till beställaren. ” 

IBT6  

Specifika kompetenser 

Entreprenören: ”Nää, ja, det är ju 

lite. Om jag ser det så här. Om jag har 

en beställare som är totalt okunnig om 
allt jag frågar. Då blir det lite svårare 

att få ett förtroende” 
 

 

 

    Entreprenören: ”Jag det gör det absolut... För det är klart att 

man förhoppningsvis får ett större och bättre förtroende för 

någon som är kompetent i det vi håller på med kontra 
motsatsen..” 

BILAGA 4 INTERVJUSAMMANSTÄLLLNING 
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FÅNGAR ÄTA-ARBETEN  

  PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

Osäkerhet 

(Exempelvis 

oförutsägbara 

händelser)  

Entreprenören: ”Ja, men inte en jättestor 

del.” 

Beställaren: ”Dem har väl ganska bra koll på och 

kan reglera dem. Och dem har man förståelse för. 

Alltså, kommer 100 ml regn på en natt, ja men då 

förstår man att det händer saker ute i terrängen och 

det har man ju förståelse för…” 

  Entreprenören: ”Ja, det kan jag stämma 

in helt i.” 

Ofullständiga 

kontrakt 

Beställaren: ”Njaa, klart att det finns lite 

grann, men inte så mycket.” 

  

 

 Entreprenören: ”Det bygger på en, 

kanske en dålig, eller en dålig. En 

tolkningsbar bygghandling.” 

Beställaren: ”Men det är ju mera om vi har något 

glapp i kontraktet…” 

Beställaren: ”Ja dåligt förfrågningsunderlag men 

om inte det är ofullständigt kontrakt. Dålig 

handling som vi handlar på.” 

  

Ofullständig 

projektering 

  Beställaren: ”eller om vi har en dålig projektering. 

Det är dem bitarna. Alltså i kontraktet bygger på en 

dålig projektering”  

    

Dålig planering?    Beställaren: ”Det har väl också med det att göra.”  

  

Beställaren: ”Nej nej nej det kan det inte vara 

eller ja till viss del men nu måste jag tänka för att 

det är ju ändå om du har en perfekt handling så 

planering det ska ju framgå av planering” 

Beställaren:” Beroende på hos vem i så 

fall. Är det hos mig eller hos 

entreprenören. Om entreprenören 

planerar dåligt så ska vi inte.” 

  

 

 Entreprenören: ”Nej, det tycker jag 

inte.  Det är inte anledningen till ÄTA-

arbeten.” 

DRIVER ÄTA-ARBETEN 
  PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

Alltid personanknutna Beställare: ” Njaa, jag tycker inte att jag 

kan ta ställning till det.”  

  

Beställare: Ibland kan jag tycka 

det, kan det vara det.” 

Beställare: ”delvis” Entreprenören: ”Alltid 

personanknutna? Nej, det skulle jag väl 

inte vilja säga. Att det är något som 

orsakar/ driver, nä” 

Alltid 

ledarskapsanknutna 

  

Beställare: ”nää, eller ja kan vara 

faktiskt, tror nog att jag hade satt något 

annat. För det är ledarskaps, det är jag 

med på, företagsledning. Beror hur man 

ser på det” 

ENTREPRENÖR: Eller ja egentligen.  

Beställare: ”nä det tror jag inte,” 

  

  

  Entreprenören: ”Nej, det tycker jag 

inte heller.” 

Ofullständigt 

projektering 

Entreprenören: Det är ingen som fångar 

allting. Men ofullständigt projekterad 

kommer högt.  

Beställare: Ja, det är det.     

Okunskap     Beställare: ja det är det ju absolut   

Ett sätt att tjäna pengar  Beställare: ”Jag tycker vi sätter 0 där” 

  

  Beställare: Nej det är det ju inte.  Det blir väldigt enkelt att ställa 

frågan så, det är klart att en entreprenören måste tjäna pengar för 

annars då överlever inte entreprenören om det inte tjänar pengar 

men en kalkylförutsättning också även om jag går ut 

förfrågningsunderlag och i det är det väldigt tydligt projekterat då 

om inte jag som entreprenör lägger med det i min kalkyl det vill 

säga att här har beställaren missat massor här kommer jag att få 

betalat för det här det här och det här. Efter det kontraktet är 

tilldelat men om jag inte gör det vinner jag inte anbudet så kan jag 

inte räkna med det som saknas vilket gör att det är klart att dem 

måste driva dem ÄTORNA för att få betalt. Men det är för att det 

egentligen är dåligt, det är dåligt anbud eller förfrågningsunderlag. 

Ja visst för att få betalt så det är en affärsmodell dem har. Skulle 

det vara ett klockrent förfrågningsunderlag där det inte fanns 

några äta, som inte är med i förfrågan, då skulle ju vi inte heller ha 

äta-diskussioner antar jag.          

Entreprenören: ”Det kan det också 

vara.” 

Osäkerhet  Beställare: ”Gräver man i backen i 

befintlig miljö, så vet man aldrig vad som 

finns” 

  Beställare: ”nej inte alls”   

 

 

STYRA ÄTA-ARBETEN 

  PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

STY1 

Bättre utbildning 

Beställare: ”Det känns ju väldigt konstigt med 

tanke på det projekt vi pratar om. Jag tror inte 

vi skulle kunna va några ÄTA-arbeten på 

något annat sätt. Eller? ” 

  

Beställare: ”Ja, det är ju alltså ett tyckande, 

bättre utbildning, ja man kan ju hoppas. Det är ju 

så att allt. Vi har ju regler och vi följer ju reglerna 

vi pratar om, när man har rätt till ÄTA och när 

man inte har det. Vi har ju alla dem här, ABK, 

gemensam dokumentation va. Och dem följer man, 

dem går vi ju mycket utbildningar i. Men det är 

alltid tolkning, jag tycker ju att, vi har tillräckligt.  

Men att få en entreprenör att tolka som jag tolkar 

det, det kommer vi väl aldrig att få. Men allt 

tycker väl jag att om det, jag tänker generellt om 

vi hade blivit bättre utbildning.” 

  Entreprenören: ”Nja men det är, det kan 

vara.”  

  

  

STY2  

Mer resurser på planering 

  Beställare: ”Där är det viktigt att dem gör en 

vettig planering” 

    

STY3  

Se över rekrytering 

  Beställare: ”Oj den där är ju svår, jag har nog 

svårt att ta ställning.” 

Beställare: ”nej inte på 

trafikverket ta noll”  

Beställare: ”Ja det är ju liksom att det är 

rätt folk på rätt platser.”  

Entreprenören: ”Ja, jag vet inte om det är 

en rekryteringsfråga riktigt.”  

STY4  

Bättre belöningssystem 

Beställare: ”Skulle alltid vara intressant. 

Eftersom vi inte har något sorts 

belöningssystem här. Nää jag vet inte om det 

skulle.. vi har inte så. Nä jag säger nog” 

      

STY5  

Bättre kontroller 

  Beställare: ”Ja det måste vi, i så fall måste vi ju 

göra det.”  

Beställare: ”nej, har inte med 

det att göra” 

  

STY6  

Dela upp projekt i mindre 

projekt (Projektreducering) 

Beställare: ”Absolut inte”  

  

Beställare: ”Ja, i mindre entreprenader! Jag 

skulle kunna tolka det. Ett stort, det krävs.. om 

man ska ta ett stort jobb. Så blir det ju väldigt 

jobbigare. Man kan missa saker, så att helt rätt” 

  

Beställare: ”Den var svår. Nej 

inte för att det borde kunna gå 

ut.” 

Beställare: ” Det är det vi har gjort här.” 
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  PROJEKT 1  PROJEKT 2 PROJEKT 3 PROJEKT 4 

PARTNER OPPORTUNISM  
PO1   Beställare: ” Ja, det sker sällan tycker jag.  Beställare: Ja men absolut för annars 

vinner dem inga anbud.  
Entreprenören: Ja, det skulle man väl kunna tänka sig. 

PO2       Beställare: Det har aldrig förekommit.  

PO3 Beställare: Nä det gör 

dem ju inte alltid 

Beställare: Klockrent!    Entreprenören: Ja men det kan förekomma,  

PO2   Beställare: ”Ja, det ska inte vi hålla på med, så det 

tar jag inte ställning till. Så att, jaa.”  

 Entreprenören: Nej, det skulle jag väl inte säga. Det är väl ändå 

rätt schysst. 

TRANSAKTIONSKOSTNADER 
Förhandlingskostnader 

TCA1   Beställare: vi hamnar oftast där”    Entreprenören: Nja, det kan dem vara,  

TCA3   Beställare: ”Ja, det är.. om man säger att det tar 
mycket kraft. Det tar mycket resurser. 

    

Maladoptions kostnader 

TCC1   Beställare: ”Ja, så kan det vara.”      

TCC3     Beställare: den är ju aldrig 
omfattande men 2 den är ofta 

ofullständig  

  

MENINGSSKILJAKTIGHETER 
Uppstod 

meningsskiljaktigheter?  

  Beställare: Vad jag minns, så nej. Alltså om man 

säger på normal nivå. Så var det ingenting speciellt 
här.”  

  

  Beställare: ”Ja, det gör det alltid. Annars gör man inte ett bra 

jobb som beställare. Det är nyttigt och det behövs. Mm, så svaret 
är ja.”  

Entreprenören: Jo, det hade vi väl.  

CCC1       Entreprenören: ”Nej, det gjorde vi inte” 

CCC2       Entreprenören: Ja, det var väl inget partnerskap. Det var ett 

kontraktsförhållande. Ja men alltså vi kompromissade” 


