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Sammanfattning 

Med den högkonjunktur och bostadsbrist som råder i Sverige idag så krävs effektiva lösningar 
på de problem som uppstår. Trots denna ökade produktion förväntas byggföretagen uppnå 
samma kvalité under pressade tider vilket gör god planering under projekteringen samt en hög 
produktivitet i produktionen till en essentiell del för att projekten skall lyckas.  
Inför detta projekt uppdagades en alternativ metod för att hantera ändrings- och 
tilläggsarbeten, metoden kommer i denna rapport identifieras som TvåTågsPrincipen (TTP). 
Det som karaktäriserar metoden är att man producerar i två tåg i form av arbetslag, ett 
produktionslag som strävar efter att hela tiden föra produktionen framåt, och ett servicelag 
som kommer in i efterhand som produktionen gått vidare från ett moment eller en byggnadsdel 
för att utföra de ändringar eller tillägg som beställaren lagt till eller utför de arbeten som på 
grund av oklara direktiv eller sena ändringar inte blivit utförda. Syftet med denna rapport är 
att skapa en bättre förståelse för metoden samt ta fram riktlinjer för vad man skall tänka på 
vid användande av den. För att nå detta resultat så har flera personer med befattningar som 
täcker större delen  
av byggbranschen intervjuats.  
 
Intervjuerna har baserats på orsaker till samt effekter av ändrings- och tilläggsarbeten som 
identifierats från tidigare forskning. Exempel på orsaker till ändringar kan vara; ändring av 
tidsplan, bristande kunskap hos de inblandade samt förändrad omfattning, design eller 
specifikationer av projektet. Utöver produktionsstopp har de här ändringarna visat sig ha 
negativ effekt när det kommer till bland annat; produktivitet, arbetsmiljö, ökade kostnader, 
kvalitet samt negativ miljöpåverkan. 
 
Det tycks finnas ett flertal fördelar med TTP men det medför även nackdelar, detta bör man 
ha i åtanke vid tillämpningen av TTP. Man har kunnat se fördelar med TTP när det kommer 
till ökad produktivitet vilket kan leda till en bättre arbetsmiljö samt totalt sett färre 
arbetstimmar. Detta kan i sin tur kan leda till lägre lönekostnader i projektet och kanske en 
lägre totalkostnad samt att det kan bli lättare att hålla tidsplanen. 
 
Nackdelen med TTP är att metoden kan bidra till större ändringar då det eventuellt kan leda 
till rivningar och ombyggnationer i större volym. Detta medför negativa konsekvenser såsom 
ökad kassering och materialåtgång vilket har en negativ påverkan på miljön. TTP kan 
innebära att man producerar byggnadsdelar man vet kommer rivas vilket kan vara mentalt 
påfrestande för alla involverade. Om man med metoden inte lyckas reducera mängden 
ändrings- och tilläggsarbeten kan detta bidra till en ökad kostnad och projektet blir mer 
tidskrävande. 
Med detta i åtanke kräver tillämpningen av TTP större och mer välplanerade projekt med god 
kommunikation mellan entreprenör och beställare där beställaren är väl informerad om att 
ändrings- och tilläggsarbeten kan medföra en högre kostnad än normalt men kan vid 
reducering av dessa leda till en billigare slutprodukt. 
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Abstract  

With the housing shortage in Sweden today, effective solutions to the problems that arise are 
required. One of the issues in almost every construction project is change orders which often 
causes additional work and could negative impacts on the project such as reduced productivity; 
it could cause rework which could affect the working environment and increase the project 
cost. This report will review an alternative method of managing change work called 
“TvåTågsPrincipen” (TTP). What characterizes the method is that you produce in two teams, a 
production team that strives for continuous production, and a second team that comes in 
afterward as the production has passed from a moment or building component to carry out all 
changes and additions. 
 
After several interviews with people within construction following conclusions were drawn: the 
method can bring both positive and negative effects to a project, and both are important to 
keep in mind. Examples of positive impacts could be accordingly: higher productivity, better 
working environment and lower costs. Incorrect use of the method could result in larger 
change orders, greater environmental impact and more material usage. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Investeringarna i 
bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler – såsom förskolor och sjukhus, ökade enligt 
Sveriges Byggindustrier med 12 procent under 2017 vilket genererar arbete i överflöd inom 
byggsektorn. Trots denna ökade produktion förväntas byggföretagen uppnå samma kvalité 
under pressade tider vilket gör god planering under projekteringen samt en hög produktivitet 
i produktionen till en essentiell del för att projekten skall lyckas.  
 
För att undvika komplikationer och förseningar av projekt krävs enligt ovanstående att 
entreprenören utför en noggrann planering under projekteringsfasen. Även om detta utförs i 
största möjliga mån finns det fortfarande flera bidragande faktorer till ogynnsamma 
förändringar i planeringen, såsom ändring av tidsplan, generell kunskap hos de inblandade 
samt förändrad omfattning, design eller specifikationer av projektet vilket kan resultera i 
ändrings- och tilläggsarbeten, varav båda ingår i begreppet ÄTA (Vandenberg, Paul J. 1996). 

ÄTA- arbeten definieras enligt följande: 
 

“ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbetena som inte är av väsentligt annan natur än 
dessa, samt Avgående arbete. 
(Allmänna bestämmelser, begreppsbestämningar) 

 
Genom uttrycket “omedelbart samband” krävs det att de arbeten som kan utgöra en kostnad 
för beställaren måste vara så nära förknippade att de tillsammans utgör en teknisk enhet. Detta 
innebär att entreprenören inte regelrätt kan fakturera beställaren på allt inkluderat arbete vid 
icke planerat tillkommet arbete men måste enligt nedanstående paragraf utföra ÄTA-arbeten 
vid kundens begäran. Detta kan orsaka konsekvenser i form av revideringar av planeringen, 
eventuella produktionsuppehåll och i värsta fall förseningar av projektet. 
 

“Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig 
att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av 
beställaren” 

(Allmänna bestämmelser, kapitel 2 § 3) 
 

Problemen med ÄTA-arbeten har uppmärksammats världen över och flera studier behandlar 
bakomliggande orsaker till dessa oförutsedda ändringar såsom kunskapsbrist hos både 
beställare och entreprenör, bristande samordning mellan beställare och entreprenör samt 
planeringsförändringar (Hameed Memon et al., A. et al., 2014). Det finns även mycket som 
visar på konsekvenser, såsom förseningar av projekten på grund av stopp i produktion och 
projektering, ökade kostnader och lägre kvalitet (Vandenberg, Paul J. 1996). En tredje studie 
som frekvent belyses är hur man förebygger för en god hantering av ÄTA-arbeten, som 
exempelvis att entreprenören ska ha en god förståelse av projektet och dess handlingar, 
identifiera eventuella ändringar i ett tidigt skede samt vikten av en god orientering av 
situationen, både internt och externt (Molly, K.K. 2007). Trots dessa problem framstår det en 
tydlig brist på både studier och praktiska utföranden som visar på hur man undviker dessa 
problem när väl ÄTA-arbeten uppstår. Denna rapport kommer därav att studera ett alternativ 
till att genomföra ÄTA-arbeten enligt AB04 och ABT06. Denna metod kommer identifieras 
som tvåtågsprincipen (TTP).  
 
Principen bygger på att effektivisera byggprocessen genom att minimera stopp och 
ineffektivitet i produktionen. För att uppnå högsta grad av effektivitet strävar man mot att 
aldrig stanna upp produktionen när det dyker upp frågetecken i form av ändrings- eller 
tilläggsarbeten. Istället bygger man antingen enligt orginalplanen eller hoppar över momentet 



2 
 

tills vidare för att sedan hantera detta i ett senare skede med hjälp av ett andra arbetslag. Detta 
alternativa utförande har uppmärksammats genom handledning och intervjuer med 
tjänstemän inom byggbranschen. Principen har bland annat använts under produktionen av 
“Østfold-sykehuset” i Sarpsborg, Norge där projektet fortgick till ett visst skede och man i 
efterhand behandlade de moment som inte har kunnat utföras utan att stoppa produktionen. 

1.2 Problemformulering 
Trots att TTP har visat sig lyckad i flera avseenden och kan upplevas som en bättre hantering 
av ÄTA-arbeten har den endast utförts i en minimal utsträckning inom Sveriges gränser och 
undviks av diverse anledningar. Denna rapport kommer identifiera dessa anledningar för att 
kunna uppfylla nedanstående syfte och mål. 

1.3 Syfte och mål 
Målet med denna rapport är att undersöka hur metoden används för optimal effektivitet samt 
varför denna hantering av ÄTA inte används i större utsträckning i Sverige, och för detta 
ändamål kommer den återstående delen av denna rapport kartlägga för- och nackdelar med 
både den traditionella hanteringen enligt ABT 06 och TTP samt behandla nedanstående 
frågeställning: 

 Vad bör man ha i åtanke vid nyttjandet av TTP? 
 

1.4 Metod 
För att förstå innebörden av det valda ämnet kommer projektgruppen till en början läsa in sig 
med hjälp av vetenskapliga artiklar och tidigare undersökningar. 
För kunna producera en väl genomförd analys kommer insamling av data relaterat till TTP 
främst ske i form av intervjuer med personer av diverse befatting inom byggbranchen som 
antingen är bekanta med TTP eller alternativt fått en grundlig beskrivning av metoden.  

1.5 Förväntat resultat 
Efter kartläggandet av de båda metoderna är målet att kunna sammanställa för- och 
nackdelarna för att kunna visa på hur TTP kan användas för bästa effektivitet. Som en effekt 
av detta kan resultatet även användas som ett hjälpmedel vid val av metod i framtida 
byggprojekt. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 ÄTA-arbeten enligt AB04 samt ABT-06 
ÄTA är en frekvent använd förkortning inom byggbranschen som innefattar ändringsarbeten, 
tilläggsarbeten och avgående arbeten. (lathund - äta-arbeten, 2018) Även i ett välplanerat 
projekt så kan man sällan förutse allt som kan inträffa och det kommer ofta in ändringar från 
beställaren efterhand som projektet fortskrider. Detta gör att ÄTA-arbeten är vanligt 
förekommande i alla byggprojekt. Om ett arbete skall klassas som ett ÄTA-arbete så är en 
huvudregel att det måste stå i omedelbart samband med kontraktet, detta enligt 
begreppsbestämningarna i AB04/ABT06: 
 

“ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband 
med kontraktsarbetena som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt 
Avgående arbete.” 

 
Samt kapitel 2 § 3 i AB04/ABT06: 
 

“Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig 
att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av 
beställaren” 

 
Om ett tilläggsarbete med enkelhet kan utföras efter entreprenaden är klar med ett projekt så 
klassas detta alltså inte som ett ÄTA-arbete.  
 
För att ge en tydligare bild på vad ÄTA-arbete innebär så kommer vi i detta teoretiska avsnitt 
bryta ner förkortningen ÄTA i dess tre komponenter, Ändring, Tillägg och Avgående arbete. 
Därefter kommer avsnittet identifiera de faktorer som enligt hänvisade studier är de mest 
frekventa anledningarna till varför ÄTA-arbeten uppkommer, för att avslutningsvis redogöra 
för konsekvenserna av ÄTA-arbeten. 

 

2.1.1 Identifiering av ÄTA-arbete: Ändringsarbete 

Ändringsarbete består enligt Andersson & Hedberg (2012) av två moment – avgående arbete 
samt tillkommande arbete som ersätter det avgående arbetet. 
Som tidigare noterats enligt kapitel 2 § 3 i AB04/ABT06 gäller att entreprenören både har en 
skyldighet samt rättighet att utföra ett ändringsarbete. Detta innebär alltså att entreprenören 
inte kan vägra utförandet av ändringen så länge det står i omedelbart samband med 
entreprenaden. Likadant gäller för beställaren enligt AB04/ABT06 kapitel 6 § 2: 
 

“Om beställaren anlitar någon annan för sådant arbete som anges i kapitel 2 
§ 3 eller själv utför sådant arbete, är entreprenören berättigad till ersättning 
för därigenom uppkomna kostnader jämte ersättning för utebliven vinst.” 

 
Detta för att entreprenören inte ska behöva tåla att beställaren själv eller genom någon annan 

entreprenör utför detta berättigade arbete (Andersson & Hedberg, 2012, s. 69). 
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2.1.2 Identifiering av ÄTA-arbete: Tilläggsarbete 

Enligt begreppsbestämningarna i AB04/ABT06 måste ett tilläggsarbete stå i omedelbart 

samband med kontraktsarbetena som inte är av väsentligt annan natur än dessa vilket 

innebär att om beställaren önskar ett tilläggsarbete som inte står i omedelbart samband med 

kontraktsarbetena så räknas detta inte som ett ÄTA-arbete (Andersson & Hedberg, 2012, s. 

69). Kommentarerna till kapitel 2 § 3 i AB04/ABT06 säger vidare att:  

“Genom det där använda uttrycket “omedelbart samband” betonas, att de 
tilläggsarbeten som avses skall vara så nära förknippade med 
kontraktsarbetena eller del därav att de tillsammans utgör en teknisk helhet. 
Sådant samband föreligger exempelvis inte om beställaren utan nackdel kan 
vänta med utförandet till dess att entreprenaden blivit färdigställd” 

 
Detta betyder alltså att flera av de tilläggsarbetena som utförs i en entreprenad inte 
nödvändigtvis klassas som ÄTA-arbeten och kostnaden för detta kan därav inte redovisas som 
ett sådant. 

2.1.3 Identifiering av ÄTA-arbete: Avgående arbete 

Skillnaden mellan ändringsarbete och avgående arbete är att detta avgående arbete saknar ett 

tillkommande arbete. Detta innefattar beställarens rätt att avbeställa ett ej utfört arbete. 

Anledningen till denna bestämmelse är att det vore orimligt ifall entreprenören skulle vara 

berättigad till att forcera ett arbete som beställaren inte längre vill utföra (Andersson & 

Hedberg, 2012, s. 71). Vid avbeställning har beställaren dock en skyldighet till att bära de 

ekonomiska följderna av avbeställningen enligt kapitel 6 § 4 i AB04/ABT06: 

 
“Vid ÄTA-arbete skall ersättning utgå även för åtgärder, arbeten eller utgifter, 
som föranletts av entreprenadhandlingarna men som på grund av ÄTA-arbete 
inte blir till avsedd nytta” 

 

2.2 Bakomliggande orsaker till ÄTA-arbeten 
God kommunikation mellan parterna är enligt Arain et al. (2004) en avgörande faktor för att 
ett framgångsrikt projekt då brist av detta kan leda till avvikelser i både projektering och 
produktionsfaser vilket kan påverka slutprodukten på olika sätt. Arain et al. (2004) har i deras 
studie lyft fram de största och viktigaste orsakerna till avvikelser från projekteringen enligt 
nedan.  
  
Samordning: Samordning mellan parterna är enligt Arain et al. (2004) den viktigaste 
faktorn för ett fungerande projekt då det anses utgöra en central del i alla arbetsförhållanden. 
Ifall detta är bristande kan det leda till eventuella konflikter inom projektlaget vilket kan 
påverka projektet negativt. 
  
Ritningsinformation: Enligt O’Brien (1998) används ritningar som den grafiska 
kommunikationen mellan designern och entreprenören och för att produkten ska bli korrekt 
utformad är det viktigt att ritningarna är detaljerade och tydliga för att minimera missförstånd. 
Otillräcklig ritningsinformation kan leda till avvikelser och störningar i produktionen. Enligt 
Arian är detta ett frekvent problem vilket kan vilseleda yrkesarbetarna i sina arbetsuppgifter. 
  
Kunskap hos de inblandade: Bristande kunskaper och felaktiga uppfattningar hos de 
delaktiga inom ett byggprojekt, vare sig det gäller konsulten, entreprenören eller hantverkarna 
kan bidra till felaktiga beslut vilket resulterar i rivningar och ombyggnationer av redan 
slutförda moment (Memon et al., 2014 i Fisk, 1997; O’Brien, 1998). Detta leder till en ökad 
kostnad och kan även leda till förseningar, avvikelser och störningar i projektet. Därför är det 
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viktigt att samtliga parter är införstådda i projektet och för en god kommunikation mellan 
varandra (Arian et al. 2004). 
 

Tidsplan: Enligt Memon et al. (2014) kan en förändring av tidsplanen under projektets 
produktionsfas leda till stor omfördelning av resurser. Detta innebär att entreprenören 
antingen kommer att behöva tillhandahålla ytterligare resurser i form av både manskap och 
material eller lagra befintliga resurser på plats under en längre tid än planerat. I båda fallen 
uppstår extra kostnader. 
 
Omfattning, design och specifikationer: Revidering av ritningar eller omfattning av 
projektet är en av de vanligaste orsakerna till ändringar i byggprojekt enligt Memon et al. 
(2014, i CII, 1990b). Det är vanligtvis ett resultat av otillräcklig planering vid 
projekteringsfasen eller på grund av att beställaren inte har varit fullt delaktig i designen av 
projektet (Memon et al., 2014 i Arain et al., 2004). Detta kan enligt Memon et al. (2014 i 
O'Brien, 1998) leda till förseningar och en ökad totalkostnad av projektet. 
 
Planering: En god planering är en viktig faktor för ett framgångsrikt byggprojekt (Memon et 
al., 2014 i Clough och Sears, 1994). Bristen av detta är en vanlig orsak till förändringar i projekt 
där produktionen startar innan designen är helt färdigställd (Memon et al., 2014 i O'Brien, 
1998). 
 
Handlingar: Kontraster mellan de involverades handlingar kan resultera i en felaktig 

tolkning av de faktiska kraven hos projektet (Memon et al., 2014 i CII, 1986). Memon et al. 

(2014) menar att det är av stor vikt att dessa utgivna dokument är klara, tydliga och 

synkroniserade. Detta kan annars resultera i förseningar och kostnadsdifferenser. 

Utrustning: Memon et al. (2014) säger även i sin forskning att otillgänglighet av utrustning 
samt maskiner kan bidra till att man inte kan utföra vissa moment vilket kan leda till 
förseningar av projektet. 
 

Inköp: Felaktiga eller försenade beställningar kan även detta leda till både ombyggnationer 
vid användning av ej förespråkat material och förseningar av projektet i väntan på försenade 
beställningar (Memon et al. 2014). 

2.3 Konsekvenser av ÄTA-arbeten 
Enligt det Memon et al. et al (2014) säger och som diskuterats av ett flertal andra författare 
(CII, 1986; CII, 1990; Clough and Sears, 1994; CII, 1994; Thomas and Napolitan, 1995; Fisk, 
1997; Ibbs et al., 1998) kan ändrings och tilläggsarbeten ha effekter på flera delar av ett 
byggprojekt. I studien som Memon et al. et al. (2014) gjort så har de kommit fram till följande 
negativa effekter som följd av förändringar i ett projekt. 
 
Förseningar: Ändrings och tilläggsarbeten kan försena ett projekt på flera olika sätt; det kan 

hindra arbetet helt, den kan bli svårt att utföra arbeten effektivt med sena direktioner och om 

ändringarna kommer så sent att någonting måste göras om så bidrar naturligtvis även dessa 

till förseningar. Memon et al. (2014) kom i sin undersökning fram till att förändringar kan 

försena ett projekt med upp till 9% av den planerade tiden. Förändringar kommer i alla projekt 

och Memon et al. (2014) har även studerat byggprojekt i Hong Kong som visar på att 50% av 

projekten de undersökt blev försenade på grund av förändringar. Utöver att produktionen går 

långsammare eller att man måste göra om något så menar Memon et al. (2014) att ändringar i 

ett projekt ofta drar på sig förseningar i logistiken. Med ändringar i ett projekt krävs ofta nytt 

eller extra material, i många fall kan de vara svårt för leverantörer att leverera på kort varsel. 

Detta kan i sin tur bidra till ineffektivt arbete eller helt avstannande av en byggnadsdel. Memon 

et al. (2014) nämner förseningar i logistiken som en av de betydande effekterna av ändringar i 

ett byggprojekt.    
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Högre kostnader: Som Love (2002) säger i sin artikel är de indirekta kostnaderna för 
ändringsarbeten ofta den större delen av den totala kostnaden. I sin studie visar han på att de 
indirekta kostnaderna i ett specifikt projekt kunde stiga upp till sex gånger den direkta 
kostnaden. Han nämner även flera andra faktorer som kan påverkas av ändringsarbeten och 
resultera i ännu högre kostnader men är svåra eller omöjliga att sätta ett pris på, till exempel: 
stress, sämre motivation, ineffektivt arbete, konflikter samt missnöjda kunder. De här menar 
Love (2002) kan bidra till betydligt sämre förtjänst i projektet eller till och med bidra till en 
förlust. För mycket konflikter och liknande kan göra att man mister framtida projekt vilket i 
sin tur leder till stora ekonomiska förluster. Utöver högre kostnader i produktionen och de 
andra bieffekter som ändringar drar på sig där så tillkommer även extra arbete och kostnader 
när de kommer till planering, projektering och andra administrativa kostnader. 
 
Kvalitet: Memon et al. (2014) visar i sin rapport att förändringar i ett projekt ofta påverkar 

arbetet negativt och som tidigare nämnt ger högre kostnader och tar mer tid. Detta leder till 

att många entreprenörer tar genvägar för att kompensera för förlusterna vilket i sin tur kan 

leda till sämre utförda arbeten och lägre kvalitet på slutprodukten. I de fall där man behöver 

göra om arbeten eller flytta en byggnadsdel kan det också vara svårt att uppnå samma kvalitet 

som man kan få i ett originalutförande. 

Ombyggnation: Memon et al. (2014) skriver att om en ändring kommer i ett skede där en 

byggnadsdel redan är påbörjad eller klar så kommer det ofta resultera i att delar av eller hela 

byggnadsdelen behöver rivas. Detta gäller främst ändringsarbeten men i vissa fall kan även 

tilläggsarbeten orsaka att man får riva redan färdiga byggnadsdelar.  

Miljö: Enligt Boverket i en granskning från 2015 står bygg- och fastighetssektorn för inhemska 
utsläpp av växthusgaser på cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 18 
procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Då sena ändringar och tillägg kan innebära 
att byggnadsdelar måste rivas och byggas om så bidrar det förstås till ytterligare utsläpp för 
den nya produktionen. Vid de tillfällen projektet har fortskridit till den gräns då något måste 
rivas så kan man sällan återbruka använt material, vilket inte bara bidrar till extra kostnader 
på projektet utan för även negativa effekter på miljön. 
 

Produktivitet: Anees et al. (2013) menar att de flesta ändringar i ett projekt kan ha negativ 
konsekvenser på produktiviteten om de inte hanteras på ett bra sätt. Många ändrings- och 
tilläggsarbeten stör det planerade arbetet och kan göra det svårt att arbeta effektivt, detta kan 
i sin tur leda till förseningar och högre kostnader på redan pressade tidsplaner och 
budgeteringar. Hanson et al. (2017) visar tydligt med en graf (Bild 1) framtagen med hjälp av 
ett stort antal studerade projekt hur produktivitetsförlusten ser ut när ändringsarbeten uppgår 
till en stor del av projektets totala tid. Hanson et al. (2017) nämner att det visat sig att 
produktivitetsförlusten på grund av en ändring blir större ju senare den kommer i projektet 
ändringen kommer. Hanson et al. (2017) visar även i grova drag hur mycket 
produktivitetsförlust man har haft på projektet (Bild 2). 
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Bild 1: Produktivitetsförlusten som funktion av den  
procentuella andelen ändringar vid ett projekt (Hansson et al. 2017, s. 482). 
 

 

Bild 2: Förenklad bild som beskriver fördelningen av arbetstiden med ändringar i 
entreprenaden (Hansson et al. 2017, s. 482). 
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Arbetsmiljö 

Ändrings och tilläggsarbeten leder som sagt till extrajobb och en tightare tidsplan vilket i sin 
tur kan leda till tidspress under ett projekt. Även om ÄTA-arbeten ger rätt till förskjutning av 
sluttiden så görs inte alltid de istället löses det med till exempel övertid, extra personal eller i 
värsta fall ett sämre utfört arbete. Det kan även upplevas besvärligt de gånger man måste riva 
någon byggnadsdel som byggts i projektet för att det kommit sena ändringar. 
 
Juridiska konsekvenser 
I Sverige finns det ingen speciell lag som hanterar förhållanden mellan beställare och 
entreprenör. Istället brukar beställare och entreprenör knyta branschspecifika allmänna 
bestämmelser till det avtal som skrivs. Vanligtvis används AB04 eller ABT06 som båda har 
utarbetats av företrädare för myndigheter, beställare och entreprenörer som bildat Byggandets 
Kontraktskommitté (Nordstrand, U., 2008). De båda bestämmelserna bygger på en rimlig 
balans mellan rättigheter och skyldigheter och finns där för att skapa en ekonomiskt optimal 
riskfördelning mellan parterna, därför rekommenderar Byggandets Kontraktskommitté att 
man skall undvika ändringar från bestämmelserna.  
 
Då ÄTA-arbeten ofta kan utgöra stora kostnader och kan vara mycket tidskrävande är det inte 
alls ovanligt att det uppstår konflikter mellan beställare och entreprenör (Lathund - ÄTA-
arbeten, 2018). Exempel på frågor kan vara; vilken rätt och vilka skyldigheter har 
entreprenören att utföra ÄTA-arbeten samt hur kostnaden för arbetarna skall hanteras. Även 
om det råder avtalsfrihet inom området där beställare och entreprenör kan reglera helt hur de 
vill att ÄTA-arbeten skall hanteras så används oftast standardavtal med tydlig reglering för 
arbetena såsom AB04 och ABT06. 
 

2.3.1 Exemplifiering av konsekvenser 

För att ge en verklighetsanknytning till hur ändrings- och tilläggsarbeten kan påverka ett 
projekt enligt ovanstående resonemang redovisas två exempel, hämtade ur Hansson et al. 
(2017) på hur problem kan uppstå samt vilka konsekvenser som följer. 
 
Exempel 1: 

ÄTA-ARBETEN FÖRSENADE FÄRDIGSTÄLLANDET 
Vid ett byggprojekt erhöll entreprenören successivt beställningar pa ̊ tillkommande arbete. 
Värdet av gjorda tilläggsbeställningar kunde i ma ̊nga fall inte bestämmas förrän arbetet 
hade utförts. Efter hand uppgick volymen tillkommande arbeten till 20 procent av 
kontraktsarbeten och entreprenören fick problem med att klara avtalad färdigställandetid.
    
Entreprenören ansa ̊g sig ha rätt till förlängning av kontraktstiden, medan beställaren ansa ̊g 
att entreprenören skulle ha anmält behovet av förlängning av kontraktstiden innan 
beställningarna accepterades och därför inte hade rätt till ersättning. 
   
Oavsett hur denna tvist löstes är det uppenbart att ÄTA kan pa ̊verka tidsstyrningen och att 
detta ma ̊ste klaras ut i samband med beställningen av ÄTA. 

Ovanstående exempel är hämtat ur Hansson et al. (2017), s. 480 
      

En tydlig faktor som eventuellt kan ha bidragit till dessa ÄTA-arbeten är en bristande planering 
från beställarens sida. En annan faktor är en bristande kommunikation och samordning 
mellan entreprenören och beställaren. 
 
Resultatet av tillkomna ÄTA-arbeten i exemplet leder till juridiska tvisterna mellan 
entreprenören och beställaren. Förutom en eventuell rättslig kostnad som uppkommer ifall de 
väljer att ta det vidare till domstol kan detta leda till ett sämre rykte inom branschen för båda 
parter, vilket i sin tur kan få konsekvenser i form av bristande förtroende hos andra 
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entreprenörer respektive beställare och därav svårigheter vid framtida anbudsskeden och 
projekt. 
Utöver de juridiska följderna tillkommer även direkta kostnader på de tillkomna arbetena, 
men även indirekta kostnader som den tid man spenderat på den tillkommande förhandlingen 
samt planeringen av tilläggsbeställningarna.  
 

Exempel 2: 

VARUHUS MED ELLER UTAN RULLTRAPPA? 

Beställarens projekteringsgrupp diskuterade om det skulle finnas en rulltrappa upp till 
andra plan eller inte i ett blivande varuhus. Beställaren vacklade i sitt beslutfattande. Ena 
veckan fanns fundament med pa ̊ konstruktionsritningarna och nästa vecka fanns det inte 
där. Dagen efter det att fundamentet gjutits togs det ”definitiva” beslutet – det skulle inte 
vara någon rulltrappa. Projektledaren fick i uppdrag att meddela platschefen att det redan 
gjutna betongfundamentet skulle bilas bort. 
Platschefen meddelade att projektledaren själv fick berätta detta för arbetarna. Han ansa ̊g 

att det sena beskedet visade pa ̊ dålig respekt för arbetarnas insats i projektet. Projektledaren 
meddelade arbetarna beställarens beslut och försökte förklara varför det tagits. Na ̊gon 
förklaring till varför det ”definitiva” beslutet inte tagits i god tid innan ett eventuellt 
fundament skulle gjutas gavs dock inte. 
Något år efter det att varuhuset öppnats togs ett nytt beslut och den för försäljningen 
nödvändiga rulltrappan installerades till en da ̊ betydligt högre kostnad än om den hade 
byggts i fösta skedet. ”Besparingen”, att i det första skedet inte bygga rulltrappan, blev en 
kostsam historia. 

Ovanstående exempel är hämtat ur Hansson et al. (2017), s. 480 
 

De faktorer som rimligen kan antas ha lett till ovan nämnda ÄTA-arbeten är revideringar av 
projektets specifikationer, vilket i detta fall grundar sig i en bristande planering samt en 
bristande kunskap hos beställaren. 
I exemplet framgår det att ÄTA-arbetet resulterar i en högre kostnader av entreprenaden. 
Andra konsekvenser som medföljer är en negativ påverkan på miljön då man var tvungen till 
att bila upp det gjutna fundamentet för att i efterhand gjuta om det på nytt. Detta kan även 
ha bidragit till en sämre motivation inom arbetslaget i och med den dåliga respekt som visats 
vilket i sin tur leder till en sämre arbetsmiljö. 
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3 Metod 
Denna uppsats kommer framställas med hjälp av en kvalitativ metod bestående av två olika 
forskningsansatser, komparativ- och fenomenografisk metod. Samtliga metoder beskrivs 
under rubrikerna nedan. För att komma fram till resultatet har både orsaker till ÄTA- arbeten 
samt dess effekter studerats genom vetenskapliga artiklar som berör området. Detta har sedan 
lagt grund till intervjuer där TTP ställts mot den traditionella hanteringen av ÄTA-arbeten för 
att kunna kartlägga för- och nackdelar med TTP. 

3.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod används, enligt Larsson (1986 s. 7) för att bestämma hur man ska 
karaktärisera något – hur man ska gestalta det. Kvalitativa metoder handlar alltså inte om 
kvaliteten hos något, utan man menar att man vill beskriva egenskaperna hos något. 
Forskningsmetodik som inte är kvalitativ handlar istället om att fastställa orsaken till 
förekommande händelser, bland annat genom experiment där hypoteser om orsaken kan 
testas och på så sätt antingen bevisas eller motbevisas (Larsson 1986). 
När man utför kvalitativa analyser så gäller det att tolka innebörden av den insamlade datan 
så objektivt som möjligt för att analysen ska bli så trovärdig som möjligt. För att tolkningen 
ska vara rimlig så kan enligt Larsson (1986) en oberoende bedömning göras. Denna 
bedömning bör utföras av en oberoende person som är ytterst pliktmedveten. Detta tas sedan 
i beaktning av forskaren.  
Inom den kvantitativa metoden kan sedan fler analysmetoder kopplas till, dessa metoder är 
enligt nedan: 

 Aktionsforskning 
 Etnografi / Etnometodologi 
 Fenomenologi 
 Grounded theory (grundad teori) 
 Hermeneutik 
 Narrativ forskning 

Samt fenomenografi och komparativ metod vilket detta avsnitt kommer avhandla.   

3.2 Komparativ  
Komparativ metod används för att studera olika system och metoder genom att enkelt 
beskrivet jämföra dem med varandra och kallas därför även för jämförande metod (Denk 
2002). Metoden är väl använd inom politik och andra samhällsvetenskapliga områden men 
kan även användas inom andra områden som i det här fallet planeringsmetoder. Denk (2002) 
menar att det som kännetecknar en komparativ studie är att ett antagande om att det finns 
skillnader, likheter eller bådadera mellan metoderna som är viktiga att studera för att få 
förståelse för de båda. Han menar även att ett övergripande mål med komparativa studier är 
att få förståelse för system , deras uppbyggnad, orsaker och betydelse. Enligt Denk (2002)  kan 
komparativa studier kan göras på ett flertal olika sätt men grundstrukturen är den samma. 
Utifrån ett problem formuleras ett syfte för vad som avser vad man vill uppnå med studien. 
För att sedan utföra studien menar Denk (2002) att det krävs att analytiska kategorier 
utvecklas samt att underlag angående de olika metoderna samlas in. I den senare analysen så 
skall det insamlade underlaget relateras till de analytiska kategorierna och utifrån detta 
formulera en slutsats som förhoppningsvis kan ge svar på den problembeskrivning som 
projektet har. Med hjälp av komparativ metod avser projektgruppen att tydliggöra skillnader 
och likheter mellan den traditionella metoden för ÄTA-arbeten och TTP. Planen är även att 
med hjälp av den komparativa metoden studera effekter och konsekvenser för de två 
metoderna.  

3.2.1 För och nackdelar med komparativ metod 

Den tydligaste nackdelen med komparativ metod som projektgruppen kan se är att metoden 
främst är framtagen för att studera olika teorier och metoder inom politik och andra 
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samhällsfrågor. Även om metoden även används inom andra områden och i stort sett allt går 
att översättas och implementeras i det här projektet så de flesta studier och riktlinjer menade 
för samhällsfrågor och kan ibland vara något svårtolkade för planeringsfrågor. Trots detta så 
menar projektgruppen att fördelarna med komparativ metod väger upp och gör metoden till 
ett mycket bra redskap för studien.   

3.3 Fenomenografi 
Uljens (1989 s. 10) menar i sin Fenomenografi – forskning om uppfattningar att 
fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats (Uljens, M., 1989). Som 
nämnt tidigare så bygger en kvalitativ forskning på gestaltningar och beskrivningar av 
fenomen. Det man inriktar sig på inom just fenomenografin är individers uppfattningar på 
omvärlden (Uljens, M., 1989) vilket innebär att analysen inte utgörs av erfarenhetsbaserad 
information, utan snarare uppfattningar om hur saker ser ut och utspelar sig. Larsson (1986) 
beskriver denna metod i Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi med hjälp av Marton 
(1978) med den andra ordningens perspektiv och menar att det handlar om hur personen i 
fråga upplever något och inte om huruvida något är sant eller falskt. 

3.3.1 Att ha i åtanke gällande fenomenografisk metod 

Den forskning som framställs med hjälp av fenomenografisk metod bygger enligt ovan inte på 
sanningar eller fakta, utan uppfattningar om hur något skulle kunna vara. Det vill säga data 
från andra ordningens perspektiv. Det är därför av stor vikt att forskaren lyfter fram detta när 
det förekommer i resultatet för att sedan, så objektivt som möjligt bedöma rimligheten av detta 
i analysen och diskussionsdelen. 

3.4 Intervjuer  
Huvudmetoden för att få fram information angående de två olika metoderna för ÄTA-arbeten 
kommer att vara intervjuer. Bristen på dokumentation för TTP gör att det inte finns många 
andra möjligheter än att studera projekt där metoden använts samt intervjua personer som 
jobbat med metoden eller på annat sätt känner till den. Utöver de här personerna så kommer 
projektgruppen även intervjua personer som jobbat i liknande projekt fast med den mer 
traditionella metoden för ÄTA-arbeten för att kunna ställa de båda metoderna mot varandra 
för jämförelse. Främst kommer semistrukturerade intervjuer att utföras där projektgruppen 
träffar de aktuella personerna för att främst ställa förutbestämda frågor med en förhoppning 
om att samtalet även kan leda till en mer öppen diskussion om sättet att arbeta.  

3.5 Artiklar 
Utöver intervjuer så kommer projektgruppen även samla information genom vetenskapliga 
artiklar. Här kommer fokus främst vara på artiklar som beskriver ÄTA-arbeten, hur och varför 
de uppstår, vilka regler som gäller samt vanliga sätt att lösa det på. Detta för att får en bättre 
insikt i ÄTA-arbeten och se olika metoder och teorier för hur de kan utföras för att ha en bättre 
förståelse under intervjuer och jämförelse av metoderna. Även om TTP är dåligt dokumenterad 
inom byggbranschen kommer projektgruppen se på artiklar där metoden eller liknande 
använts inom andra branscher såsom tillverkningsindustrin. Detta för att se hur metoden 
använts och vilka för och nackdelar som funnits, även detta för kunna göra en bättre studie 
angående TTP inom byggbranschen. 

3.6 Motivering till valet av forskningsmetod 
I kvalitativa forskningsanalyser utgår man från hur valt ämne uppfattas av olika parter, detta 
grundas ofta av egna erfarenheter och tolkningar vilket innebär att det inte finns någon 
objektiv sanning. 
I och med att utförandet av den valda TTP är relativt begränsat så har projektgruppen valt att 
grunda denna del av forskningen med en delvis fenomenografisk metod vilket gör att 
rapporten kommer innehålla antaganden från de intervjuade. Av samma anledning bygger 
rapporten på ett färre antal intervjuer men som i gengäld kommer djupdykas i. 
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4 Resultat 
Då TTP har visat sig vara ovanlig i sitt utförande är det endast tre svarande som har praktisk 
erfarenhet av metoden. Detta resultat grundar sig i övrigt på intervjuer med personer av 
diverse arbetstitlar med en branscherfarenhet på mellan fem till 40 år. Större delen av 
respondenterna jobbar inom nordens ledande byggföretag men inkluderar även professorer 
inom området samt egenföretagare. För att identiteten hos deltagarna inte ska påverka 
rapporten kommer dessa namnges enligt befattning. 
 
Projektledare 1 (Baserat på två intervjuer): Installationssamordnare och projektledare 
med snart 40 år i branschen. Detta är den enda respondent som har varit delaktig i ett projekt 
som har använt TTP i praktiken. Jobbade på projektet med Østfold-sykehuset som 
assisterande projektchef samt projektledare.  
 

Projektledare 2: Byggprojektledare som hjälper fastighetsägare med deras byggprojekt, allt 
från myndighetskontakter till projekteringsledning till byggledning till ekonomi inom 
byggbranschen. 
 

Projektchef (Baserat på två intervjuer): 25 år i byggbranschen, jobbat som projektchef 
på ett nyligen upprättat sjukhus i södra Sverige. 
 
Platschef: Jobbat på ett av Sveriges ledande byggföretag i 20 år där han nu jobbar som 
platschef. 
 
Arbetsledare: Har tidigare i karriären jobbat som snickare men har nu gått över som 
arbetsledare. 
 
Professor: Professor i byggproduktion som även jobbar som byggledare/projektledare, har 
tidigare i  
karriären även jobbat som entreprenör. 
 
Projekteringsledare: Projekteringsledare med fem år i byggbranschen, har även tidigare 
erfarenhet som arbetsledare. 
 
Controller: Jobbade med TTP på beställarsidan på “Østfold-sykehuset”. 
 

Projektdirektör: Motsvarande projektchef i Sverige, ansvarade för arbetet med TTP i 
“Østfold-sykehuset” 

4.1 TTP 
Vid brist på vetenskapliga artiklar och utförande av metoden så kommer rapporten identifiera 
denna enligt “Tvåtågsprincipen” eller förkortat “TTP”. 
För att få en bättre förståelse för hur TTP fungerar så intervjuades i ett tidigt skede en person 
som jobbat som installationssamordnare och projektledare på Østfold-sykehuset i Sarpsborg 
där TTP använts i praktiken, metoden beskrevs enligt följande:   
 

“Målet med TTP är att minimera eller helst helt eliminera stopp och ineffektivt 
arbete i produktionen. Sättet att nå detta mål är att man aldrig stannar upp 
produktionen när det dyker upp frågetecken eller om det kommer sena 
ändringar och dylikt, istället för att stoppa eller försöka jobba runt ett moment 
så bygger man antingen enligt orginalplanen eller hoppar över  
momentet helt tills vidare.”  
– Projektledare 1 
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Det som karaktäriserar metoden är att man producerar i två tåg i form av arbetslag, ett 
produktionslag som strävar efter att hela tiden föra produktionen framåt, och ett servicelag 
som kommer in efterhand som produktionen gått vidare från ett moment eller en byggnadsdel 
för att utföra de ändringar som beställaren lagt till eller utför de arbeten som på grund av oklara 
direktiv eller sena ändringar inte blivit utförda, detta kan gälla allt från en enkel installation 
till att riva och bygga om en hel byggnadsdel. Enligt intervjuer går denna metod att utföra i 
olika omfattningar; ett sätt att utföra det på är att man antingen fortsätter enligt orginalplanen 
tills vidare eller hoppar över momentet under tiden man väntar på direktiv för att efter beslutet 
har tagits sätta in det andra arbetslaget som utför arbetet enligt det fastställda 
tillvägagångssättet.  
 

 

Bilden ovan visar TTP i den omfattning där produktionslaget (den övre processen) hoppar 
över de oklara momenten som sedan hanteras av servicelaget (den undre processen). 
 

Det har även diskuterats att utföra projektet helt enligt ursprungsplanering för att sedan utföra 
ändringsarbeten som ett sista moment, det finns dock ingen kännedom om att detta utförts i 
praktiken.  
 

 

Bilden ovan visar TTP i den omfattning där projektet löper på med hjälp av produktionslaget 
(den övre processen) enligt vad som fastställts under projekteringsfasen för att sedan med 
hjälp av servicelaget (den under processen) hantera eventuellt tillkomna ändrings- och 
tilläggsarbeten efterhand som projektet färdigställs . 
 
Med hjälp av TTP strävar man alltså efter ett bättre flyt i produktionen vilket innebär färre eller 
inga stopp, effektivare arbete samt ökad arbetsmoral. 
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4.1.1 Hur TTP påverkar behandlingen av ÄTA-arbete 

Under de genomförda intervjuerna har man utgått från de faktorer som orsakar ändrings- och 
tilläggsarbeten samt de effekter som de har på ett projekt. Dels för att kartlägga för- och 
nackdelar med nyttjandet av TTP, men även för att identifiera vad man bör ha i åtanke vid en 
eventuell tillämpning av metoden.  
 
Följande orsaker samt effekter kommer behandlas i denna resultatdel. 
 
Orsaker: 

 Otillräcklig planering 
 Förändring av tidsplan 
 Kontraster mellan projekthandlingar  
 Otillräckliga ritningsbeskrivningar 
 Otillgänglighet av utrustning 
 Brist av erfarna arbetare  
 Problem vid inköp  

 

Konsekvenser: 
 Ekonomiska konsekvenser 
 Tid 
 Arbetsmiljö 
 Produktivitet  
 Kvalitet 
 Mängd ombyggnationer 
 Miljö 

4.1.2 Orsaker 

Otillräcklig planering 

En ÄTA som uppkommer på grund av en bristande planering är enligt respondenterna oftast 
från beställarens sida där han kommer på att han vill ha det på ett annorlunda sätt än vad som 
planerades från början. 
 
TTP antas bygga på god planering från start och har man varit tydlig gentemot beställaren och 
informerat om att projektet kommer utföras enligt denna metoden i den omfattning där 
projektet löper på enligt vad som fastställts under projekteringsfasen så menar projektledare 
2 att mängden ÄTA-arbeten borde minska då beställaren tvingas tänka efter mer noggrant och 
planera mer utförligt.  
 
Otillräcklig planering involverar även förändringar av projektets omfattning, dess 
specifikationer samt design som även detta bidrar till ÄTA-arbeten samt en ökad slutkostnad. 
Väljer man att tillämpa TTP så är det även här viktigt att informera beställaren om att projektet 
kommer utföras enligt denna metoden i den omfattning där projektet löper på enligt vad som 
fastställts under projekteringsfasen. I detta fallet fattar beställaren ett beslut ifall det är 
lönsamt att utföra de ändringar han har övervägt att utföra eller om han behåller det som det 
planerades från början. Detta minskar möjligen mängden av ÄTA-arbeten då beställaren 
eventuellt beslutar sig för att han är tillfreds med produkten som den är. Det går även att utföra 
metoden i den omfattningen där man hoppar över de moment som för stunden är oklara för 
att sedan sätta in ett nytt arbetslag när beslutet har fattats.  Båda utföranden minimerar risken 
för produktionsstopp vilket resulterar i en bättre produktivitet. 
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Förändring av tidsplan 

Vid en förkortning av tidsplanen leder detta till en forcering då man tvingas sätta in mer 
resurser för att klara av förändringen. De flesta respondenterna menar att TTP inte skulle göra 
någon skillnad när det kommer till ändrings- och tilläggsarbeten på grund av förändringar i 
tidplanen. Projektledare 2 ponerar att det vid projekteringen har bestämts att man använder 
TTP i den omfattning där projektet löper på enligt vad som fastställts under projekteringsfasen 
leder detta enligt honom med största sannolikhet till ett positivt utfall då tidsplanen fastställs 
redan från början. 
 
Kontraster mellan projekthandlingar 

Här svarar hälften av respondenterna att TTP skulle ge samma resultat som en mer traditionell 
metod att hantera ändrings- och tilläggsarbeten medans hälften svarar att denna typen av 
arbeten ofta måste lösas direkt för att arbetet skall kunna fortgå och att TTP inte går att 
tillämpa i de fallen. 
 
Otillräckliga ritningsbeskrivningar 

Samtliga respondenter känner igen problemet och de flesta kan se fördelar med att tillämpa 
TTP. En av de tillfrågade menar att det blir svårt att tillämpa TTP då man ofta inte kan gå 
vidare med produktionen innan man löser problemet. De resterande ser dock fördelar med att 
hoppa över något eller några moment för att sedan låta ett andra tåg komma och lösa det i 
efterhand. En respondent nämner även att TTP kan bidra till att man lägger mer tid på 
planeringen och kan då minska mängden ändrings och tilläggsarbeten som framkommer på 
grund av otillräckliga ritningsbeskrivningar. 
 

Otillgänglighet av utrustning 

På denna fråga menar de tillfrågade att det sällan är ett problem och att om man inte får tag 
på utrustningen så har man ju inget annat val än att hoppa över momentet för att sedan skicka 
tillbaka någon eller några för att utföra momentet när rätt utrustning finns att tillgå så här 
tillämpas egentligen TTP ofta. 
 

Brist av erfarna arbetare 

Alla de tillfrågade menar att det är ett vanligt problem, speciellt i en högkonjunktur som vi är 
i idag då man inte kan vara så selektiv när man anställer då det i många lägen är brist på 
personal. Men ingen av respondenterna kunde se verken fördel eller nackdel med TTP, det går 
ju inte säkerställa kvaliteten på personalen in varken tåg ett eller två. Detta inkluderar även en 
fråga om dåligt utförande av produkten, inte heller här kan respondenterna se några tydliga 
fördelar med att tillämpa TTP. De kan heller inte se några nackdelar förutom två av de 
tillfrågade som tar upp risken med att en del personer skulle kunna vara mindre noga med att 
göra rätt från början då de vet att någon annan kommer och tar tag i det senare. 
 

Inköp 

Denna punkt riktar sig åt felaktiga, försenade eller på annat sätt negativt bidragande 
beställningar under produktionen. På denna fråga var alla respondenter överens om att TTP 
kan användas till fördel. De nämner även att det många gånger blir att man mer eller mindre 
tillämpar TTP i de här fallen då man exempelvis inte kan installera något man inte fått. Det 
nämns även att om man tillämpar TTP till det yttersta och bygger helt enligt originalplan för 
att sedan göra ändringar och tillägg så blir det lättare att sköta inköp och få rätt produkt till 
rätt tid.  
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4.1.3 Konsekvenser 

Kostnad  
I denna fråga hade respondenterna väldigt delade meningar då hälften menar att det självklart 
blir dyrare medan den andra halvan tror att TTP kan sänka totalpriset på ett projekt om det 
används rätt. De sistnämnda säger att det gäller att projektet är stort nog och att det inte bör 
tillämpas på mindre projekt, de menar att om de ändringar och tillägg som blir är för stora så 
blir det nog dyrare med TTP. Det nämns även att det blir betydligt enklare att se vilka faktiska 
kostnader du har på ändrings- och tilläggsarbeten när man använder sig av TTP, ofta ser man 
bara de direkta kostnaderna när det kommer till den typen av arbeten när man jobbar mer 
traditionellt. Projektledare 1 kan inte uttala sig om det TTP höjde eller sänkte totalkostnaden 
men menar att det blir betydligt lättare att se och räkna på de indirekta kostnaderna med 
ändrings- och tilläggsarbeten. 
 

Tid 

De flesta respondenterna i denna var eniga i denna fråga och trodde inte att TTP skulle bidra 
till totalt sett färre arbetstimmar i ett projekt. Ett par respondenter menar dock att det kan bli 
lättare att färdigställa projektet i tid med TTP då det kan resultera i bättre produktivitet, det 
kan också bli lättare att sätta in extra folk för att för tillägg och ändringar och på det sättet 
färdigställa projektet i tid. 
Projektledare 1 menar att man åtminstone säkerställer sluttidplanen med hjälp av att 
använda sig av TTP. Han menar också att det blir lättare att se hur lång tid ändrings- och 
tilläggsarbeten tagit i projektet till skillnad från den traditionella metoden enligt AB04/ABT06 
då det kan bli mer stillestånd där man väntar på svar och liknande vilket är svårare att prissätta. 
 
Arbetsmiljö 

Förutom i de fallen där det kommer till att man bygger någonting man vet kommer att rivas 
längre fram i projektet är alla respondenterna eniga om att TTP bidrar till en bättre arbetsmiljö 
på en byggarbetsplats. De menar att det blir lättare och roligare att utföra arbeten där du 
slipper oklarheter och orosmoment samt att man slipper gå och vänta på besked och kan 
istället gå vidare på nästa moment. Projektledare 1 menar att TTP bidrog till en mycket 
bättre arbetsmiljö där man mer eller mindre slapp störningar och orosmoment i produktionen. 
 

Produktivitet 

För det första tåget så menar alla respondenterna att produktiviteten kommer att bli bättre och 
att detta går mycket hand i hand med föregående fråga om arbetsmiljö, man vet vad man ska 
göra hela tiden och är det några konstigheter så går man vidare. Projektledare 1: “Vi hade 
en produktion som inte var av denna värld, jag tror aldrig jag varit med om något liknande, i 
och med att vi inte behövde gå och vänta på beslut så var produktiviteten nära 100%” 

Ett par respondenter är dock skeptiska till att produktiviteten förbättras hos det andra tåget 
som utför alla ändrings- och tilläggsarbeten.  
 

Kvalitet 

När det kommer till kvalitet kan de flesta respondenterna se både för- och nackdelar, 
gemensamt bland alla de tillfrågade är att de tror kvaliteten i första tåget blir bättre då alla 
vet vad det skall göra och följer originalplanen men de ser även risken med att personer i 
första tåget kan börja göra ett sämre arbete då de vet att någon annan kommer lösa det 
senare. De flesta tillfrågade nämner även att det kan vara svårt att uppnå samma kvalitet när 
man river något för att bygga om, det blir till exempel skarvar på fel ställen och det är lätt att 
orsaka skador på färdiga byggnadsdelar. 
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Ombyggnation 

En av respondenterna tror det blir oförändrat medan de andra tror att antalet 
ombyggnationer kommer bli färre om man tillämpar TTP. De respondenterna som tror det 
blir färre ombyggnationer tror att beställaren tänker ett par gånger extra innan han beställer 
en ändring eller ett tillägg som gör att något han redan betalt för måste rivas. 
 
Miljö 

I denna frågan är alla respondenterna överens om att om det blir mycket rivningar och 
ombyggnationer så är de självklart en belastning för miljön. Dock nämner flera även att om 
det blir färre ombyggnationer som diskuterats i föregående fråga så kan TTP bidra till en 
mindre miljöpåverkan.  
Även projektledare 1 som jobbat med TTP håller med om att det kan bli mer som får 
slängas men menar att det är en ställning man får ta i den storleken på projekt han jobbat 
med då han menar att det lätt blir förseningar om man inte jobbar med TTP.   

4.1.4 Sammanfattning av resultat 

Efter att respondenterna behandlat TTPs påverkan för de olika orsakerna och effekterna som 
resulteras av ändrings- och tilläggsarbeten ställdes en öppen fråga på vad de såg som de mest 
avgörande för- och nackdelar med TTP. 

4.1.4.1 Fördelar med TTP 

Alla respondenterna fick frågan om vilka de största och mest avgörande fördelarna de kunde 
se för tillämpning av TTP. Gemensamt bland alla de tillfrågade var att de kunde se möjligheter 
för en höjd produktivitet då man slipper vänta på besked, man kan undgå att få stillestånd i 
produktionen, man slipper gå tillbaka till moment man tvingats hoppa över samt att man kan 
undvika många andra störningsmoment. Fördelen med höjd produktivitet kan de åtminstone 
se i det första tåget. En del nämner dock att i det andra tåget kan de bli svårt att få lika hög 
produktivitet då de får jobba med ändrings- och tilläggsarbeten. Flera pratade även om att 
ökad effektivitet även bidrar till bättre arbetsmiljö och pekar ut det som ytterligare en av de 
stora fördelarna med att använda sig av TTP.  
Det nämns även att en effektiv produktion leder till totalt färre arbetstimmar vilket i sin tur 
kan leda till lägre totalkostnad för ett projekt. Mindre arbetstimmar kan samtidigt leda till 
mindre tidspress i ett projekts slutskede. 
 
När det kommer till tidsplaneringen så nämner flera respondenter även här att TTP kan 
användas till fördel, om man kan jobba helt enligt orginalplanen blir allt lättare att få rätt 
leveranser på rätt plats vid rätt tillfälle och det blir även lättare att ha rätt personal på plats vid 
rätt tid. Den intervjuade Platschefen tar som exempel att om man får en större försening 
någonstans i projektet så medför det att man kan behöva flytta alla leveranser efter denna, 
speciellt på byggnadsprojekt inne i städer där man ofta har platsbrist, han tillägger också att 
många gånger är det kö på leveranser vilket kan innebära att leveransen inte går att ändra. 
 
Flera respondenter pratar även om att mängden ändrings- och tilläggsarbeten kan komma att 
minska om man utför ett projekt enligt TTP. Detta grundar de i att en beställare troligen tänker 
ett par gånger extra innan de väljer att göra en ändring som medför rivning av en byggnadsdel 
som redan är klar eller påbörjad och kanske istället nöjer sig med det som planerats från start. 
Om man använder sig av TTP så ser flera respondenter också fördel när de kommer till 
projektering, istället för att de måste hitta en lösning så snabbt som möjligt så kan de få tid på 
sig för att hitta den  
bästa lösningen på ett problem. 
 
Arbetsledaren som intervjuats pratar om att för installationer såsom ventilation kan TTP 
användas till fördel då man kan göra färdigt resten för att kunna testa av systemet och kanske 
driftsätta de delar som  
är klara.  
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Projektledare 1 pratar också om att i de sjukhusprojekt där han jobbat enligt TTP såg man 
fördelen att man kan vänta med inköp på högteknologiska produkter så länge som möjligt, han 
tog som exempel att om man bestämmer sig för en röntgenmaskin under projekteringen för 
att sedan installera den tre år senare när byggnationen är klar så är den maskinen redan 
omodern. Med TTP kan man vänta med denna typ av beslut för att få den bästa möjliga 
utrustningen. 

4.1.4.2 Nackdelar med TTP 

Trots flertalet fördelar med TTP ser de flesta respondenterna även nackdelar med metoden. 
De mest återkommande nackdelarna man ser är kopplade till miljö, ekonomi samt 
arbetsmoral.  
 
Respondenterna menar att det finns en uppenbar negativ aspekt av metoden gällande 
miljöpåverkan vid kasserat material, denna aspekt står även i relation till kostnad. I den 
omfattningen där projektet fortgår enligt orginalplanen menar man att mängd och typ av 
ändringar har en stor betydelse. Ett fall som exemplifierades var ett uppförande av en 
betongvägg som antogs se likadan ut på flera våningar som sedan kommer att rivas, men i och 
med att man valt att hålla fast vid vad som beslutats så uppför man dessa väggar ändå. Ett 
annat exempel som lyftes fram var lokaler som får ett annat användningsområde, 
Projektledare 2 menar att det är svårt att göra om undersökningsrum till operationssalar då 
det är för många variabler som spelar in. Detta upplevs som uppenbart olämpligt både sett till 
slutkostnaden samt ur miljösynpunkt. Om man ser till den omfattningen där man hoppar över 
ett moment som sedan utförs av ett annat arbetslag anser Platschef att man bör avvakta om 
man vet att installationer kommer ändras ovanför undertaket så att man slipper riva för att 
komma åt dessa. I detta fallet är är det bättre att hoppa över rummet helt och hållet. Detta 
leder emellertid till ett annat hinder med TTP, det är enligt Projektledare 2 och 
Arbetsledare nämligen inte alltid möjligt att hoppa över moment då allt i ett bygge hör ihop 
och beror av varandra och detta har en stor påverkan på tider, leveranser och kostnader. Både 
Projektledare 2 och Arbetsledare ser även nackdelar gällande moralen. Rent mentalt 
tycker man att det kan vara betungande när man håller på att bygga för fullt men mitt i bygget 
så får man reda på att det inte kommer bli enligt det man bygger. Så mentalt för alla i projektet 
så borde det enligt Projektledare 2 och Arbetsledare vara jobbigt att veta att något som 
man bygger antagligen kommer rivas. En faktor som uppmärksammats av Professor som 
inte nödvändigtvis beaktas som en nackdel men han menar att i vissa typer av projekt kan TTP 
vara väldigt gångbart, som till exempel vid ombyggnadsarbete, nyproduktion av bostäder eller 
kontor där man kör många enheter där det uppstår småändringar som blir betungande för ett 
ordinarie team att utföra på egen hand men att man skall inse att det inte alltid går att tillämpa 
till projektets fördel. 

4.1.5 TTPs utbredning i Sverige 

På denna fråga har respondenterna haft flera olika tankar, ett starkt argument som nämndes 
av flera var brist på kännedom i Sverige, många företag/tjänstemän känner helt enkelt inte till 
metoden. 
Samtliga respondenter nämner också kultur på ett eller annat sätt, de menar att man i 
byggbranschen i Sverige ofta gör allt för att lösa problem så snabbt som möjligt och inte stoppa 
upp produktionen. Professor som har byggbranschen i Danmark menar att där är kulturen 
helt annorlunda och att en Dansk entreprenör gärna stoppar produktionen för att invänta svar 
om problem uppkommer medans en Svensk entreprenör gör allt han kan för att produktionen 
skall fortlöpa.  
Projektledare 2 tror att det blivit nästan en tradition att man löser ändringar och tillägg så 
snabbt som möjligt. Han pratar även om att förtroendeuppdrag blir allt vanligare i Sverige och 
att man i sådana uppdrag vill framstå så duktig som möjligt för att få fler projekt i framtiden.  
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5 Analys 
Enligt resultatet kan TTP utföras i olika stor omfattning varav två av dem behandlats under 
intervjuerna. Antingen fullföljer man den överenskomna orginalplanen helt utan ändringar 
och tillägg för att sedan behandla dessa i projektets slutskede med hjälp av ett andra 
arbetslag som fungerar som ett servicelag. Det andra alternativet som användes på “Østfold-
sykehuset” i Sarpsborg, Norge tillämpas TTP i den omfattning där man väljer att hoppa över 
eventuellt oklara moment tills man fått besked om hur de ska se ut för att då aktivera det 
andra arbetslaget. Oavsett i vilken omfattning man utför TTP så grundar sig principen i att 
man genomför projektet med hjälp av två arbetslag varav det ena fungerar som ett 
produktionslag som ständigt för produktionen framåt medan det andra utgör ett servicelag 
som behandlar eventuella ändringar. Som framkommit i intervjuer så bör två kriterier 
uppfyllas vid tillämpandet av TTP för att det ska vara lönsamt för projektet både av 
ekonomiska och praktiska skäl. Projektet bör vara relativt stort och det bör även vara 
välplanerat, dels från entreprenörens sida men även från beställarens sida. Detta leder till 
den första orsaken av ändrings- och tilläggsarbeten enligt nedan. 

5.1 Orsaker 
Otillräcklig planering 

Bristen av detta överensstämmer med Memon et al. (2014) där det visar sig vara en vanlig 
orsak till förändringar i projekt. Detta är även kopplat till förändring av projektets omfattning, 
specifikationer och design där produktionen i detta fall oftast startar innan detta är helt 
färdigställt. 
 
Enligt respondenterna bygger TTP på god planering från start samt att man är överens med 
beställaren så att han är medveten om hur metoden fungerar då samtliga ändringar i projektet 
kan medföra större konsekvenser än i normala fall. Speciellt i om TTP skall användas i den 
omfattning där projektet löper på enligt vad som fastställts under projekteringsfasen då i stort 
sett alla ändringar medför att större eller mindre rivning i en redan färdig byggnadsdel, därför 
är det viktigt att i största möjliga mån försöka undvika större ändringar under projektets gång. 
Detta leder till att beställaren tvingas överväga sina beslut angående eventuella ändringar 
vilket i sin tur kan leda till en reducering av dessa, vilket enligt respondenterna anses vara en 
stor fördel med TTP.  
 
Förändring av tidsplan 

Enligt Memon et al. (2014) kan en förändring av tidsplanen under projektets produktionsfas 
leda till stor omfördelning av resurser, vilket samtliga respondenter håller med om men det är 
främst vid forcering detta blir ett problem.  
 
De flesta respondenterna kan inte se någon större för- eller nackdel med TTP när det kommer 
till det här problemet men kan dock sen en fördel med att det blir lättare att klara tidsplanen 
om  man använder TTP i den omfattning där projektet löper på enligt vad som fastställts under 
projekteringsfasen. Detta leder till att det blir lättare att fastställa en rimlig tidsplan för det 
tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten. 
 
Kontraster mellan projekthandlingar - Enligt Memon et al. (2014) kan detta resultera i 
en felaktig tolkning av de faktiska kraven hos projektet men enligt respondenterna leder detta 
sällan till ÄTA då det ofta lokaliseras innan det leder till några konsekvenser. De menar att det 
krävs en omgående revidering av detta då det kan bidra till att två objekt hamnar på samma 
plats enligt ritningarna. 
 
Otillräckliga ritningsbeskrivningar 

Ritningar används som den grafiska kommunikationen mellan designern och entreprenören 
(Memon et al., 2014) och för att av produkten ska bli korrekt utformad är det viktigt att 
ritningarna är detaljerade och tydliga för att minimera missförstånd.  
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Respondenterna svarar att vid stora fel går inte TTP att tillämpa då man inte kan fortsätta med 
produktionen innan man hittat en lösning på problemet. Men samtliga respondenter menar 
att vid de tillfällen där man kan gå vidare på nästa moment så kan TTP utnyttjas till stor fördel 
då man i lugn och ro kan projektera om denna beskrivning för att nå en optimal lösning. 
Det nämndes även att det ofta är så här man löser den här typen av problem med skillnaden 
att samma arbetslag utför ändringarna istället för ett andra tåg. 
 
Otillgänglighet av utrustning 

Memon et al. (2014) säger även i sin forskning att otillgänglighet av utrustning samt maskiner 
kan bidra till att man inte kan utföra vissa moment vilket kan leda till förseningar av projektet.  
 
Respondenterna såg dock inte detta som ett kritiskt problem då det sällan sker och att om man 
inte får tag på utrustningen så har man ju inget annat  val än att hoppa över momentet för att 
sedan skicka tillbaka någon eller några för att utföra momentet när rätt utrustning finns att 
tillgå så här tillämpas egentligen TTP ofta fast med samma yrkesarbetare. 
 
Brist av erfarna arbetare 

Bristande kunskaper och felaktiga uppfattning hos de delaktiga inom ett byggprojekt kan bidra 
till felaktiga beslut vilket resulterar i sämre kvalitet och i värsta fall rivningar och 
ombyggnationer av redan slutförda moment (Memon et al., 2014). 
 
På denna frågan kunde inte respondenterna se varken för- eller nackdel med TTP, i den 
högkonjunktur som råder i nuläget så går det inte säkerställa kvaliteten på alla anställda. Ett 
par respondenter kunde dock se en risk med TTP då de tror att en del personer i ett första tåg 
kan bli mindre noga med sitt utförande då de vet att någon annan löser det i efterhand. 
 
Inköp  
Memon et al. (2014) menar i sin studie att felaktiga eller försenade beställningar leda till 
ombyggnationer vid användning av ej förespråkat material och förseningar av projektet i 
väntan på försenade beställningar.  
 
Samtliga respondenter kan se fördelen vid användandet av TTP när det kommer till inköp. Den 
menar likt “Otillgänglighet av utrustning” samt “Otillräckliga ritningsbeskrivningar” att man 
till stor del löser problemet enligt TTP bortsett från att man endast använder sig av ett 
arbetslag. Det nämns även att om man tillämpar TTP till det yttersta och bygger helt enligt 
originalplan för att sedan göra ändringar och tillägg så blir det lättare att sköta inköp och få 
rätt produkt till rätt tid. Projektledare 1 pratar även om inköp av högteknologiska produkter 
som ständigt utvecklas och snabbt riskerar att blir omoderna. Här kan TTP vara till stor nytta 
där man kan hoppa över de moment som är kopplade till dessa produkter för att utföra dessa 
moment med ett andra tåg i ett senare skede där man kan anpassa de tillhörande 
installationerna till den modernare produkten. 
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5.2 Konsekvenser 
Kostnad  
Som allmänt känt så resulterar ändrings- och tilläggsarbeten i stora direkta kostnader men i 
många fall ännu högre indirekta kostnader. Som Love (2002) skriver i sin artikel så är de 
indirekta kostnaderna för ändringsarbeten ofta den större delen av den totala kostnaden och i 
hans studie är de indirekta kostnaderna upp till sex gånger högre än de direkta kostnaderna. 
 
Samtliga respondenter delar Loves åsikter men gällande tillämpandet av TTP hade 
respondenterna väldigt delade meningar. Hälften menar att det självklart blir dyrare, detta 
eftersom att man eventuellt tvingas riva det man byggt upp. Den andra halvan tror att TTP kan 
sänka totalpriset på ett projekt om det används rätt. Med “rätt” menar de sistnämnda att det 
gäller att projektet är stort nog men även att man begränsar storleken på de ändringar man 
tvingas utföra i slutet, är de för stora så antas det bli dyrare med TTP. Det nämns även att det 
blir betydligt enklare att se vilka faktiska kostnader du har på ändrings- och tilläggsarbeten när 
man använder sig av TTP då i den utsträckning då man bygger enligt orginalplanen eftersom 
att alla ändrings- och tilläggsarbeten utförs i slutet av produktionen helt utan avbrott. Detta 
gör det lättare att se och räkna på de indirekta kostnaderna med ändrings- och tilläggsarbeten. 
 

Tid 

Ändrings och tilläggsarbeten kan försena ett projekt på flera olika sätt, det kan hindra arbetet 
helt, det kan bli svårt att utföra arbeten effektivt med sena direktioner, och om ändringarna 
kommer så sent att någonting måste göras om så drar självklart även de på sig förseningar. I 
den studie Memon et al. (2014) gjort så har de kunnat se att ändringar kan försena projekt upp 
till 9% av dess ursprungligt planerade tidsplan. 
 
De flesta respondenterna i denna var eniga i denna fråga och trodde inte att TTP skulle bidra 
till totalt sett färre arbetstimmar i ett projekt. Den fördel respondenter kunnat se med TTP i 
denna frågan är att det kan bli lättare att färdigställa ett projekt i tid då man kan jobba helt 
enligt orginalplanen på ett effektivare sätt. Projektdirektör och Controller håller med om 
detta då projektet slutfördes långt innan det planerade slutdatumet. Detta resulterar i mer tid 
åt att behandla eventuella fel. Det nämns också att det kan bli lättare att fastställa en tidsplan 
om man arbetar enligt TTP då det reducerar mängden stillestånd och ineffektivt arbete med 
två arbetslag.  
 
Kvalitet 

Memon et al. (2014) visar i sin rapport att förändringar i ett projekt ofta påverkar arbetet 
negativt med högre kostnader och kan även vara svårt att uppnå samma kvalitet som man kan 
få i ett originalutförande när man river något för att bygga om. 
 
Respondenterna instämmer med Memon et al. (2014) Här ser man både för- och nackdelar 
med TTP. Fördelen som alla de tillfrågade kan se är att det första tåget kan nå en bättre kvalitet 
då de slipper avbrott i produktionen för att hantera tillägg och ändringar. Dock kan de också 
se problemen med att uppnå samma kvalitet när man behöver riva en byggnadsdel för att göra 
om, detta kan exempelvis leda till skarvar på fel ställen och det är lätt att orsaka skador på 
färdiga byggnadsdelar. 
Även här nämner respondenterna risken för slarvigt utförda arbeten hos produktionslaget då 
de förlitar sig på att någon annan löser det i efterhand. 
 
Ombyggnation 

Memon et al. (2014) skriver att om en ändring kommer i ett skede där en byggnadsdel redan 
är påbörjad eller klar så kommer det ofta resultera i att delar av eller hela byggnadsdelen 
behöver rivas. 
 
På denna fråga var majoriteten av respondenterna överens om att man får färre ändringar som 
orsakar rivningar av färdigställda byggnadsdelar om man jobbar med TTP. Som nämnt tidigare 
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så tror man att en beställare kommer utföra färre ändringar när han upplever en färdigställd 
slutprodukt samt då man behöver riva ett redan färdigställt moment som i sin tur kan leda till 
en sämre kvalitet av produkten. Entreprenören kan även visa på en mer exakt kostnad av 
utförda ändrings- och tilläggsarbeten som ofta blir högre då man lättare kan hänvisa till den 
indirekta kostnaden för de eventuella konsultarbeten som tillkommer. Respondenter nämnde 
även att vid ombyggnationer går inte TTP alltid att tillämpa, många moment i en byggnad är 
beroende av varandra och man kan inte gå vidare till steg två om inte steg ett är klart. 
 
Miljö 

Att byggsektorn står för stora delar av landets koldioxidutsläpp är det inget tvivel om och sena 
ändringar och tillägg kan innebära att byggnadsdelar måste rivas och byggas om så innebär 
det ju självklart ytterligare utsläpp.  
 
Det råder inga tvivel om att respondenterna ser den negativa miljöpåverkan som ändrings- och 
tilläggsarbeten medför och då även riskerna som tillämpandet av TTP medför då det ligger i 
beställarens händer om han vill utföra en stor mängd ändrings- och tilläggsarbeten trots den 
extra kostnad och risken för en försämrad kvalitet. Då man i många fall måste riva för att bygga 
nytt leder detta till en större mängd utsläpp vid användandet av TTP. Dock nämner några 
respondenter att om TTP leder till färre ombyggnationer så kan metoden bidra till en 
reducerad miljöpåverkan. 
 
Produktivitet 

Anees et al. (2013) menar att de flesta ändringar i ett projekt kan ha negativ effekt på 
produktiviteten om den inte hanteras på ett bra sätt. Många ändrings- och tilläggsarbeten stör 
den planerade arbetsgången och kan göra det svårt att arbeta effektivt. 
 
Alla tillfrågade är överens om att TTP borde bidra till en bättre produktivitet, åtminstone i det 
första tåget. Då man bygger enligt TTP så slipper man stillestånd där man väntar på besked, 
man vet alltid vad som skall göras och man behöver inte ta hänsyn till eventuella tilläggs- och 
ändringsarbeten. Projektledare 1 som jobbat i byggbranschen i snart 40 år upplevde den 
högsta produktiviteten han varit med om vid utförandet av ett projekt med hjälp av TTP och 
ser vinsten i produktivitet som en av de största fördelarna med metoden. Det är även här både 
Projektdirektör och Controller sett de största fördelarna med metoden, de menar att 
projektet var färdigställt i god tid innan slutdatumet och har bara hört positiva yttranden 
kopplat till detta från entreprenörerna. Det förekommer dock en viss skepticism hos ett par 
respondenter gällande produktiviteten hos de andra tåget. De menar att ändrings- och 
tilläggsarbeten många gånger kan vara problematiska vilket tar längre tid att utföra. Vid arbete 
med ackord har detta stor betydelse då det andra tåget riskerar att tjäna mindre än det första 
tåget. Det är därför viktigt att alla går under samma lön vid tillämpandet av TTP så att 
producenterna inte får högre lön än servicelaget. 
 
Arbetsmiljö 

Ändrings och tilläggsarbeten leder som sagt till extrajobb och en tightare tidsplan vilket i sin 
tur kan leda till tidspress under ett projekt. Det kan även upplevas störande de gånger man 
måste riva någon byggnadsdel som byggts i projektet för att det kommit sena ändringar. 
Projektdirektör och Controller uppfattar att projektets involverade upplevt en god 
arbetsmiljö då TTP har bidragit till mer tid åt att hålla rent efter sig under arbetet. 

5.2.1 TTPs utbredning i Sverige 

Något som flera nämnde och som kan vara en av de största anledningarna är bristen på 
kännedom för metoden, det är svårt att bygga enligt en metod man inte känner till. Man pratar 
även om kulturen i den Svenska byggbranschen där respondenter menar att man ofta gör allt 
man kan för att lösa problem i produktionen så snabbt som möjligt även om de kan bidra till 
negativa konsekvenser i form av till exempel stopp i produktionen eller försämrad 
produktivitet för att hålla kunden nöjd, detta kan vara kopplat till att förtroendeuppdrag och 
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partnering blir allt mer vanligt i Sverige och man gör allt man kan för att säkerställa framtida 
projekt.  
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6 Diskussion & Slutsats 

6.1 Diskussion 
Resultatet av intervjuerna visade att samtliga respondenter kunde se både klara för- och 
nackdelar vid tillämpandet av TTP.  Man kunde även se att de flesta respondenterna var eniga 
om vilka för- och nackdelar som de kunde se. Den största fördel som samtliga respondenter 
varit eniga om är ökad produktivitet vilket även Projektledare 1 nämner som den största 
fördelen han upplevde med TTP där han menade att de haft den bästa produktivitet han 
upplevt under sina nästa 40 år i branschen. På resterande punkter visar resultatet både för och 
nackdelar; fördelarna mellan kostnad och tid står på flera sätt i relation till varandra, högre 
produktivitet kan bidra till totalt färre arbetstimmar vilket i sin tur leder till en lägre 
personalkostnad. Ett par respondenter menar på att TTP kan leda till en högre kostnad samt 
mer arbete då det eventuellt kan leda till större ändrings- och tilläggsarbeten. Andra 
respondenter tror dock att antalet ändringar i projektet kommer bli färre med TTP åtminstone 
i den omfattningen där projektet löper på enligt orginalplanen då beställaren får högre 
kostnader per ändring och kanske nöjer sig med det slutförda utförandet. När det pratades om 
arbetsmiljö så var respondenterna eniga om att arbetsmiljön blir bättre med en högre 
produktivitet men de var också överens om att det är mentalt jobbigt att bygga något man vet 
kommer rivas i ett senare skede. Detta kopplas även till de negativa TTP kan medföra på miljön 
med risk för en större mängd rivningar och en högre materialåtgång men även här kunde en 
del respondenter se fördelar då det kan resultera i färre ändringar än vad man normalt sätt har 
i ett byggnadsprojekt. Antalet ändringar är också något respondenterna ser påverka kvaliteten 
på slutprodukten då det många gånger anses vara svårt att få en ändring lika bra som 
originalutförandet. 
 
Något som kan ha påverkat resultatet är att vi inte kunnat intervjua så många personer som vi 
velat då det visat sig svårt att hitta personer med kännedom om metoden som är ovanlig 
åtminstone i Sverige. Vi hade även gärna intervjuat någon person till som jobbat med metoden 
för att få en ännu bättre förståelse samt fler åsikter om hur TTP faktiskt upplevts. Med fler 
respondenter hade man fått en bredare grund för resultatet och kanske även andra för- och 
nackdelar med metoden. Även om antalet respondenter varit relativt lågt så har vi lyckats 
intervjua personer med befattningar som täcker större delen av byggbranschen, detta 
inkluderar platschef, projektchef, projektledare, arbetsledare, projektering samt en professor 
inom byggteknik.  
 
De flesta respondenterna har inte jobbat med TTP, majoriteten kände dock till metoden då de 
diskuterat användandet av den inför projekt de jobbat med. De få som inte haft kännedom om 
metoden sedan tidigare har istället fått en utförlig beskrivning för att kunna tillämpa sin 
expertis och bidra med sina åsikter om metoden. Även om respondenternas tankar och åsikter 
om metoden stämmer bra överens med hur Projektledare 1 upplevt användandet av TTP i 
flera avseenden så går det inte att generalisera resultaten i studien då olika projekt kan skilja 
sig mycket från varandra samt att teorin inte alltid återspeglar verkligheten. Det resultatet kan 
användas till är som riktlinjer vid val av metod för ett projekt samt vad man bör tänka på om 
man väljer att utföra ett projekt med TTP. 
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6.2 Slutsats 
För att hantera den rådande högkonjunkturen och de ökande investeringarna som medföljer 
krävs effektivare arbetsmetoder. Det rådet inga tvivel på att ändringar är av ondo och metoden 
som denna rapport behandlat är TvåTågsPrincipen (TTP) där man strävar efter att underlätta 
vid eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. Efter intervjuer med individer i form av utövare 
av metoden, beställare av metoden samt individer med kännedom av metoden har det visats 
sig finnas ett flertal fördelar med TTP, men det medför även nackdelar som man bör ha i åtanke 
vid tillämpningen av metoden. För ett lyckat genomförande av projektet med hjälp av metoden 
kräver tillämpningen av TTP större och mer välplanerade projekt med god kommunikation 
mellan entreprenör och beställare där beställaren är väl informerad om att ändrings- och 
tilläggsarbeten kan medföra en högre kostnad än normalt men kan vid reducering av dessa 
leda till en billigare slutprodukt. 
 
Fördelar man har kunnat se med TTP är en ökad produktivitet vilket kan leda till en bättre 
arbetsmiljö samt totalt sett färre arbetstimmar. Detta kan i sin tur leda till lägre lönekostnader 
i projektet och möjligtvis en lägre totalkostnad samt att det kan bli lättare att hålla ordinarie 
tidsplan. 
Nackdelen med TTP är att metoden kan bidra till större ändringar då det eventuellt kan leda 
till rivningar och ombyggnationer i större volym. Detta medför negativa konsekvenser såsom 
ökad kassering och materialåtgång vilket medför en negativ påverkan på miljön. TTP kan 
innebära att man producerar byggnadsdelar man vet kommer rivas vilket kan vara mentalt 
påfrestande för alla involverade. Om man med metoden inte lyckas reducera mängden 
ändrings- och tilläggsarbeten kan detta även bidra till en ökad kostnad och projektet blir mer 
tidskrävande. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
En optimal studie att genomföra hade varit att granska två liknande projekt där TTP används 
i det ena för att kunna se de faktiska skillnaderna när projekten är klara. Detta kan dock vara 
svårt eller nästan omöjligt att utföra då det krävs två stora och nästa identiska projekt för att 
få en optimal validitet. Alternativet är att studera ett projekt som utförs med hjälp av TTP för 
att få en klarare bild av hur metoden fungerar i praktiken. 
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8 Bilagor 
Intervjufrågor 

Bilaga 1 

Intervju (ver. 1) 

1. Berätta kort om dig själv (år i branchen, nuvarande och tidigare befattningar, etc.) 

2. Finns det något namn på metoden? 

3. Vilken var er/din roll i projektet? 

4. Vad ser man för fördelar/nackdelar? 

5. I vilken omfattning utfördes denna metod under projektets gång? 

6. Varför valdes denna metoden? 

7. Hur lång tid tog alla ÄTA-arbeten? 

8. Jämfört med den traditionella metoden, tror du ni sparade tid/pengar? 

9. Hur är relationen mellan kostnad och pris för ÄTA-arbeten i denna metoden? 

10. Hur stor andel av kontraktssumman hamnade ÄTA-arbetena på? 

11. Berätta kort om projektet 

12. Hur har du upplevt detta projektet? (Storlek?, komplicerat?, Problematiskt?) 

13. Hur har ni hanterat ÄTA-arbeten i detta projektet? 

14. Men alla ÄTA-arbeten gjorde i slutet eller? 

15. Om man tänker miljömässigt kring denna metoden, hur tänker man när man bygger 
upp en vägg som eventuellt ska rivas? 

16. Du tror alltså att man sparar tid med denna metoden? 

17. Hur upplever du att arbetet med ÄTA-arbetena har gått? 

18. Vilken ersättningsform användes? (Löpande räkning eller fastpris)  
19. Har du jobbat med metoden i tidigare/senare projekt? 

20. Tror du att det har kostat mer genom att använda denna metod? 

21. Hur reagerar beställare på TTP? 

22. Ser ni något mönster på att ÄTA-arbeten påverkar yrkesarbetarna samt 
platschef/arbetsledare? T.ex. att det tar tid, skapar sämre/bättre motivation mm. och 
har du upplevt någon skillnad i detta projektet? 

23. Om du hade hamnat på ett liknande projek i framtiden, hade du kunnat tänka dig att 
använda denna metoden igen? 

 

  



30 
 

Bilaga 2 

Intervju (ver. 2) 

1. Berätta kort om dig själv 
2. I några av de studier vi har tagit del av har vi sett olika anledningar till varför 

ändringsarbeten uppstår, tror du att denna metoden hade underlättat byggprocessen i 
följande scenarion och varför tror du det? 

 
 Bristande planering 

 Förändring av tidsplan 

 Förändring av omfattning  
 Förändring av specifikationer 

 Förändring av design  
 Kontraster mellan projekthandlingar 

 Otillräckliga ritningsbeskrivningar 

 Otillgänglighet av utrustning  
 Brist av erfarna arbetare 

 Dåligt utförande av produkten 

 Inköp (felaktiga beställningar, försenade beställningar etc.) 
 
3. Vilken effekt har metoden haft på: 

Kostnad? 
Tid? 
Arbetsmiljö? 
Produktivitet? 
Kvalitet? 
Miljö? 
Mängd ombyggnationer?  

4. Vilka fördelar ser du med metoden? 
5. Vilka nackdelar ser du med metoden? 
6. Metoden är inte vanlig i Sverige, vad tror du detta beror på? 
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