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Abstract 
In today’s society, economy plays an important part whether it is about business economy, 
social economy or the own private economy. Within different companies, managers strive all 
the time after making the companies more profitable by trying to develop the activity and 
making it more efficient. Within the construction industry, the economic development of a 
project can be monitored with the aid of different control devices. One of the most important 
control devices is the project’s budget. A regular check of the true costs against the budget 
gives control over the project’s economy and shows the expected final cost of the project.  
 
The production cost estimate is included in the project economy as one of the most central 
management tools Peab has. In order to increase the efficiency within the production and to 
decrease both construction time and costs Peab strives after establishing a production cost 
estimate to each construction project that will be used during the whole production time. 
Differences exist however in to what extent a production cost estimate actually is established 
and used. This study has been accomplished in collaboration with Peab region Umeå with the 
intention of showing which problems local managers and estimating clerks experience when 
they use the production cost estimate. 
 
The purpose of the degree thesis is to describe how and to what extent the production cost 
estimate is being used within Peab region Umeå and Peab Anläggning region Nord and to give 
proposals on improvement measures in order for the use of the information, in worked 
through production cost estimates, to increase.  
 
The degree thesis has been practised as a change aimed research and the collection of data 
started with a questionnaire that was sent out after which interviews followed. The literary 
study has mainly consisted of books and materials sent from Peab. A simple study in the 
calculation programme MAP has also been done. 
 
The result of the questionnaire and interviews showed that the use of the production cost 
estimate varies a lot, sometimes it is used and sometimes it has not even been established. 
When it is established, the difference between region Umeå and Anläggning region Nord is 
not so big regarding how the production cost estimate is being used. On the other hand, the 
production cost estimate is used to a greater extent at region Umeå than it is at Anläggning 
region Nord. The conclusion of the results is that inadequate knowledge in leadership and 
financial control probably is a contributing reason why the production cost estimate is being 
neglected. The users’ experience that the biggest problem is that there is not enough time to 
handle the production cost estimates in a better way.  
 
As a suggestion, the management must set higher demands on the production, for example that 
a project may not be started before a production cost estimate (or in certain cases a detailed 
contract cost estimate) has been established. In order to achieve results all employees must have 
a common view on what Peab’s business concept, objectives and visions represents. They must 
know what the company will achieve, how to get there and what is expected of him or her. It 
is further suggested that time control of one’s own activities is a good way to handle the 
experienced lack of time since certain prioritized tasks probably ”steals” too much time.  
 
It is very important that both region Umeå and Anläggning region Nord works with 
procedures and discipline in the daily activity. Hopefully, the contact with each person has 
aroused a thought that influences their continuous work with the production cost estimate in a 
direction that agrees with Peab’s intentions.  



 

 III     

Sammanfattning 
I dagens samhälle spelar ekonomi en viktig roll oavsett om det handlar om företagsekonomi, 
samhällsekonomi eller den egna privata ekonomin. Inom olika företag strävar ledare hela tiden 
efter att få företagen mer lönsamma genom att försöka utveckla och effektivisera verksamheten. 
Inom byggbranschen kan den ekonomiska utvecklingen av ett projekt övervakas med hjälp av 
olika styrverktyg. Ett av de viktigaste styrverktygen är projektets budget. En regelbunden 
avstämning av de verkliga kostnaderna mot budgeten ger kontroll över projektets ekonomi och 
visar vilken slutkostnad projektet väntas få. 
 
Produktionskalkylen ingår i projektekonomin som ett av de mest centrala 
managementverktygen Peab har. För att kunna öka effektiviteten inom produktionen och 
kunna minska både byggtid och kostnader strävar Peab efter att en produktionskalkyl ska 
upprättas till varje byggprojekt och användas under hela produktionstiden. Skillnader finns 
dock i hur stor utsträckning en produktionskalkyl verkligen upprättas och används. Detta 
arbete har genomförts i samarbete med Peab region Umeå med avsikt att visa vilka problem 
som platschefer och kalkylatorer upplever vid användningen av produktionskalkylen. 
 
Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur och i vilken omfattning produktionskalkylen 
används inom Peab region Umeå och Peab Anläggning region Nord samt ge förslag på 
förbättringsåtgärder för att användningen av informationen i genomarbetade 
produktionskalkyler ska öka.  
 
Examensarbetet har bedrivits som förändringsinriktad forskning och datainsamlingen har skett 
genom att en enkät skickades ut varpå intervjuer genomfördes med samtliga respondenter. Den 
litteratur som studerats har huvudsakligen bestått av böcker och material tillsänt från Peab. 
Eftersom kalkylerna hos Peab upprättas i kalkylprogrammet MAP gjordes en enkel studie av 
programmet för att få en ökad förståelse för hur det är uppbyggt. 
 
Resultatet av undersökningen visade att användningen av produktionskalkylen varierar kraftigt, 
ibland används den och ibland upprättas den inte ens. Skillnaden mellan region Umeå och 
Anläggning region Nord är inte så stor i fråga om hur produktionskalkylen används, när den 
väl upprättas. Däremot används produktionskalkylen i större utsträckning på byggsidan än vad 
den gör på anläggningssidan. Den slutsats som kan dras av de framkomna resultaten är att 
bristande kunskaper i ledarskap och ekonomistyrning troligtvis är en bidragande orsak till att 
produktionskalkylen försummas. Det som användarna upplever som det största problemet är att 
tiden inte räcker till för att hantera produktionskalkylerna bättre.  
 
Förslagsvis måste ledningen ställa högre krav på produktionen, exempelvis att ett arbete ej får 
påbörjas förrän en produktionskalkyl (eller i vissa fall en detaljerad kontraktskalkyl där 
möjlighet ej finns till annat) har upprättats. För att uppnå resultat måste samtliga anställda ha en 
gemensam syn på vad Peabs affärsidé, mål och visioner innebär. De måste veta vad företaget ska 
uppnå och hur vägen dit ska te sig samt vad som förväntas av honom eller henne. Vidare 
föreslås även att tidstyrning av egna aktiviteter är ett bra sätt för att komma till rätta med den 
upplevda tidsbristen eftersom vissa prioriterade arbetsuppgifter troligtvis ”stjäl” onödigt mycket 
tid.  
 
Förutom det som framkommit tidigare är det mycket viktigt att både Bygg och Anläggning 
arbetar med rutiner och disciplin i den vardagliga verksamheten. Förhoppningsvis har 
kontakten med varje respondent väckt en tanke hos dem som påverkar deras fortsatta arbete 
med produktionskalkylen i den riktning som överensstämmer med Peabs intentioner.  
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Definitioner och förkortningar 
De beskrivningar som redovisas nedan gäller för denna rapport. I andra sammanhang 
kan orden ha en annan betydelse. 
 
Á-pris Enhetspris för en vara, till exempel 1 kvadratmeter asfalt 

eller 1 kubikmeter matjord. 
 
Beställare Ifall inte byggherren bygger själv kan ett 

entreprenadavtal träffas gällande byggarbetenas 
utförande. Beställaren fungerar då som köpare av en 
tjänst eller entreprenad. 

 
Byggherre Den som för egen räkning låter uppföra en byggnad.  
 
EI Se entreprenadingenjör. 
 
Entreprenadingenjör Tjänsteman. Ansvarar för projektadministration och 

ekonomiuppföljning. Fungerar som en stödfunktion för 
platschefen. Beroende på organisationens storlek för 
projektet kan ibland en entreprenadingenjör inneha 
liknande arbetsuppgifter som en kalkylator. 

 
Förtroendeentreprenad Entreprenad där beställare och entreprenör samarbetar 

under hela byggprocessen - från planering till 
slutbesiktning.  

 
Generalentreprenad Entreprenad där entreprenören utför byggnationen samt 

utser och ansvarar för underentreprenörer efter av 
beställaren överlämnade handlingar. 

 
K Se kalkylator.   
 
Kalkylator Tjänsteman. Utför kostnadsberäkningar på projekt inom 

till exempel bygg- och anläggningsområdet. Är ofta 
anställd av entreprenadföretaget. 

  
PC Se platschef. 
 
PK Se produktionskalkyl. 
 
Platschef Högste chef på byggarbetsplatsen. 
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Produktionskalkyl Detaljerad budget för hela byggproduktionen. 
 
Totalentreprenad Entreprenad där entreprenören utöver uppfarandet även 

ansvarar för projekteringen av entreprenaden. 
 
UE Se underentreprenör 
 
Underentreprenör Kan vara konsult eller bygghantverks- och 

specialistföretag som anlitas av byggentreprenören i 
exempelvis en totalentreprenad.  

 
Utförandeentreprenad Entreprenad där beställaren ansvarar för att ta fram 

färdiga bygghandlingar. Efter det upphandlas själva 
byggandet av en eller flera entreprenörer. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet samt en kort 
presentation av Peab och företagets historia. Eftersom undersökningen utförts inom 
Peab region Umeå och Peab Anläggning region Nord ges även en kort presentation av 
respektive enhet. Vidare ges en beskrivning av problemet samt vilka forskningsfrågor 
som arbetet baseras på. Här redovisas även syftet och målet med examensarbetet, 
framtagna avgränsningar och slutligen presenteras även problemägare, intressenter, 
målgrupp samt tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. 
 

1.1 Bakgrund 

Efter Sveriges inträde i EU har fler svenska byggföretag haft möjlighet att komma i 
kontakt med såväl arbetskraft som entreprenörer från Europa. Detta, i kombination med 
konjunktursvängningar, har medfört att konkurrensen hårdnat och företagen måste 
finna lösningar till att förbättra och effektivisera sin egen byggproduktion för att 
överleva på marknaden.  
 
Inom byggbranschen kan den ekonomiska utvecklingen av ett projekt övervakas med 
hjälp av olika styrverktyg. Ett av de viktigaste styrverktygen är projektets budget. En 
regelbunden avstämning av de verkliga kostnaderna mot budgeten ger en kontroll över 
projektets ekonomi och visar vilken slutkostnad projektet väntas få. 
 
När ett avlämnat anbud blivit accepterat, skrivs ett kontrakt mellan entreprenören och 
beställaren. Projektets budget baseras på den anbudskalkyl och anbudssumma som blivit 
accepterad av beställaren. Anbudskalkylen omvandlas vid kontraktsskrivningen till en 
kontraktskalkyl. Hur företagen sedan använder kalkylen varierar, ibland är det bara 
kontraktskalkylen som används som underlag för projektets budget och ibland 
omarbetas kontraktskalkylen till en mer detaljerad budget för projektet, en 
produktionskalkyl. Förutom att produktionskalkylen fungerar som produktionens 
kostnadsbudget fungerar den även som ett underlag för planering av byggprojektet. 
 
För att kunna öka effektiviteten inom produktionen och kunna minska både byggtid 
och kostnader strävar Peab efter att en produktionskalkyl ska upprättas till varje 
byggprojekt och användas under hela produktionstiden. Skillnader finns dock i hur stor 
utsträckning en produktionskalkyl verkligen upprättas och används. Detta arbete har 
skett i samarbete med Peab region Umeå och har genomförts med tanke på att belysa 
vilka problem som användarna av produktionskalkylen upplever finns. Nedan ges en 
allmän beskrivning av Peab AB.  
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1.2 Företagspresentation 

Peab grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson. Då bestod verksamheten av 
att hjälpa lantbrukare med soptömning och renhållning. Efter hand utökades både 
maskinparken och personalstyrkan. 1967 bildades bolaget Bröderna Paulsson Peab AB 
och företagets uppdrag förändrades mot större entreprenader. Det första kontoret 
öppnades i Förslöv samma år och fungerar fortfarande som huvudkontor. (Peab AB, 
2006a) 
 
Under åren har Peab vuxit geografiskt och i början av 1990-talet blev Peab rikstäckande 
genom en sammanslagning med det OTC-noterade bygg- och anläggningsföretaget 
Hallströms & Nisses AB. Koncernen övertog 1992 Kullenbergs och Lambertsson i 
Göteborg varefter koncernen böt namn till Tre Byggare, men året efter ändrades 
namnet till Peab AB (ibid.). I samband med sammanslagningen fattades beslut om vilka 
idéer som var de allra viktigaste från respektive företag att ta med i det nya företaget. 
Dessa idéer sammanställdes i 14 punkter vilka kom att kallas för skall-satser. Företaget 
övertog år 1993 en stor del av BPA:s byggproduktion och verksamheten renodlades till 
att bara omfattas av bygg och anläggning. Förutom verksamheten i Sverige har företaget 
även etablerat sig i Norge och Finland med egna dotterföretag. (ibid.)  
 
I slutet av 1990-talet bildades fyra verksamhetsområden inom Peab: Bygg och 
anläggning, Industri, Förvaltning samt Verksamheter. Det sistnämnda avvecklades dock. 
Bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige samordnades i en enhet, Peab Sverige 
AB. (ibid.) 
 
Peab är idag ett av de allra största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och 2005 
omsatte koncernen över 25 miljarder kr jämfört med 2004 då nettoomsättningen var 
ungefär 22 miljarder kr. För verksamhetsområde Bygg och anläggning var 
nettoomsättningen 22 430 Mkr (jfr 19 269 Mkr år 2004). Verksamhetsområde Industri 
hade en nettoomsättning på 4 520 Mkr för år 2005, vilket är en ökning från 2004 års 
resultat på 4 130 Mkr. Antalet anställda uppgick vid årets slut till 11 165 personer, vilket 
är en ökning med 706 personer jämfört med samma tidpunkt året innan. (Peab AB, 
2006b). Peabs närmsta konkurrenter på den svenska marknaden är Skanska och NCC, 
som båda har större omsättning, samt JM som har lägre (Peab AB, 2006c). 
 
Peabs affärsidé: 
”Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla 
led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, 
skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.” (Peab AB, 
2006c)  
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Peab arbetar utifrån ett antal grundläggande värderingar vilka utgör hörnstenarna i 
Peabvarumärket; jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Deras gemensamma 
nämnare är engagemang, vilket är en förutsättning för att nå framgång. Engagemang är 
dessutom medelpunkten i en ständig ledarskapsprocess. (Keskitalo, 2005) 

 
Inom Peab sker entreprenaderna ofta som totalentreprenader, men de har mer och mer 
börjat arbeta i förtroendeentreprenader. Detta innebär att Peab, kunden, arkitekter samt 
övriga inblandade i projektet redan på ett tidigt stadium har en gemensam planering för 
projektet. För Peabs del innebär detta att deras kunskaper kan nyttjas i större 
utsträckning än vad de gör vid mer traditionella entreprenader. Resultatet blir ofta 
kortare byggtider, lägre totalkostnad och högre kvalitet med hög kundnöjdhet som 
följd. (Peab AB, 2006c) 
 
Figur 1.1 visar Peabkoncernens operativa struktur med stödfunktioner. På nivån under 
VD och stödfunktionerna finns de olika affärsområdena (AO) Anläggning/ Industri 
samt Bygg. Under AO Anläggning/ Industri återfinns Division Anläggning, Swerock, 
Skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt samt Lambertsson. AO Bygg indelas i olika 
divisioner: Syd, Väst, Bostad, Stockholm Hus, Nordost samt Projektutveckling. 
Divisionerna i sin tur är sedan indelade i olika regioner vilka täcker hela Sverige. 
Utlandsverksamheten sorteras under Affärsområde Bygg. (Keskitalo, 2005) 
 
 

AO Anläggning/Industri AO Bygg

VS MA/ Inköp IT

Utland

VVD
Personal

VD

1:e VVD
VVD

Koncernek./ Finans
Juridik

Information

Ekonomi/ Controller

 Division
Stockholm

Hus

  Division
Anläggning Swerock Skandinaviska

Byggelement
PeabAsfalt Lambert sson Division

Syd
Division

Väst
Division
Bostad

Division
Nordost

 Division
P rojekt -
ut veckling

Norge Finland

 
Figur 1.1 Peabkoncernens operativa struktur med stödfunktioner (Keskitalo, 2005. Egen 

bearbetning)  
 
 
Inom Peab ligger fokus på produktionen. Affärsenheterna är decentraliserade och har 
eget ansvar och befogenheter. Uppdelningen i enheter medför större kontroll och en 
effektivare styrning inom varje enhet. (Peab AB, 2006c) Detta medför att olönsamma 
enheter upptäcks snabbt (Keskitalo, 2006). 
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Någon beskrivning av samtliga enheter ges inte i denna rapport, men en kortare 
beskrivning av Peab Region Umeå, som ligger under Division Nordost (AO Bygg), 
och Peab Anläggning Region Nord, som återfinns under Division Anläggning (AO 
Anläggning/ Industri), redovisas nedan. 
 

1.2.1 Peab region Umeå  

Den operativa delen inom Peab region Umeå är organisatoriskt indelad i fyra, praktiskt 
taget självförsörjande, arbetschefsgrupper (AC-grupper): Luleå, Skellefteå, Umeå samt 
Örnsköldsvik (se bilaga 1). Varje grupp har egna resurser för satta budgetmål. Eftersom 
arbete ofta sker över de geografiska gränserna, kan resurser samlas från andra 
arbetsområden än den enskilda AC-gruppens område vid stora projekt eller anbud. 
(Keskitalo, 2006) 
 
I regionchefens stab finns tio personer som kan hjälpa AC-grupperna i frågor som rör 
exempelvis verksamhetsutveckling, arbetsmiljö, inköp och kvalitet. Inom varje AC-
grupp finns motsvarande funktioner, men där kan en och samma person inneha flera 
funktioner. (ibid.) 
 
Eftersom beställare både kommer från industrin, fastighetsbolag och kommuner samt att 
de även kan vara privatpersoner, kan projekten inom regionen variera kraftigt. Även 
om det är en stor mängd av olika projekt är specialiseringen ändå hög. (ibid.) 
 
Region Umeå har en omsättning på drygt 700 miljoner, vilket kan jämföras med 
Peabkoncernens totala omsättning i samma geografiska område som uppgår till 1,8 
miljarder. I dagsläget uppgår antalet anställda till ungefär 450 personer. (ibid.) 
 

1.2.2 Peab Anläggning region Nord 

Inom Peab Anläggning region Nord är den organisatoriska uppdelningen liknande som för 
Peab region Umeå (se bilaga 2). Regionen är indelad i fem AC-grupper: Dalarna/ Gävleborg, 
drift och underhåll, Västerbotten/ Örnsköldsvik, Västernorrland/ Jämtland samt Norrbotten. 
Även dessa AC-grupper är i princip självförsörjande med egna resurser för satta budgetmål. 
 
Regionen spänner över ett större geografiskt område än Peab region Umeå och 2005 omsatte 
regionen 1 250 Mkr. Det genomsnittliga antalet anställda för 2005 uppgick till 428 personer. 
(Welinder, 2006) 
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1.3 Problembeskrivning 

Produktionskalkylen (PK:n) ingår i projektekonomin som ett av de mest centrala 
managementverktygen Peab har. För varje projekt ska en PK upprättas, men brister 
finns i hur den görs och hur den används i verkligheten.  
 
För att exemplifiera problematiken kan kalkylprogrammet MAP användas för att 
upprätta en kalkyl inför anbudet. När kontraktet är skrivet omarbetas kalkylen så att den 
överensstämmer med det som skrivits i kontraktet. Den nya kalkylen kallas för 
kontraktskalkyl. Innan bygget kan sättas igång måste en grundlig planering göras och 
det är då kontraktskalkylen justeras till en PK enligt det planerade 
produktionsupplägget. PK:n ska baseras på bygghandlingarna och allt som rör bygget 
ska finnas med, till exempel material, kranar och omkostnader. En PK ska upprättas till 
varje projekt, men det är inte alltid kontraktskalkylen uppdateras till en PK. Ändrings- 
och tilläggsarbeten, så kallade ÄTA, förs inte alltid in för att uppdatera kalkylen till en 
aktuell PK. En väl genomarbetad PK ger underlag för exempelvis ackord, inköp samt 
tidplan och resurser. (Eriksson; Brännström, 2005) Problemet med att inte använda en 
aktuell PK är att en platschef (PC) egentligen inte kan veta exakt vilken summa pengar 
det finns att röra sig med inom projektet. Hur kan en PC då styra produktionen mot 
uppsatta ekonomiska mål?  
 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Forskningen baseras på ett antal frågeställningar vilka ska leda undersökningen mot det 
förväntade resultatet.  

 

1. Vilken utbildning har användarna? 
- Finns tillräckliga kunskaper i ekonomistyrning? 
- Finns tillräckliga kunskaper om produktionsprocessen? 
- Finns tillräckliga kunskaper om ledarskap?  
- Finns tillräckliga kunskaper i kalkylprogrammet MAP? 
 

2. Hur och i vilken omfattning används Produktionskalkylen? 
- Finns det någon möjlighet till förbättring/ effektivisering? 
- Vad/ vilka siffror matas in i kalkylen och vad fås ut av dem i dagsläget? 
- Vad är önskvärt att mata in och vad vill användarna få ut? 
 

3. Vilken erfarenhetsåterföring finns? 
- På vilket sätt tas erfarenheten till vara för att kunna användas i nästa 

kalkyl? Sker någon analys av kalkylen? 
- Hur sker överlämning av kontraktskalkylen till produktionen och hur 

kopplas Produktionskalkylen tillbaka till kalkyleraren? 
- Används någon form av kalkyltal eller produktivitetstal? Andra nyckeltal? 
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1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur och i vilken omfattning 
produktionskalkylen används inom Peab region Umeå och Peab Anläggning region 
Nord samt ge förslag till förbättringsåtgärder.  
 

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att öka användningen av informationen i väl 
genomarbetade produktionskalkyler. 
 

1.6 Avgränsningar 

De avgränsningar som tagits fram inför examensarbetet är följande: 
 

- Forskaren kommer endast att utföra intervjuer med produktionskalkylens 
användare inom Peab region Umeå samt Peab region Anläggning Nord. 

 
- Antalet intervjupersoner begränsas till maximalt 20 för att få ut så mycket som 

möjligt av varje intervju. Dessutom är examensarbetet begränsat till att pågå 
under 15 veckors heltidsstudier varför fler intervjuer än 20 ej anses hinnas med. 
Fördelningen av intervjupersoner är 11 kalkylatorer/ entreprenadingenjörer 
och 9 platschefer. 

- På grund av stora avstånd inom regionen samt att mycket tid går åt till resor, 
kan vissa intervjuer komma att ske via telefon ifall det är praktiskt 
genomförbart.  

 
- Någon djupare studie av kalkylprogrammet MAP kommer ej göras, utan 

studien blir endast övergripande för att få förståelse för hur arbetet med 
programmet sker. 

 

1.7 Problemägare och intressenter 

Problemägare till detta arbete är Leif Brännström och Roland Eriksson, båda från Peab 
region Umeå (Umeå respektive Örnsköldsvik). De har båda dessutom varit forskarens 
handledare. 
 
Förutom problemägarna är övriga intressenter Jan Jonsson, adjungerad professor vid 
Luleå tekniska universitet och forskarens examinator, universitetet samt personer och 
företag inom byggsektorn. 
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1.8 Målgrupp 

Den målgrupp arbetet riktar sig mot är de personer som arbetar med och är tänkta att 
arbeta med produktionskalkylen. Hit räknas produktionsgruppen, det vill säga de som 
ska styra produktionen: platschefer och arbetsledare samt kalkylatorer. Forskaren vänder 
sig främst till avdelningar som tillhör Peab region Umeå med kontor i Kiruna, Luleå, 
Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, samt region Anläggning Nord.  
 

1.9 Historiskt perspektiv 

Tidigare forskning inom området har utförts av Bäckström och Marttala i deras 
examensarbete Produktionskalkylen som styrinstrument i byggprocessen: en fallstudie av Siab, 
Luleå. De baserade sitt arbete på intervjuer med personer på flera olika nivåer inom 
organisationen. Resultatet visade att vissa skillnader fanns vid användningen av 
produktionskalkylen och att det var större skillnad längre ner i organisationskedjan. Den 
största orsaken till skillnaderna var enligt undersökningen tidsbrist. 
 
Ett annat intressant forskningsarbete är Mätsystem för flödeskontroll i byggproduktion utfört 
av Cheung och Jönsson. Deras arbete handlar om att införa mätsystem i byggindustrin 
för att därigenom få en förståelse för var avvikelser finns vad gäller styrning och kontroll 
av projektets ingående processer eftersom slutresultatet ofta inte stämmer mot det 
planerade resultatet.  
 
Ytterligare ett intressant forskningsarbete är Ledning för effektivare byggproduktion: former 
för samverkan på byggarbetsplatser skrivet av Kristoffersson. Arbetet handlar om att finna 
lednings- och arbetsformer som är praktiskt tillämpbara i verkligheten för att skapa en 
effektivare byggprocess. 
 
Samtliga rapporter återfinns i referenslistan. 
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1.10 Examensarbetets upplägg 

Examensarbetets huvuddel är indelad i tre mindre delar: inledande del, egentlig rapport 
samt avslutande del. Figur 1.2 visar uppställningen av rapportens kapitel. 
 
 

Inledande del Kap. 1 Inledning 

Kap. 2 Metod 

Kap. 3 Teoretisk referensram 

Kap. 4 Resultatredovisning av enkät och intervju 
Egentlig rapport 

Kap. 5 Analys och slutsatser 

Avslutande del Kap. 6 Diskussion 

Figur 1.2  Strukturell disposition av examensarbetet. 
 
I den inledande delen, kapitel 1 – Inledning, presenteras bakgrunden till 
examensarbetet. Här ges även en presentation av Peabkoncernen samt Peab region 
Umeå och Peab Anläggning region Nord. Vidare beskrivs examensarbetets 
problemformulering, forskningsfrågor, syfte, mål samt avgränsningar. Här presenteras 
även examensarbetes problemägare och intressenter, målgrupp och exempel på tidigare 
forskning inom ämnesområdet. 
 
Den egentliga rapporten består av kapitel 2 – Metod, där vetenskapliga forskningsteorier 
presenteras och valda tillvägagångssätt för datainsamling och bearbetning av material 
redovisas. I det följande kapitlet, kapitel 3 – Teoretisk referensram, presenteras fakta och 
teorier inhämtade från böcker, Internet och övrigt material tillsänt från Peab. I kapitel 4 
- Resultatredovisning av enkät och intervju återfinns de mest relevanta resultaten ifrån 
de intervjuer som utförts med användare av produktionskalkylen, det vill säga 
kalkylatorer/ entreprenadingenjörer samt platschefer. Resultatet analyseras och slutsatser 
dras i kapitel 5 – Analys och slutsatser. 
 
I den avslutande delen, kapitel 6 – Diskussion, diskuteras resultaten av intervjuerna och 
förslag till förbättringsåtgärder presenteras. Vidare diskuteras rapportens validitet och 
reliabilitet, de valda metoderna för utarbetningen av examensarbetet samt förslag till 
fortsatt forskning.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts för att färdigställa 
examensarbetet.  
 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Det sätt som en forskare väljer att framställa, bearbeta och analysera det material som 
samlats in kan vara antingen kvalitativt eller kvantitativt. En kvalitativ inriktad forskning 
innebär att datainsamlingen sker med exempelvis intervjuer där forskaren har möjlighet 
att få en djupare inblick i den aktuella situationen. En forskning som har en kvantitativ 
inriktning baseras på statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Hit räknas exempelvis 
enkätundersökningar där jämförelse kan ske mellan olika grupper statistiskt. (Patel; 
Davidson, 2003) 
  
Ejlertsson (1996) presenterar ett antal skillnader mellan att använda intervju eller enkät 
som datainsamlingsmetod. Några av fördelarna med att använda enkät är att den slutliga 
analysen av materialet förenklas eftersom frågorna och svarsalternativen är utformade på 
ett standardiserat sätt. Detta innebär bland annat att enkäten ser likadan ut för samtliga 
respondenter. Undersökningen kan göras på ett större antal respondenter som har 
möjlighet att gå igenom frågorna i lugn och ro. Dessutom kan undersökningen göras 
med större geografisk spridning till en relativt låg kostnad. Enkäten kan exempelvis 
skickas elektroniskt vilket minimerar kostnaden för enkätmaterial samt porto. Det som 
väger emot att använda enkäter som datainsamlingsmetod är bland annat att de svar som 
erhålls sällan ger någon djupare information och ej heller finns möjlighet för att ställa 
följdfrågor. Bortfallet tenderar även att bli större vid enkätundersökningar än vid 
intervjuer och av dem som svarat på enkäten finns ingen garanti för att det är den 
person som enkäten var avsedd för som avgett svaren.  
  
Detta examensarbete är en kombination av de olika forskningsmetoderna. I litteraturen 
kallas ett sådant tillvägagångssätt för metodtriangulering och fördelen med en 
kombination är att den ena metoden kan kompensera den andra metodens svagheter 
(Repstad, 1999; Patel och Davidson, 2003). Anledningen till att metodtriangulering 
valdes till detta examensarbete var att en enkät ej skulle kunna frambringa all den 
information som efterfrågades och därmed blev intervjuer en nödvändighet för att ge en 
bättre grund för den slutliga analysen. Inom Peab region Umeå och Peab Anläggning 
region Nord är den geografiska spridningen stor och därmed fanns inte heller möjlighet 
att endast ha intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom tiden för examensarbetet var 
begränsad och inte skulle räcka till för att göra platsbesök.  
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2.2 Deduktiva och induktiva arbetssätt 

En forskare ska med hjälp av information framställa teorier med så stor kunskap om 
verkligheten som möjligt. Underlaget, det vill säga informationen från den del av 
verkligheten som undersöks, kallas vanligtvis för empiri. Forskaren ska i sin tur försöka 
koppla teorin till verkligheten. De vanligaste angreppssätten till problemlösning är 
genom deduktivt eller induktivt arbetssätt. Vid deduktivt arbete utgår forskaren från 
redan dokumenterade teorier och drar slutsatser om enskilda fakta. Ett induktivt 
arbetssätt präglas av att forskaren ej utgår från befintliga teorier utan drar slutsatser, som 
sedan formas till nya teorier, genom egna undersökningar. (Patel; Davidson, 2003) 
 
Det arbetssätt som detta arbete har utförts på är i huvudsak induktivt eftersom det 
baseras på forskarens egen undersökning och egna iakttagelser. De erhållna resultaten 
har studerats och analyserats varpå nya teorier utformats. Forskningsarbetet har även till 
viss del utförts med en deduktiv metod då exempelvis tillsänt material genomgåtts och 
litteraturstudier i ämnet utförts. Detta för att författaren skulle få en bra bakgrund till 
ämnesområdet både inför intervjuer och rapportskrivning. 
 

2.3 Litteraturstudie 

I examensarbetets inledande del var undersökningen explorativ eftersom djupare 
kunskaper saknades i bland annat kalkylarbete och projektekonomi och forskaren 
önskade erhålla en förståelse för exempelvis hur erfarenhetsåterföring kan ske av en 
utarbetad kalkyl. En explorativ undersökning innebär således att forskaren inhämtar så 
mycket kunskap och information som möjligt om det valda problemområdet (Patel; 
Davidson, 2003). 
 
Den litteratur som behandlats består i huvudsak av böcker och rapporter samt material 
tillsänt från Peab. För att få en större förståelse för MAP kalkylprogram studerades 
förutom själva programvaran även användarmanualen utgiven av MAP Skandinaviska. 
Vissa rapporter och en del övrig information har sökts fram via Internet samt Luleå 
Universitetsbiblioteks databaser. 
 
Analys av genomgången litteratur, tillsänt material med mera har gjorts löpande för att 
väcka tankar och idéer samt för att erhålla en djupare förståelse för ämnesområdet.  
 

2.4 Datainsamling 

De metoder som forskaren använt för datainsamling är enkät med påföljande intervjuer.  
Undersökningen inleddes med en kvantitativ inriktning genom att intervjuunderlaget 
(se bilaga 4) skickades ut som ett frågeformulär med elektronisk post till de utvalda 
intervjupersonerna inom Peab Region Umeå och Peab Anläggning Region Nord. 
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Frågeformuläret var utformat med en del slutna frågor där respondenten kunde markera 
vissa strukturerade svarsalternativ. De flesta av de slutna frågorna krävde följdfrågor för 
att de skulle få en djupare innebörd och dessa följdfrågor var mer öppna eftersom 
respondenten där fritt fick fylla i sina svar. Respondenterna var dock styrda till att 
maximalt ange tre svarsalternativ på de mer öppna frågorna för att underlätta den 
slutliga sammanställningen. När frågeformuläret redan var skickat visade det sig att 
ytterligare frågor var av intresse att få svar på (se bilaga 5). Dessa frågor skickades dock 
inte ut till respondenterna. Detta på grund av att antalet frågor var få och kunde tas upp 
vid intervjutillfällena. Efter ungefär en veckas betänketid togs kontakt med varje 
respondent för genomgång av svar från det tidigare utsända frågeformuläret samt från de 
kompletterande frågorna. Vid intervjuerna gavs möjlighet till en friare diskussion kring 
frågorna och därmed erhölls både en fördjupning och större förståelse för svaren.  
Under varje intervju fördes anteckningar som mest bestod av stödord. Efter intervjuerna 
studerades materialet och anteckningarna förtydligades för att ingen information skulle 
glömmas bort. Ibland är det en fördel att använda bandupptagning vid intervjuer just på 
grund av att det är lätt att glömma sådant som sagts, men också för att det är lättare att 
koncentrera sig på det som sägs och föra en diskussion när anteckningar ej behöver 
göras. I detta fall ansågs bandupptagning ej nödvändig eftersom intervjuunderlaget var 
den enkät som skickats ut och där djupare diskussioner följde räckte det med 
anteckningar. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Vid en undersökning måste hänsyn tas till vilken relevans eller giltighet det insamlade 
materialet har. Detta kallas inom vetenskapen för validitet. Förutom detta måste även 
hänsyn tas till hur hög reliabiliteten är, det vill säga hur pålitlig informationen är. För att 
en undersökning ska ha en hög reliabilitet ska en annan person kunna göra en likadan 
undersökning och få snarlika resultat. (Patel; Davidson, 2003) 
 
För att förstärka validiteten tog forskarens examinator del av enkät- och 
intervjuunderlaget innan frågorna skickades till respondenterna. Detta för att säkerställa 
att frågorna var relevanta för den aktuella undersökningen. För att minska risken för att 
respondenterna skulle tolka frågorna felaktigt diskuterades eventuella oklarheter vid 
intervjutillfällena. För att öka reliabiliteten genomfördes intervjuer med användare av 
produktionskalkylen och samtliga respondenter fick exakt samma frågor. Frågorna 
formulerades även med en terminologi som respondenterna kände igen. 
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2.6 Examensarbetets händelseförlopp 

Händelseförloppet för olika arbetsmoment under examensarbetets utformning 
presenteras i figur 2.1. Arbetet inleddes med att ta fram en förstudie där det planerade 
tillvägagångssättet presenterades. Detta följdes sedan av grundläggande litteraturstudier 
inom bland annat ekonomistyrning och byggstyrning. Under hela arbetes gång har dock 
kompletterande litteraturstudier gjorts. En kortare genomgång av kalkylprogrammet 
MAP genomfördes för att få en inblick i hur programmet var uppbyggt. 
Intervjuunderlaget arbetades fram och skickades sedan ut som en enkät/ frågeformulär 
till respondenterna. Samtliga respondenter fick minst en veckas betänketid varpå de 
kontaktades för att avlämna sina svar. Svaren analyserades efter varje intervju och sedan 
sammanställdes samtliga svar och analyserades på nytt. Vid analysen drogs ett antal 
slutsatser och nya tankar och problem växte fram. Slutligen sattes allt samman till en 
rapport.  
 
 

Förstudie
Grund-
läggande
litte ratur-
studie

Genom-
gång av
MAP kalkyl-
program

För-
beredelse
inför
intervjuer

Data-
insamling
Intervjuer

Analys
av
resultat

Slutsats,
nya idéer/
problem

Rapport-
skrivning

Kompletterande litteraturstudier

 
Figur 2.1 Examensarbetets händelseförlopp 
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3 Teoretisk referensram  
Detta kapitel omfattar den teoretiska delen av examensarbetet. Här beskrivs vad strategi, 
ledning, management och ekonomistyrning innebär. En kort beskrivning ges av 
byggprocessen, byggstyrning samt några av de olika verktygen som Peab använder, 
däribland kalkylprogrammet MAP. Här förklaras även var produktionskalkylen kommer 
in i produktionsprocessen genom Peabs egen modell av projektekonomin.  
 

3.1 Strategi 

Med strategi avses främst hur ett företag ska nå sina mål, men strategiarbetet omfattar för 
det mesta även målformulering (Skärvad; Olsson, 2003). Enligt Helin Lövingsson och 
Fasth (2003) kan strategiarbete kort förklaras som att ett företags nuvarande situation 
jämförs med företagets vision, det vill säga det önskvärda framtida läget. För att kunna 
uppnå den önskvärda situationen bestäms vilka nödvändiga åtgärder som måste vidtas. 
Dessa åtgärder är de strategier som företaget ska fokusera på. Strategierna delas ner i 
delmål, vilka ska vara realiserbara och mätbara, samt handlingsplaner. 
  
När affärsidé, mål, strategier och handlingsplaner utformas för hela eller delar av 
organisationen kallas detta för strategisk planering (ibland även affärsplanering). 
Anledningen till att en organisation behöver strategisk planering är för att företaget ska 
uppmärksamma de förändringar som sker i företagets omvärld. Dessa förändringar kan 
exempelvis bestå av ökad konkurrens, förändrade konsumtionsvanor eller kraftiga 
konjunktursvängningar. Genom medvetenhet kan företaget på ett mer effektivt sätt 
anpassa sin egen verksamhet efter omvärldens förändringar. Förutom detta är strategisk 
planering bra för att företagets nyttjande av sina resurser ska kunna samordnas på ett 
effektivt sätt. (Skärvad; Olsson, 2003)  
 
För att kunna förändra något inom verksamheten är det viktigt att samtliga har en 
gemensam syn på vad företaget ska sträva efter och hur de anställda bör handla för att nå 
dit. En gemensam bild underlättar vid olika val i arbetet. Det är av mycket viktigt att 
ledningen förmår skapa en samsyn av organisationens affärsidé, mål och visioner. Detta 
underlättas ifall så många som möjligt är delaktiga i processen. Det är vanligt att 
ledningens syn på verkligheten skiljer sig från hur de anställda, och även kunder, 
upplever den. De fördelar som finns med att öka deltagandet i strategiprocessen är bland 
annat att den kunskap som finns ute i verksamheten kan tas tillvara och därmed bidra 
till ett mer realistiskt arbete samt att varje medarbetare kan delge övriga sin syn på 
verkligheten, vilket medför att en gemensam syn lättare kan förverkligas. Lärande i 
organisationer är viktigt och när medarbetare får delta i strategiarbetet utvecklas de 
vilket stimulerar dem att prioritera och handla rätt i olika situationer. När strategiarbetet 
är dokumenterat i en strategiplan kan planen sedan användas som verktyg dels internt 
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för att säkerställa att de anställda har samma målbild, dels externt för att omgivningen 
ska få veta vilka ambitioner företaget har med sin verksamhet.  
 (Helin Lövingsson; Fasth, 2003) 
 
Den strategi ett företag väljer är en viktig del av och ligger även till grund för 
ekonomistyrningen. Mål och strategier överförs till företagets verksamhetsplan och 
handlingsprogram. I handlingsprogrammet beräknas budgeten vilken sedan följs upp i 
samband med att handlingsprogrammet verkställs. (Skärvad; Olsson, 2003)  
 

3.2 Ledning 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att ledarskap inom en organisation är ett 
handlingssätt som utövas av människor med den avsikten att påverka andra människor 
att sträva efter att nå vissa uppsatta mål och motivera dem till att åstadkomma mer, men 
också att öka deras trivsel på arbetsplatsen. Fayol (1949) (refererad i Jacobsen; Thorsvik, 
2002) anser att ledning i organisationer måste omfatta: 
 

- Planering – att tänka sig in i vilka händelser som kan väntas av framtiden och 
skapa en handlingsstrategi därefter. 

- Organisering – att kunna bygga upp mänsklig och materiell struktur inom 
organisationen. 

- Styrning – att kunna ge anställda direktiv och uppmuntra till fortsatt aktivitet.  
- Samordning – att kunna se till att all verksamhet inom organisationen 

sammanbinds och harmonierar med varandra. 
- Kontroll – att kunna få verksamheten att fungera enligt organisationens 

riktlinjer och regler.  
 
Chefer kan styra sina organisationer på olika sätt. Förr var den vanligaste ledarstilen 
mycket auktoritär. Idag är ett auktoritärt ledarskap relativt sällsynt i Sverige och 
förekommer främst inom små företag där ägaren även är både VD och entreprenör. 
Inom en lite större organisation finns det vanligtvis ledare på flera olika nivåer. 
Beroende på vilken nivå de befinner sig ställs även olika krav på deras ledarskap. Överst 
i organisationen har den högsta ledningen exempelvis ansvar för formulering av 
övergripande mål, den långsiktiga planeringen samt den strategiska planeringen. 
Förutom detta måste den högsta ledningen bestämma och förmedla vilka värderingar 
som ska vara företagets riktlinjer. Mellancheferna ansvarar för mer begränsade områden 
inom organisationen. De ansvarar exempelvis för att sätta upp mål för verksamheten, 
organisera samt administrera arbetet i sin enhet. Förutom detta fungerar de även som en 
viktig kommunikationslänk till den operativa nivån, där företagets huvudverksamhet 
sker. Längst ut i organisationen, med avseende på ledarskap, finns cheferna på den 
operativa nivån. De har ansvar för de dagliga aktiviteterna i företaget huvudverksamhet. 
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Ledarskapsuppgifterna begränsas till att omfatta handledning och samordning av arbetet 
inom den egna arbetsgruppen. Dessa ledare måste ofta inneha specialistkunskaper inom 
det aktuella arbetsområdet och även kunna veta exakt hur arbetet ska lösas. En chef på 
den operativa nivån får ofta nära sociala förhållanden till sina medarbetare. Detta 
innebär att en del av ledaruppgifterna består av att uppmuntra, motivera och ge stöd åt 
medarbetarna. Oavsett på vilken nivå en chef befinner sig är en av de viktigaste 
uppgifterna att kunna leda människor. (Jacobsen; Thorsvik, 2002) 
 
På en byggarbetsplats krävs att arbetet organiseras, leds och följs upp av kompetenta 
arbetsledare. För att kunna handha olika moment i produktionen krävs enligt 
Nordstrand och Révai (2002) väl utarbetade rutiner. Exempel på sådana moment är: 
 

- planering och uppföljning av produktionen 
- upphandling av varor och tjänster 
- handläggning av kvalitets- och miljöfrågor 
- samordning av UE 
- administrativt arbete (t.ex. faktura- och lönehantering) 
- bevakning av ÄTA. 
 

3.3 Management 

Begreppet management har blivit allt vanligare det senaste årtiondet, men det råder 
ändå viss tveksamhet till vad det egentligen innebär. I Sverige brukar begreppet 
innefatta det mesta som inom företagsekonomin har med chefer att göra. De tre 
grundläggande delarna som bäst beskriver begreppet management är enligt Karlöf och 
Helin Lövingsson (2003) leda, utveckla och styra en verksamhet och de menar att en 
manager egentligen innehar tre olika roller. De ska vara en coach för att kunna leda och 
motivera människor. För att kunna se till att organisationens ekonomiska möjligheter 
tas tillvara på ett effektivt sätt måste de även vara controller. Slutligen ska de kunna fatta 
beslut och verka för organisationens framtida positiva utveckling, för att klara detta 
måste de vara strateg. I figur 3.1 visas de viktigaste komponenterna som varje delområde 
består av. De redovisade komponenterna visar på de områden som behandlar styrning 
och utveckling av en organisation.  
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- Ledaren som individ
- Ledaren i gruppen
- Ledaren som coach
- Utveck lingssamtalet

- Entreprenörskap
- Förändr ingsarbete

Leda

- Hur arbeta med strategifrågor?
- Verktyg och metoder för verksamhetsutveckling
- Kompetensutveckling och lärande organisation

-  Vision/ambition
- Affärsidé

Utveckla

Styra
- Hur vet du om din verksamhet är effektiv?
- Ekonomiska begrepp och deras innebörd
- Kvalitetssty rning

 - Målstyrning
 - Processtyrning
 - Benchmarking

 
Figur 3.1 Komponenter i managementbegreppets delområden (Karlöf; Helin Lövingsson, 

2003. Egen bearbetning)   
 
För många människor innebär begreppet management exakt samma sak som ledarskap. 
För andra människor kan management ofta förknippas med ord som effektivitet, 
planering, regler och kontroll (Hughes et al., 2006). Ledarskap identifieras oftare med 
ord som kreativitet, risktagande, dynamik, förändring och vision (ibid.). Bennis och 
Zaleznik (refererade i Hughes et al., 2006) menar att en manager gör saker rätt och att 
en ledare gör rätt saker. Bennis (refererad i Hughes et al., 2006) visar på några skillnader 
mellan en manager och en ledare: 
 

- En manager förvaltar, en ledare förändrar. 
- En manager bibehåller, en ledare utvecklar. 
- En manager kontrollerar, en ledare inspirerar. 
- En manager ser kortsiktigt, en ledare ser långsiktigt. 
- En manager frågar hur och när, en ledare frågar vad och varför. 
- En manager accepterar att läget förblir oförändrat, en ledare ifrågasätter det. 

 
För att en organisation ska bli framgångsrik behövs dock en kombination av de olika 
ledarstilarna. 
 

3.4 Ekonomistyrning 

I dagens samhälle spelar ekonomin en viktig roll oavsett om det handlar om 
företagsekonomi, samhällsekonomi eller den egna privata ekonomin. Inom olika företag 
strävar ledare hela tiden efter att bli mer lönsamma genom att försöka utveckla 
verksamheten och att försöka göra allt effektivare.  
 
Ordet ekonomi härstammar från grekiskan och betyder ”hushållning” 
(Nationalencyklopedin, 2006a). Inom företagsekonomin syftar ordet till att ”hushålla 
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med knappa resurser”. Detta innebär att företag vill styra sin verksamhet så att värdet av 
det de levererar (output) är högre än värdet av de resurser som de satsat för 
produktionen (input). Det ekonomiska målet för ett företag är att åstadkomma ett 
positivt värde av förhållandet mellan output och input. (Hansson; Nilsson, 1999)  
 
I litteraturen återfinns några olika definitioner på vad ekonomistyrning är. Nedan 
presenteras ett urval.   
 

”Ekonomistyrning omfattar planering och uppföljning av verksamheten mot 
ekonomiska mål.” (Frenckner; Olausson, 1983) 
 
”Ekonomistyrning, avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare 
i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.” (Nationalencyklopedin, 2006b) 
 
”Ekonomisk styrning avser styrning mot ekonomiska mål avseende omsättning, 
lönsamhet, likviditet och soliditet.” (Hansson; Nilsson, 1999) 
 
”Styrning handlar om att ställa upp mål och styra mot målen, dvs. se till att målen 
uppnås. Ekonomistyrning handlar sålunda om att formulera ekonomiska mål och 
se till att dessa ekonomiska mål uppnås.” (Skärvad; Olsson, 2005) 
 
”Ekonomistyrning handlar om människor; om beslutsfattare och underlydande 
och deras beteende. Det handlar om vilka mått beslutsfattare skaffar sig tillgång till, 
hur de använder dessa mått och vad som då inträffar.” (Holmblad Brunsson, 2005) 

 
Holmblad Brunsson (2005) menar att nästan vad som helst kan mätas. För företagen 
handlar det oftast om att mäta i pengar. Mått kan användas för att exempelvis se hur 
företaget mår eller som stöd till att fatta olika beslut, men de kan även användas för att 
jämföra företaget med andra företag. Med hjälp av ekonomistyrning ska företaget lättare 
kunna nå sina mål. 
 
Ett företags mål behöver inte nödvändigtvis vara kopplat direkt till ekonomin. Målen 
kan exempelvis handla om att öka trivseln för de anställda och minska sjukfrånvaron 
eller att skapa kundnöjdhet. I längden måste dock företaget vara lönsamt för att kunna 
täcka de övriga utgifterna. För att kunna bli lönsamt måste företaget ha en hög 
produktivitet och få ut mer än vad de satsar i resurser. Ett företag behöver dock kunder 
som har ett behov av och är villiga att betala för de varor och tjänster som företaget 
erbjuder och därför måste det även vara effektivt. Inom organisationsteorin kallas ofta 
produktivitet för inre effektivitet och effektivitet kallas ofta för yttre effektivitet. Den inre 
effektiviteten kan beskrivas som hushållande med de utnyttjade resurserna, till exempel 
kostnad per styck, och den yttre effektiviteten kan beskrivas som den överensstämmelse 
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som finns mellan kunder och de erbjudanden som företaget tillhandahåller, det vill säga 
kundupplevelse. Skillnaden mellan produktion och effektivitet är att med produktion 
menas att ”göra saker rätt” och med effektivitet menas att ”göra rätt saker”. (Bruzelius 
och Skärvad, 2004; Holmblad Brunsson, 2005) Hur effektivt ett företag är beror på 
graden av måluppfyllelse. Verksamheten måste planeras, samordnas och kontrolleras 
mycket noggrant för att företaget ska kunna bli effektivt och därmed öka chansen till att 
bli lönsamt. (Hansson; Nilsson, 1999) Tilläggas bör dock att bara för att ett företag är 
effektivt betyder det inte att det för den skull är lönsamt (Holmblad Brunsson, 2005). 
Dessutom kan ett företag bli ännu mer effektivt även om det nått den lönsamhet det 
eftersträvat och utöver det ekonomiska målet även uppnått andra mål (ibid.).  
 
De personer inom företaget som har till uppgift att planera, samordna och kontrollera 
aktiviteter måste ha något eller några hjälpmedel för att kunna styra verksamheten mot 
uppsatta mål. Dessa hjälpmedel brukar i dagligt tal brukar kallas för styrinstrument. Till 
styrinstrument räknas exempelvis olika regler (lagar och förordningar etc.) och resurser 
såsom personal, utrustning, maskiner och pengar (Nationalencyklopedin, 2006c). Som 
styrinstrument räknas även organisationsfrågor såsom affärsidé, vision, företagskultur och 
värderingar (Holmblad Brunsson, 2005). 
 

3.5 Byggprocessen 

En byggprocess kan grovt delas in i tre skeden: utrednings- och programarbete, 
projektering och produktion (se figur 3.2). (Nordstrand; Révai, 2002) Efter 
produktionen följer även ett förvaltningsskede, men detta berörs ej närmare. 
 

UTREDNING OCH
PROGRAM PROJEKTERING PRODUKTION

Byggnadsprogram

Bygghandlingar

 
 
Figur 3.2 Byggprocessens tre skeden (Nordstrand; Révai, 2002. Egen bearbetning) 
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Stora projekt kräver mer ingående analyser innan beslut fattas om att bygget kan starta. 
Detta kallas för att göra en förstudie eller behovsutredning. En förstudie innehåller det 
tänkta projektets förutsättningar, vilket behov av lokaler som finns samt vilka 
ekonomiska följder projektet kan få. Ifall förstudien visar att projektet är genomförbart 
kan själva utrednings- och programarbetet starta. (Nordstrand, 2003) 
 
Utrednings- och programarbetet innebär att förstudiens analyser granskas och fördjupas 
ytterligare. De kan dessutom behöva kompletteras. De nya handlingarna kallas för 
byggnadsprogram och kan exempelvis omfatta en beskrivning av projektets 
förutsättningar och mål, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna samt 
lokalprogram och tekniskt program. Ett lokalprogram beskriver till exempel vilka 
klimat-, brandsäkerhets- och ljudkrav som finns för lokalerna och ett tekniskt program 
visar på vilka behov av el-, tele- styr- och reglersystem etc. som finns. Hänsyn måste 
dock alltid tas till lagar och regler i exempelvis Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets 
byggregler (BBR) och Byggnadsverkslagen (BVL). (ibid.)  
 
När byggnadsprogrammet har arbetats fram inleds projekteringsarbetet. Med 
projektering menas att utifrån byggnadsprogrammet ta fram ritningar och beskrivningar 
för byggprojektet. Under projekteringsarbetet samarbetar flera aktörer såsom arkitekt, 
konstruktör, VVS- samt elkonsult. Anledningen till samarbetet är att de är beroende av 
varandras problemlösningar. För att gå systematiskt till väga delas projekteringen in i tre 
skeden. Under det första skedet, gestaltningen, formges byggnaden i stora drag och 
resultatet av arbetet blir förslagsritningar. Det andra skedet, systemutformningen, sker 
delvis parallellt med gestaltningen och här bestäms till exempel vilka olika 
installationssystem som ska användas. Dessutom utformas konstruktioner för bärande 
stomme, ytterväggar och tak. Allt redovisas sedan i så kallade systemhandlingar. Det 
tredje och sista skedet under projekteringen kallas för detaljutformning, vilket innebär 
att de slutliga dimensioneringarna, materialval och utföranden etc. klargörs. De slutliga 
handlingarna kallas för bygghandlingar och de ligger till grund för entreprenörens 
arbete. (ibid.) 
 
Byggprocessens sista skede handlar om produktion, det vill säga själva framställningen av 
byggnaden. Innan produktionen kan starta måste dock byggherren upphandla 
byggentreprenaden av en eller flera entreprenörer. Med upphandling menas att 
byggherren köper exempelvis en tjänst av entreprenadföretaget (som upphandlar 
byggvaror etc.). Nedan ges en kort beskrivning av de vanligaste entreprenadformerna 
utförandeentreprenad och totalentreprenad. (ibid.) 
 
Det utförandeentreprenader har gemensamt är att byggherren upprättat färdiga 
bygghandlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag (FFU). Förutom bygghandlingarna 
omfattar FFU även administrativa föreskrifter utformade enligt boken AF AMA 98 och 
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innehåller bland annat upphandlingsföreskrifter och entreprenadföreskrifter. Ifall det 
inte är byggherren själv som ska utföra byggnationen, är det den tilltänkte beställaren 
som infordrar anbud på entreprenaden. Anbuden måste baseras på det FFU som tagits 
fram av byggherren. (ibid.)  
 
För att kunna lämna ett anbud på en entreprenad måste entreprenörerna upprätta en 
anbudskalkyl. Kalkylen omfattar produktionskostnader baserade på exempelvis 
mängdberäkningar och övriga kostnader såsom tillfälliga el- och vattenanläggningar 
samt uppställning av bodar och kontor. Den vinst som entreprenören önskar erhålla 
måste även räknas in. Slutsumman är det anbudspris som lämnas till beställaren. (ibid.)  
 
Enligt Nordstrand (2003) räknas följande till utförandeentreprenader: 

- Delad entreprenad – Flera entreprenörer anlitas av beställaren och alla har ansvar 
för sin del av produktionen. Exempel är entreprenörer för el, ventilation eller 
markarbeten. De olika entreprenörerna kallas för sidoentreprenörer och har 
inga avtal mellan varandra. Dock samordnas deras arbeten med övrig planering 
inom projektet. 

 
- Generalentreprenad – Projektets totala utförande sammanställs i ett enda FFU 

och endast ett entreprenadavtal upprättas med en entreprenör (kallas för 
generalentreprenör). Därmed samarbetar beställaren bara med en part under 
produktionen. 

 
- Samordnad generalentreprenad – Upphandlingen inleds med att entreprenörer 

upphandlas på liknande sätt som för delad entreprenad, men sedan överlåter 
beställaren kontrakten med övriga entreprenörer till generalentreprenören.  

 
Totalentreprenader skiljer sig från utförandeentreprenader på det sättet att en 
entreprenör (totalentreprenör) ansvarar för både projektering och produktion. 
Byggherren anger dock detaljerat i ett byggnadsprogram vilka krav som ställs på det 
färdiga objektet. (ibid.) 
 

3.5.1 Produktionsprocessen  

Figur 3.3 visar produktionsfasens aktiviteter i stora drag. Innan själva byggandet, det vill 
säga byggproduktionen, kan starta måste arbetsplatsen etableras. Detta innebär 
exempelvis att kontors- och personalbodar ställs upp, att tillfälliga el-, vatten- och 
avloppssystem installeras samt att tillfälliga vägar upprättas och att platser för 
materialupplag och avfall planeras. Dessutom måste hela arbetsområdet inhägnas och 
märkas upp med skyltar. När uppförandet av byggnaden startat måste dock hela 
arbetsplatsen (apl) underhållas på olika sätt för att kunna fungera under hela byggtiden. 
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Byggnadsmaterial och utrustning måste till exempel skyddas mot väta, byggavfall måste 
sorteras och omhändertas. I figuren kallas detta för Drift och skötsel apl. Efter 
byggnadens färdigställande måste arbetsplatsen avetableras. Det innebär bland annat att 
bodar och annan utrustning fraktas bort, arbetsområdet städas upp och ifall 
omgivningen runt arbetsplatsen skadats eller påverkats på annat sätt ska även detta 
åtgärdas. (Nordstrand, 2003) 
Under hela projektet, både före och efter själva byggnationen, finns arbetsuppgifter som 
utförs av centrala resurser på entreprenadföretagets kontor. Sådana uppgifter består av 
exempelvis faktura- och lönehantering eller resursinsatser i form av kalkylatorer och 
planerare etc. Dessa funktioner illustreras i figuren som centraladministration. De 
arbetsuppgifter som sköts på arbetsplatsen, till exempel att planera etableringen, leda och 
fördela arbetsuppgifter eller att beställa och ta emot byggnadsmaterial kallas för 
arbetsplatsadministration. (ibid.) 
 

Centraladministration

Arbetsplatsadministration

Drift och skötsel aplEtablering Avetablering

Byggproduktion

 
 
Figur 3.3 Strukturplan över produktionsfasens aktiviteter (Nordstrand, 2003. Egen 

bearbetning) 
 
Aktiviteten för själva byggandet, byggproduktion, kan delas upp i flera delaktiviteter. 
Figur 3.4 visar de huvudaktiviteter som ingår i produktionen vid nybyggnationer av 
hus. Detta är en generell bild vid generalentreprenader, men även vid andra 
entreprenadformer utförs produktionen på liknande sätt. (ibid.) 
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Markarbeten

Grundläggn.

Stombyggn.

Stomkompl.

Inredn.

Installationsarbeten

BYGGPRODUKTION

 
 
Figur 3.4 Generell modell över byggproduktionens aktiviteter vid nybyggnationer av hus 

(Nordstrand, 2003. Egen bearbetning) 
 
För att kunna uppföra en byggnad måste marken bland annat avjämnas och schaktas. 
Underlaget förbereds så att grundkonstruktionen till byggnaden kan tillverkas. Ofta 
består grunden av en betongkonstruktion med grundplintar under bärande väggar och 
pelare. Stombyggnad innebär att den bärande konstruktionen uppförs på plats eller 
monteras ihop ifall den är prefabricerad. Konstruktionen består vanligen av stål, betong 
eller trä. För att huset ska bli tätt och stå emot väder och vind kläs byggnaden med en 
fasad och ett yttertak. Även dörrar och fönster monteras. Detta kallas för yttre 
stomkomplettering. Den inre stomkompletteringen omfattas bland annat av isolering av 
ytterväggar, uppbyggnad av innerväggar och undertak, målning och tapetsering. Den 
avslutande delen för byggnationen består av att inredningen, såsom köksskåp och 
garderober, monteras. När inredningen är färdig återstår bara att städa ur hela 
byggnaden. Under hela produktionen förekommer installationsarbeten av olika slag. 
Dessa arbeten består exempelvis av värme-, luftbehandlings-, el-, tele-, styr- och 
reglersysteminstallationer samt dragning av yttre rörledningar. Anledningen till att 
aktiviteten ”markarbeten” pågår mer eller mindre under hela produktionen beror på att 
viss återfyllning kan ske under själva byggskedet men också för att det efter byggnadens 
färdigställande sker vissa återställnings- och markplaneringsarbeten. (ibid.) 
 

3.6 Byggstyrning 

Nordstrand och Révai (2002) lyfter fram ett antal väsentliga steg som krävs för att ernå 
ett lyckat projekt. Styrningen sker genom att: 
 

- kvalitets-, tids- och kostnadsmål ställs upp  
- planer för hur de uppsatta målen ska nås ställs upp 
- följa planer för att genomföra projektet 
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- följa upp och kontrollera projektet under hela produktionen och jämföra 
verkligt utfall med det planerade 

- eventuella skillnader analyseras samt att 
- eventuella avvikelser åtgärdas för att åter styra arbetet mot de uppsatta målen. 
 

Samtliga ovan nämnda styrningsaktiviteter (utom möjligtvis den sista ty vissa projekt 
uppnår ändå sina mål) måste genomföras för att de uppsatta målen ska kunna nås. 
 
Planering är basen för att lyckas med byggstyrning. Vid general- och delade 
entreprenader underlättas styrningen av att färdiga bygghandlingar finns (se även avsnitt 
3.5). För totalentreprenader sker planeringen på i stort sett samma vis, men försvåras 
genom att byggnationerna påbörjas innan alla handlingar är färdigställda. (Nordstrand; 
Révai, 2002) 
 
Byggstyrning påbörjas redan i anbudsskedet när enhets- och materialmängder ska 
beräknas. Planeringen i detta skede innebär bland annat att kontrollera 
kostnadsberäkningar så de grundas på relevanta metodval och att ta fram underlag för 
tider för de gemensamma kostnaderna. Denna planering blir sedan grunden för 
produktionens styrning av projektet. Efter beställningen genomförs en noggrann 
planering av produktionen. För att kunna uppnå ett bra produktionsresultat är denna 
planering en förutsättning. (ibid.) 
 
Figur 3.5 visar de mest väsentliga byggstyrningsaktiviteterna under de olika skedena 
anbud, byggstart samt produktion. Den produktionstekniska styrningen omfattar främst 
olika planerings-, kontroll- och uppföljningsinsatser medan den ekonomiska styrningen 
främst behandlar hur produktionen ska genomföras inom ramen för de kalkylerade 
kostnaderna. (ibid.) 
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Figur 3.5  Byggstyrning (Nordstrand; Révai, 2002. Egen bearbetning.) 
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Byggstyrningsaktiviteterna har synliggjorts i och med att entreprenörerna har infört 
kvalitets- och miljöstyrning i sina verksamheter. (Nordstrand; Révai, 2002) En 
kvalitetsplan kan exempelvis innehålla följande aktiviteter som ska utföras under 
entreprenaden: 
 

- Vilka dokumenterade projektgenomgångar som ska genomföras (under hela 
produktionen). 

 

- Hur planering och genomförande av inköp ska ske. 
 

- Redovisning av vilka övriga byggstyrningsverktyg som är tänkta att nyttjas, 
vilket betyder att planerings-, berednings- samt kalkylinsatserna innan 
produktionsstart och under själva produktionen måste definieras. 

 

- Vilka kvalitets- och miljökontroller som är tänkta att utföras. 
(ibid.) 
 

Nedan visas exempel på vilka aktiviteter inom miljöstyrningen som även berör 
byggstyrningsaktiviteterna. 
 

- När arbetsplatsen planeras för etablering måste hänsyn tas till vilken påverkan 
miljön utsätts för, exempelvis vad gäller avgaser, utsläpp och energianvändning. 

 

- Hur källsortering och avfallshantering ska organiseras. 
 

- Inköpsplanering, exempelvis måste byggmaterial kontrolleras så att de uppfyller 
gällande miljökrav (vilket även gäller för leverantörer).  

 

- Miljön ska alltid hanteras som en egen punkt vid alla möten på arbetsplatsen. 
(ibid.) 
 

Hos Peab finns ett kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000 samt ett 
miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2004. Båda systemen är 
integrerade med företagets verksamhetsledningssystem. Vid samtliga entreprenader 
upprättas kvalitets-, miljö- samt arbetsmiljöplaner för att förebygga fel i produkter, 
minska skadlig påverkan på miljön samt minimera risken att arbetsskador uppstår. I 
affärsplanen redovisas de beslutade målen, vilka även omfattar kvalitets- och miljömålen. 
Till grund för målen ligger företagspolicyn. (Peab AB, 2006d) 
 
Kvalitetsfrågorna integreras i Peabs processer och arbetssätt på ett naturligt sätt vilket 
medför att kvalitetsarbetet blir praktiskt genomförbart. Detta medför i sin tur att 
kundnöjdheten ökar, byggprocessen blir effektivare samt att det sker en positiv 
utveckling av de processer som ingår i verksamheten. (ibid.)  
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Även miljöarbetet integreras i Peabs processer och arbetssätt på ett naturligt sätt för att 
kunna fungera i verkligheten. För att minska riskerna för miljöpåverkan identifieras, 
analyseras och uppdateras de väsentliga miljöaspekterna i verksamheten. Dessa 
miljöaspekter, vilka ligger till grund för företagets miljömål, är avfallshantering, 
resursanvändning/ resursförbrukning, transporter samt miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
Med hjälp av en checklista i projektplanen/ miljöplanen kan miljöaspekterna identifieras 
och dokumenteras. Där redovisas även vilka åtgärder samt vilken uppföljning som ska 
vidtas för respektive miljöaspekt. (ibid.) 
 

3.7 Verktyg som används inom Peab 

I detta avsnitt beskrivs några av de verktyg som Peab använder i arbetet med 
projektekonomi. Sambanden mellan de olika verktygen återfinns illustrerade i bilaga 8. 
 

3.7.1 Kalkylprogrammet MAP 

MAP Applications är utvecklat för företag som arbetar i projekt, exempelvis företag 
inom byggbranschen. Systemet används för att beskriva, planera och kalkylera samt styra 
olika projekt med huvudsyfte att åstadkomma rätt beslut redan i projektets initialskede, 
men även under hela projektets gång till dess avslut. Detta medför en bättre kontroll 
över projektet och därmed kan lönsamheten förbättras. (MAP Skandinaviska, 2002) 
 
Systemet är uppbyggt av flera olika applikationer för kalkyl, inköpsplanering, 
kostnadsstyrning och tidplanering. Till grunden för samtliga applikationer ligger MAP 
Kalkyl och med hjälp av den skapas en projektdatabas. De övriga applikationerna (MAP 
Tidplanering, MAP Kostnadsstyrning och MAP Inköpsplanering) förfinar databasen och 
varje ändring som görs i projektdatabasen påverkar direkt projektets övriga delar. För att 
underlätta för användaren har MAP Applications utformats så att det ska likna den 
standard som finns i Windows- och Office-miljöer. (ibid.) 
 
Med hjälp av MAP Kalkyl skapas tidiga kalkyler som exempelvis anbudskalkyler och 
produktionskalkyler oavsett om de är väldigt enkla med manuell tid- eller prissättning, 
eller mer avancerade där exempelvis olika aktivitets- och resursregister används i flera 
nivåer. Programmet innehåller bland annat ett byggregister med flera byggdelsposter, 
aktiviteter och kalkylresurser, men det går även att lägga till egna poster. Det går även 
att länka dokument, såsom AMA-föreskrifter eller kvalitetshandlingar, till olika 
aktiviteter eller resurser, vilket medför att registret kan användas som en kunskapsbank 
för att inhämta information till framtida projekt. (ibid.) I bilaga 3 återfinns ett utdrag 
från en produktionskalkyl gjord i MAP.  
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3.7.2 PlanCon 

PlanCon är ett program som används för tid-, resurs- och kostnadsplanering samt 
tidsavstämning av byggprojekt. Programmet bygger på byggbranschens naturliga 
arbetssätt och passar bygg- såväl som anläggningsverksamhet. (Consultec, 2006) 
 
Programmet kan länkas samman med andra program, exempelvis kalkylprogrammet 
BidCon BYGG eller BidCon ANLÄGGNING, från samma leverantör och tillsammans 
med dem bilda ett integrerat system. Detta underlättar vid planeringen eftersom till 
exempel allt material kan importeras från BidCon. I PlanCon ges förslag på hur olika 
alternativ påverkar bland annat beläggning. Förslagen presenteras i enkla och 
lättförståeliga grafer. Förutom detta kan en gemensam tidplan över samtliga pågående 
projekt skapas. Därmed ges en god bild av företagets resurser. Vid uppföljning av 
projekt ges tydliga bilder av mål, nuläge och eventuell omplanering illustrerat i ett 
ganttschema. (ibid.) 
 

3.7.3 Axel 

Axel är ett prognossystem som används för avstämning, ekonomisk styrning samt 
redovisning av olika projekt. Här sker bland annat hantering av ÄTA och justering av 
budget. Det inkluderar även prognoser för fakturering och slutkostnad. (Keskitalo, 
2006) 
 

3.7.4 Ärbas 

Hos Peab finns en produktionshandbok vilken innehåller beskrivningar av vad som ska 
göras i ett byggprojekt och hur det ska göras. Produktionshandboken fungerar som ett 
stöd för produktionsförberedelserna. Ärbas är Peabs ärendebas. Den är anpassad och 
avsedd för att användas direkt i projektet. Den beskriver hur sådant som återges i 
produktionshandboken skall utföras. (ibid.) 
  
De olika ärendena för ett projekt kan sorteras på flera olika sätt och de kan även förses 
med kommentarer, ansvarsfördelning och uppföljning. Detta medför en bra kontroll 
över projektets administrativa ärenden. Tanken med Ärbas är att det ska vara det enda 
administrativa verktyget produktionen behöver. (ibid.)  
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3.8 Peabs projektekonomi i produktionsprocessen 

Nedan ges en stegvis beskrivning av var produktionskalkylen kommer in i 
produktionsprocessen samt hur den, enligt Peab, ska användas under produktionens 
gång. 
 

3.8.1 Kontraktskalkyl 

När ett avlämnat anbud blivit accepterat, skrivs ett kontrakt mellan Peab och 
beställaren. Anbudskalkylen gås igenom tillsammans och ifall något förändras uppdateras 
kalkylen med de nya överenskomna delarna. Den nya kalkylen kallas för kontraktskalkyl 
(se figur 3.6) och innehåller allt som parterna kommit överens om i kontraktet. En 
kontraktskalkyl ska alltid upprättas för varje projekt. Fördelar med en kontraktskalkyl är 
att jämförelser kan göras med kalkylen vid upphandlingar och beslut av olika metoder 
etc. i förberedelsearbetet samt att kalkylatorn överlämnar rätt information om projektet 
till produktionen inför produktionsstarten. (Brännström, 2006) 
 

Kontraktskalkyl

Produktionsplaner ing
Produktionsmetoder
Produktionsstrategier
Resursplaner ing

 
 
Figur 3.6  Kontraktskalkylen i produktionsprocessen (Brännström, 2006. Egen bearbetning) 
 
Vanligtvis tas sedan en kopia på kontraktskalkylen vilken omarbetas enligt beslutade 
produktionsmetoder, utförd produktionsplanering, planerade resurser, upphandlings-
diskussioner samt de behov av justeringar som framkommit vid genomgång av 
arbetshandlingarna i upphandlings- och produktionsplaneringsskedet. Den nya 
omarbetade kalkylen kallas för produktionskalkyl (se figur 3.7). (ibid.) 
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3.8.2 Produktionskalkyl och produktionsbudget 

En kalkyl ska så bra som möjligt visa vilka verkliga kostnader och vilket 
produktionsupplägg som finns för ett specifikt projekt, en produkt eller tjänst. En 
produktionskalkyl (PK) inom byggbranschen kan liknas vid företagsekonomins 
produktkalkyl där exempelvis inköps- eller försäljningskostnader för olika varor eller 
tjänster redovisas. Det är dock viktigt att förstå att ett byggprojekt kan vara långt mer 
komplicerat än vad en produktionsprocess i ett annat företag kan vara.  
 
En PK bygger på ett projekts tidigare kalkylerade kostnader och den upprättas för att ge 
produktionsledningen bättre kontroll över projektets ekonomiska utveckling. 
(Nordstrand, 2003) Under ett projekts fortskridande är det vanligt med så kallade ÄTA 
(Ändrings- och tilläggsarbeten) eller förändrade arbetsmetoder. En produktionskalkyl är 
ett levande dokument genom hela produktionsprocessen och för att kunna ha kontroll 
över projektet är det därför viktigt att PK:n hela tiden kompletteras med eventuella 
förändringar och ständigt hålls aktuell.  
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Resursplaner ing

 
 
Figur 3.7  Produktionskalkyl och produktionsbudget i produktionsprocessen  

(Brännström, 2006. Egen bearbetning) 
 
Enligt Peab ska en produktionskalkyl och en produktionsbudget upprättas till alla 
projekt. Detta för att enhetliga och gemensamma underlag för rapportering av 
slutkostnadsprognoser inom organisationen ska göras. En PK består av ett projekts tidiga 
kalkylerade kostnader och byggs upp med hjälp av enhetstider, priser och mängder. För 
att skapa gynnsammare förutsättningar för planering och avstämning inför 
prognosarbetet delas PK:n upp i olika delar, som exempelvis byggdelar. De valda 
metoderna, materialen och resurserna och hur projektet delats upp återspeglas i PK:n. 
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Produktionsbudgeten är alltid uppdelad efter den bestämda kontoplanen som finns 
inom företaget, med budgeten kan även delas upp på olika aktiviteter. (Brännström, 
2006) 
 
Produktionskalkylen ska upprättas av dem som ska styra produktionen. Projektets 
uppdelning, metoder, resurser och kapaciteter etc. väljs av denna produktionsgrupp. 
För själva upprättandet och omarbetning i MAP kalkylprogram finns kalkylator att 
tillgå. (ibid.) 
 
Fördelarna med att använda en väl genomarbetad PK är många. Till exempel kan en 
PK användas som underlag för tidplaner och resurser, inköp, ackord, planering, 
avstämning för återstårberäkning (det vill säga kostnader för de aktiviteter som återstår 
för att slutföra projektet), erfarenhetsåterföring av priser och kapaciteter etc. Den ger 
även en budget kontovis samt materiallistor kontovis med kalkylerad bruttomängd 
(inköpsmängd). PK:n kan ses som ett projekts första slutkostnadsprognos, men 
totalkostnaden vid projektets avslut kan emellertid skilja sig från den kostnad som 
räknades fram vid kontraktstillfället. (ibid.) 
 
Ibland finns inte möjlighet att göra en helt färdig produktionskalkyl innan produktionen 
startar, exempelvis vid totalentreprenader och oftast vid förtroendeentreprenader. Detta 
beror på att arbetshandlingarna tas fram eftersom och därför måste även 
produktionskalkylen arbetas fram eftersom. Under tiden används i stället en 
produktionsanpassad kontraktskalkyl som produktionskalkyl. Beroende på storleken av 
projekt och hur lång tid det tar att färdigställa arbetshandlingarna för respektive byggdel 
inom projektet kan det ta mycket lång tid för en produktionskalkyl att bli klar. (ibid.)   
 
En budget bygger på de viktigaste händelserna som antas inträffa under året. Det är 
dock svårt att ta hänsyn till alla händelser, vilket medför att en budget snabbt kan bli 
inaktuell. Budgetprognosen fungerar som en omarbetad uppskattning av budgetårets 
resultat. Uppföljningen under resten av året och vid årets slut görs mot den ursprungliga 
budgeten. Med budgetuppföljning menas att de resultat som erhålls i verkligheten 
jämförs med de resultat som är budgeterade varpå det fortsatta arbetet anpassas efter 
detta. (Bergstrand; Olve, 1992) 
 
Bergstrand och Olve (1992) menar att det förflutna inte går att förändra och att besluten 
alltid måste riktas mot framtiden. Däremot måste lärdom hämtas från det förflutna. 
Budgeten visar vad som tidigare planerades och en skillnad mellan utfall och budget kan 
fungera som ett tecken att åtgärder måste vidtas. 
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Förhållandet mellan PK och produktionsbudget visas i figur 3.8. De summerade 
kostnaderna från produktionskalkylen återfinns som produktionsbudgetens kostnadsdel. 
Summeringen kan göras antingen kontovis eller konto- och aktivitetsvis. 
 
 

Figur 3.8 Förhållandet mellan produktionskalkyl och produktionsbudget  
(Brännström, 2006) 
 

3.8.3 Aktuell produktionskalkyl/ Budget 

Ifall något förändras under projektets framskridande, till exempel att mängder eller val 
av arbetsmetoder förändras samt att ÄTA-arbeten uppstår, ska detta läggas till 
produktionskalkylen varpå en aktuell produktionskalkyl erhålls (se figur 3.9). 
Förändringarna kan redovisas separat och då består den aktuella produktionskalkylen av 
den ursprungliga produktionskalkylen, gjord i MAP, samt separata redovisningar av 
metodbyten och ÄTA. Resultatet blir ett ständigt aktuellt ekonomiskt styrmedel vilket 
återspeglar projektets aktuella ekonomiska ramar. 
 
 

Kontovis Aktivitetsvis 
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Figur 3.9  Aktuell produktionskalkyl och aktuell produktionsbudget i produktionsprocessen 

(Brännström, 2006) 
 

3.8.4 Slutkostnadsprognos och erfarenhetsåterföring 

När PK:n är uppdaterad till en aktuell PK kan avstämningar göras där verkligt utfall 
jämförs med de budgeterade kostnaderna och intäkterna. Då kan de slutliga totala 
kostnaderna och intäkterna beräknas vilket i sin tur resulterar i en slutkostnadsprognos 
(se figur 3.10). Normalt utförs slutkostnadsprognos fyra gånger per år, eller om behov/ 
önskemål finns en gång per månad. Ifall projektet ej följer planen måste de olika metod- 
och resursvalen etc. ses över för att finna en bättre lösning. Slutkostnadsprognosen visar 
vilken total kostnad projektet väntas få när det är avslutat. 
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Figur 3.10  Slutkostnadsprognos i produktionsprocessen (Brännström, 2006) 
 
I figur 3.10 återfinns något som kallas för Peabbasen. Detta är ett datorprogram hos 
Peab där ögonblicksbilder av ett projekts ekonomi kan erhållas. Platsledningen kan gå in 
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i Peabbasen för att se läsa av exempelvis fakturor. Detta medför att de hela tiden har 
tillgång till uppdaterad information rörande projektet. (Keskitalo, 2006)    
 
Det sista ledet i Peabs produktionsprocess gällande projektekonomin handlar om 
uppföljning och erfarenhetsåterföring (se figur 3.11). Enligt Nordstrand och Révai 
(2002) används ofta ordet uppföljning som ett sammanfattande begrepp för både 
datainsamling och avstämning. Med datainsamling avses insamling och redovisning av 
olika uppgifter från projektet, till exempel uppgifter om tider, mängder och ekonomi. 
Avstämning innebär att de insamlade uppgifterna, det vill säga det verkliga utfallet, 
jämförs med de planerade uppgifterna.  
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Figur 3.11 Projektekonomi i Peabs produktionsprocess (Brännström, 2006. Egen bearbetning) 
 
Uppföljning under projektets gång är mycket viktigt eftersom det snabbt visar ifall 
projektet drar iväg åt något annat håll än det var tänkt. Uppföljning ger även säkrare 
planering och bättre underlag för prognosberäkningar. Dessutom upptäcks felaktig 
disponering av resurser, felaktiga metodval samt felaktig hantering av material tidigt, 
vilket medför att chanserna ökar för att korrigera problemen. Uppföljning av 
aktiviteterna under byggtiden bidrar till en bättre produktionsekonomi. (Nordstrand; 
Révai, 2002) 
 
Vid de avslutsmöten som ska hållas efter varje avslutad byggnation sker en genomgång 
av hela projektet och då ger uppföljningen erfarenhetsåterföring i form av kunskaper 
som kan användas för kalkylering och planering av framtida byggnationer. Det resultat 
som erhålls från produktionen redovisas även i form av nyckeltal, vilka kan omfatta 
kostnader eller tidsåtgång utslagna på vissa enheter. Nyckeltal kan även vara relationsstal 
mellan olika kostnadsposter, till exempel hur mycket en kubikmeter kostar att 
producera eller hur många arbetstimmar som lagts ner för att färdigställa en 
kvadratmeter bruttoarea. (ibid.) 
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4 Resultatredovisning av enkät och intervju 
I detta kapitel presenteras de, enligt forskaren, mest relevanta resultaten från enkät och 
intervju. Samtliga svar återfinns i bilaga 6. De slutna frågorna med strukturerade 
svarsalternativ redovisas grafiskt. Följdfrågor och andra öppna frågor, där respondenten 
har kunnat svara med egna ord, redovisas i textform. I bilaga 7 återfinns en 
sammanfattning och tolkning av respektive respondents svar utskrivet i text.  
 
Kommentar till förkortningar i figurer: PC står för platschef och K står för både 
kalkylator och entreprenadingenjör (EI). Detta för att underlätta sammanställningen av 
det insamlade materialet. Respondenternas svar är dock, så långt det är möjligt, 
ordagrant återgivna. I svaren förekommer både kalkylator och entreprenadingenjör. Det 
är inte alltid det finns en kalkylator på respektive kontor och då får 
entreprenadingenjören utföra liknande arbetsuppgifter som vad en kalkylator skulle 
göra. Förkortningar och vissa andra svar har förtydligats för att öka läsbarheten.  
 

4.1 Bakgrund och utbildningsbehov hos användarna 

För att få en liten bakgrundsbild av respondenterna ställdes frågor om hur länge de varit 
anställda inom företaget samt vilken utbildning de har. Sedan ställdes frågan ifall de 
önskade någon vidareutbildning och i så fall inom vilket område. Samtliga tillfrågade 
personer hos Peab region Umeå har varit anställda längre än 6 år. Hos Peab Anläggning 
region Nord har en PC varit anställd kortare tid än 6 år och resten har varit anställda 
längre än 6 år.  
 
Totalt önskade 15 personer att vidareutbilda sig inom något område. Fördelningen av 
intresserade var fyra K från Bygg och tre K från Anläggning samt tre PC från Bygg 
respektive fem från Anläggning. Figur 4.1 visar inom vilka områden som 
respondenterna önskar vidareutbildning.  
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Figur 4.1 Områden inom vilka respondenterna önskar vidareutbildning  
 
Som ”annat” nämnde en kalkylator från Bygg projekteringsstyrning och 
omkostnadskalkylering. En kalkylator från Anläggning nämnde förhandlingsteknik och 
tre platschefer från Anläggning nämnde betong klass 1, inköp respektive att hålla sig à 
jour. 
 

4.2 Användning av produktionskalkylen i praktiken 

Samtliga frågor som behandlade produktionskalkylen besvarades endast av 19 personer 
ty en kalkylator från Anläggning uppgav att de aldrig upprättar och använder någon PK. 
De använder bara kontraktskalkylen. 
 
Kalkylatorerna hos Bygg och hos Anläggning använder PK:n på likvärdigt sätt. 
Exempelvis använder de den som underlag vid inköp, prognoser, avstämningar, ackord, 
timmar, tidplan, budget, erfarenhetsåterföring samt att de ofta upprättar den.  
 
Mellan platscheferna finns inte heller någon större skillnad. De använder PK:n som 
underlag för tidplan, timmar, mängder, priser, kapaciteter, budget, avstämningar samt 
omkostnader. 
 
I figur 4.2 visas hur många av respondenterna som anser att de har tillräckliga kunskaper 
om hur en PK ska användas så effektivt som möjligt. Samtliga tillfrågade K, både från 
Bygg och Anläggning, anser att de har tillräckliga kunskaper. Tre PC från Bygg och lika 
många från Anläggning anser att de har tillfredsställande kunskaper och resterande tre 
PC anser att de inte har det. 
 

Antal svar: 15 



RESULTATREDOVISNING 

  35   
 
 
 

 

 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om hur 
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Figur 4.2 Upplevelse av egna kunskaper i användning av PK:n 

 
 
Figur 4.3 visar respondenternas svar på hur metodbyten och ÄTA hanteras. Totalt anser 
fyra personer att PK:n uppdateras fortlöpande, 13 personer anser att 
produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena, fyra personer anser att varken 
PK:n eller produktionsbudgeten uppdateras och fyra personer anser att hanteringen sker 
på annat sätt.  
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Figur 4.3 Fördelning av hur respondenterna anser att metodbyten och ÄTA hanteras 
 
 

Antal svar: 19  

Antal svar: 20 
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Två K hos Bygg anser att PK:n uppdateras fortlöpande, fem anser att 
produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. Som ”annat” menar en K hos 
Bygg att metodbyten och ÄTA hanteras med ändringsblankett i ÄRBAS 
(prognosprogrammet). En annan K menade att den fastslagna PK:n tillsammans med 
metodbyten och ÄTA håller budgeten fortlöpande uppdaterad. 
 
Ingen K hos Anläggning anser att PK:n uppdateras fortlöpande. Tre anser att 
produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena och två anser att varken PK eller 
produktionsbudget uppdateras. 
 
Två PC hos Bygg anser att PK:n uppdateras fortlöpande och tre anser att 
produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. Som ”annat” avser en PC att 
ÄTA beräknas separat i Excel Kalkyl.  
 
Ingen PC hos Anläggning anser att PK:n uppdateras fortlöpande. Två anser att 
produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena, två menar att varken PK eller 
produktionsbudget uppdateras. En PC anger som ”annat” att det är lite olika hur 
hanteringen av metodbyten och ÄTA går till. Ibland uppdateras PK:n när tid finns, 
ibland sker uppdatering efteråt vid behov. 
 
I figur 4.4 visas hur många av respondenterna som anser att hanteringen av metodbyten 
och ÄTA kan förbättras. Fördelningen är hälften av K och merparten av PC hos Bygg 
respektive samtliga K och tre PC hos Anläggning. 
  

Anser du att hanteringen av uppdatering för metodbyten 
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Figur 4.4 Fördelning av respondenternas syn på om hanteringen av metodbyten och ÄTA kan 

förbättras. 
 

 

Antal svar: 20  
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Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en respondent ansåg att det 
inte gick att svara antingen eller. 
 
 
För att förbättra hanteringen av metodbyten och ÄTA anser K hos Bygg att det bästa är 
att arbeta av det på en gång och prissätta direkt, sammanställningen kan bli mer lättläst 
samt att använda AXEL (istället för ÄRBAS) och dess funktion eftersom det är enklare 
att få in i prognoser och budget. 
 
K hos Anläggning anser att hanteringen kan förbättras genom att ha enklare system, mer 
tid till styrning och mera resurser ifall det förbättrar produktionen. Vidare anser de att 
personerna ute på arbetsplatserna måste få en större förståelse för PK:n och ta större 
ansvar för den. 
  
PC hos Bygg anser att verktygen som används, det vill säga datorprogrammen, kan 
utvecklas och förbättras. Hanteringen av metodbyten och ÄTA skulle underlättas ifall 
programmen var bättre integrerade med varandra. De anser vidare att tiden inte alltid 
räcker till för att uppdatera PK:n samt att mer resurser skulle underlätta. 
 
Hos Anläggning anser PC att hanteringen skulle kunna förbättras genom att 
dokumentera metodbytena för att kunna se ÄTA bättre. I dagsläget sker metodbyten 
men de dokumenteras ej. Vidare anser de att hanteringen skulle underlättas med ett 
enklare system där blanketterna kan kopplas till de specifika delarna i PK:n som ska 
ändras och på så sätt slippa arbeta med hela PK:n. En PC menade att de inte följer Peabs 
modell eller anvisningar utan i stället använder en egen modell eftersom systemet i 
dagsläget inte riktigt är anpassat för anläggningsverksamheten. 
 
För att få reda på om respondenterna upplever några problem med användningen av 
PK:n, ställdes en sådan fråga. Figur 4.5 visar att totalt nio personer anser att det finns 
problem. Fördelningen är två K och en PC från Bygg samt tre K och tre PC från 
Anläggning.  
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Figur 4.5  Fördelning av respondenternas syn på om det finns problem med användningen av 

PK:n eller ej. 
 

De problem som båda K hos Bygg upplever är att tiden inte alltid räcker till för att göra 
en tillräckligt genomarbetad PK. 
 
Tre K hos Anläggning anser att de problem som finns är att det vid mängdningar är 
svårt att veta pris på alla köp vid PK:ns upprättande. Dessutom är konteringen av 
fakturor ofta bristfällig när den person som konterar en faktura inte följer den 
upprättade kontoplanen. Vidare anser de att det är svårt att hålla PK:n levande vid 
arbete med mängdregleringskontrakt och ÄTA samt att tiden inte alltid räcker till för att 
göra en genomarbetad PK. 
 
Ett problem som PC hos Bygg upplever är att kalkylens uppbyggnad avseende 
etappindelningar inte alltid är tillfredsställande och detta förvärras ifall dialogen mellan K 
och PC är otillräcklig. Ett annat problem är att konteringen många gånger är bristfällig. 
Det är inte alltid en PK kan upprättas förrän långt in i projektet. 
 
Problemen som PC hos Anläggning anser finns är att PK:n inte justeras eftersom det tar 
för mycket tid att gå in i den när det blir mycket ändringar. I stället justeras allt i 
prognoserna. ÄTA blir inte en klumpsumma utan det blir mycket timmar och material 
som ska sammanställas, regleras mot beställaren och sedan faktureras. När pengarna 
kommit in tas de med i prognosen, men de sätts inte på rätt plats i kalkylen eftersom de 
ska ut på så många olika poster. Vidare anser de att en PK inte alltid hinner upprättas 
innan ett arbete startar. Därmed sker inte arbetet efter PK:n utan den blir en 
efterhandkonstruktion. Slutligen anser en PC att kalkylen inte alltid innehåller de bästa 
priserna och oavsett vad som står i kalkylen ska produktionen alltid ske till det lägsta 
priset. 

Antal svar: 19 
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Ovan har nämnts några olika program, till exempel AXEL och ÄRBAS. De olika 
verktygen beskrevs i avsnitt 3.7. Sambandet mellan de olika verktygen som används 
inom PEAB presenteras i bilaga 8. 
 

4.3 Erfarenhetsåterföring i praktiken 

För att få reda på ifall respondenterna upplever erfarenhetsåterföringen på olika sätt, 
ställdes frågan ifall de anser att information går tillbaka till kalkylatorn från 
produktionen. Figur 4.6 visar respondenternas svar. 
 

Går information tillbaka till kalkylatorn från 
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Figur 4.6 Fördelning av respondenternas syn på om information går tillbaka till kalkylatorn 

från produktionen.  
 
Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en K ansåg att det inte gick 
att svara antingen eller. En PC svarade ja och nej eftersom information går tillbaka när 
pengarna inte räcker, men annars går ingen information tillbaka. 
 
Totalt sett anser merparten att information går tillbaka. En K och en PC från Bygg 
anser att både ja och nej är svar på frågan. Hos Anläggning anser två K och en PC att 
information inte går tillbaka medan resterande anser att den gör det. 
 
Enligt K hos Bygg kommer information tillbaka i form av exempelvis för lite tid, om 
något saknas i kalkylen, mängdfel, fel priser (oftast för låga) eller metodval. 
 
Skillnaden i vilken information som kommer tillbaka från produktionen, enligt K hos 
Anläggning, skiljer sig inte nämnvärt från byggsidan. Förutom det som K hos Bygg 

  Antal svar: 20 
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redan nämnt kommer även information som exempelvis specifika resursval (framför allt 
entreprenadmaskiner) samt kapaciteter tillbaka.  
 
PC hos Bygg anser att information som går tillbaka till K är tider som inte stämmer, ifall 
pengarna inte räcker, förändrade produktionsmetoder, ÄTA-arbetenas utformning och 
svårighetsgrad samt ifall något är oklart.  
 
För tre PC hos Anläggning gås endast tyngre och mer speciella poster igenom eftersom 
tid inte finns för att gå igenom allt. Exempel på information som går tillbaka till K är 
kapaciteter/ spill, hur mycket som hinns per dag, hantverkartid, maskintid samt inköp. 
En PC menar att den information som ska gå tillbaka tas upp redan vid genomgång av 
kontraktskalkylen. 
  
Problem som finns med erfarenhetsåterföringen är att K hos Bygg upplever att de 
avslutsmöten som ska hållas inte fungerar tillfredsställande. Ibland hålls de, ibland dröjer 
det lång tid innan något hålls och ofta hålls inga över huvudtaget. Ett avslutsmöte är till 
för att gå igenom projektet, det vill säga allt som gick bra respektive dåligt, ekonomin, 
UE, materielleveranser etc. sällan får höra ifall något gått bra. Detta är viktigt för att de 
till exempel till nästa projekt inte ska räkna för högt pris och därmed kanske gå miste 
om ett arbete. 
 
Liksom för den fråga som rörde huruvida information går tillbaka till K eller ej, anser de 
flesta att erfarenheter tas tillvara till nästa projekt (se figur 4.6). En K från Bygg och en 
PC från Anläggning anser att inga erfarenheter tas tillvara, en PC från Bygg anser att 
erfarenheter ibland tas tillvara för att användas i kommande projekt och ibland inte. 

 

Tas erfarenheter som t.ex. verkligt utfall i produktionen 
tillvara till nästa projekt?
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Figur 4.7 Fördelning av respondenternas syn på om erfarenheter tas tillvara till nästa projekt 

  Antal svar: 20  
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Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en PC ansåg att det i vissa 
fall gör det, men i andra fall inte. 
 
 
Sådant som tas tillvara till kommande projekt är enligt K hos Bygg exempelvis 
omkostnader, deponier, timmar som blivit fler, enhetstider, arbetsmetoder, internränta, 
resultatet samt inköp och inköpskanaler. Den K som anser att information inte tas 
tillvara menar att tid ej finns samt att nya, påbörjade projekt lockar mer. 
 
K hos Anläggning anser att erfarenheter som tas tillvara exempelvis är kontroll av hur 
beräkningar stämde vid sprängning och sorterig av berg, kapaciteter, metodval samt 
omkostnader. Gamla kalkyler för liknande projekt studeras och PC som utfört liknande 
arbete konsulteras. En K anser att det oftast är sådant som gått dåligt som ses som 
erfarenhet till kommande projekt. 
 
De erfarenheter som tas tillvara till kommande projekt är enligt PC hos Bygg 
produktionskostnader, tidsättning, olika material som har använts vid ett visst projekt 
eller om priset var för högt räknat kanske det kan sänkas till ett annat projekt. PC blir 
ofta rådfrågade angående projekt och en PC anser att det är upp till varje K att söka 
reda på information och lära sig. En annan PC menar att de berättar för K hur projektet 
gått, men att de ej vet hur K använder informationen. 
  
PC hos Anläggning anser att de erfarenheter som tas tillvara till kommande projekt 
exempelvis är kapaciteter, spill, inköp (t.ex. maskintjänster eller material), maskintid 
arbetsplatsomkostnader, hantverkartid eller arbetsmetoder. En PC menade att det bara 
är erfarenheter som har bestämts vid överlämnandet av kontraktskalkylen som tas 
tillvara. 
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5 Analys och slutsatser 
I detta kapitel har slutsats och analys av det empiriska materialet slagits samman för att 
underlätta läsningen. Empirin analyseras på ett induktivt sätt för att besvara de framtagna 
forskningsfrågorna samt för att kunna uppnå syftet med examensarbetet.  
 
Förkortningar som används: 

K = Kalkylator 
EI = Entreprenadingenjör 

Obs! En och samma person kan vara både K och EI, det beror lite på 
projektorganisationens storlek. För enkelhetens skull kallas dock samtliga för K.  

PC = Platschef 
AC = Arbetschef 
PK = Produktionskalkyl 
ÄTA = Ändrings- och tilläggsarbeten   

 

5.1 Bakgrund och utbildningsbehov hos intervjupersonerna 

Den första forskningsfrågan behandlade vilken utbildning respondenterna har och tabell 
5.1 visar utbildningsbakgrunden hos respondenterna. Siffrorna i tabellen anger hur 
många personer som svarat. En K från Bygg respektive Anläggning har en utbildning 
från universitet eller högskola. Både för Bygg och Anläggning har åtta personer 
gymnasium som sin högsta utbildning. En PC från Bygg har folkskola/ realskola som 
sin högsta utbildning och en PC från Anläggning har grundskola som sin högsta 
utbildning. Att andelen personer med universitets- eller högskoleutbildning är så låg 
som 10 % beror dels på att många arbetat länge inom företaget och förvärvat 
nödvändiga kunskaper genom att arbeta på ett bygge, och dels att det inte finns 
utbildningsprogram på högskolor och universitet som täcker all den kunskap som 
behövs på en byggarbetsplats.  

 
Tabell 5.1 Utbildningsbakgrund hos intervjupersonerna  

 
 

 
 

  Bygg Anläggning 
  K PC K PC Totalt % 

 Folkskola/ Realskola   1     1 5 
 Grundskola, 9 år       1 1 5 
 Gymnasium 5 3 4 4 16 80 
Högskola/ Universitet 1   1   2 10 
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Figur 3 i bilaga 6 visar att 15 personer, sju från bygg och åtta från anläggning, önskar 
vidareutbilda sig och figur 4.1 (samt även figur 4 i bilaga 6) visar inom vilka områden 
dessa personer vill fördjupa sina kunskaper. Totalt sett är det utbildning inom 
ekonomistyrning och kalkylprogrammet MAP som är mest önskvärt att vidareutbilda 
sig i. När det gäller utbildning i ekonomistyrning är det dubbelt så många från 
Anläggning än vad det är från Bygg som visat intresse. Lägst andel intresse finns hos PC 
från Bygg. Intresset av MAP kalkyl skiljer sig endast marginellt mellan Bygg och 
Anläggning. 
 
Övriga utbildningar som visats intresse för är ledarskapsutbildning och kommunikation. 
Intresset för ledarskapsutbildning är högre hos Bygg än vad det är hos Anläggning och 
det är främst PC som önskar förkovra sig i detta. Andelen intresserade av 
kommunikation är något högre hos Anläggning. 
 
Själva kalkyleringen anser de flesta PC ska utföras av K eller EI och därmed ligger det 
inte i deras intresse. De är med som diskussionspartner vid kalkyleringen, men själva 
kalkylerna utfärdas av en K/ EI.  
 
Totalt sett är det även andra utbildningar som efterfrågas, det handlar då om inköp, 
förhandlingsteknik och betong klass 1. Andra utbildningar som efterfrågas är 
projekteringsstyrning samt omkostnadskalkylering. Det finns ingen utbildning i 
omkostnadskalkylering och för att lättare kunna kalkylera omkostnader måste 
deltagande ske ute på byggarbetsplatserna. Utöver dessa svar nämnde en PC från 
Anläggning att det i dagsläget finns många bra kurser inom bygg, kvalitet och miljö, 
men inga inom försäljning och bemötande av människor och menade att det skulle vara 
bra om sådana kurser lyftes fram då det i grund och botten handlar om att sälja in 
produkter.  
 
Slutsats: 
De flesta respondenter innehar tillräcklig kunskap om produktionsprocessen eftersom de 
arbetat länge inom branschen och ofta börjat arbeta ute på en byggarbetsplats. Utifrån 
de erhållna svaren anses att tillräckliga kunskaper ej finns inom ekonomistyrning eller 
ledarskap, varken hos Bygg eller Anläggning. När det gäller kalkylprogrammet MAP 
finns ej tillräckliga kunskaper vare sig hos PC Bygg eller PC Anläggning. Däremot 
innehar de flesta K, både från Bygg och Anläggning tillräckliga kunskaper i 
programmet. Fortlöpande utbildning behövs dock för att hela tiden kunna följa med i 
utvecklingen.  
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5.2 Användning av produktionskalkylen i praktiken 

Enligt Peabs intentioner ska en PK alltid upprättas till varje projekt, dels för att 
enhetliga och gemensamma underlag för rapportering av slutkostnadsprognoser inom 
organisationen ska göras, och dels för att produktionen bättre kan följa projektets 
utveckling och göra säkrare prognoser.  
 
Undersökningen visar att någon större skillnad i hur PK:n används av kalkylatorerna 
inte föreligger. Både hos Bygg och hos Anläggning används den exempelvis som 
underlag vid inköp, prognoser, avstämningar, ackord, timmar, tidplan, budget och 
erfarenhetsåterföring. Detta stämmer överens med hur Peab anser att den ska användas.  
 
Platscheferna använder PK:n som underlag för tidplan, timmar, mängder, priser, 
kapaciteter, budget, avstämningar samt omkostnader. Mellan PC hos Bygg och hos 
Anläggning finns inte någon större skillnad. Även detta stämmer överens med hur Peab 
anser att PK:n ska användas.  
 
Samtliga kalkylatorer och platschefer anser att PK:n är viktig, mer eller mindre. 
Förutom kalkylatorerna hos Bygg, som anser att PK:n är bra genomarbetad, är de flesta 
övriga kalkylatorer och platschefer tveksamma till hur genomarbetad den är. För 
samtliga kalkylatorer hos både Bygg och Anläggning samt samtliga platschefer hos 
Anläggning ses PK:n som ett bra hjälpmedel i arbetet, men bara hälften av platscheferna 
hos Bygg anser den är ett ganska bra eller bra hjälpmedel. Resten av dem är mer 
tveksamma. Platscheferna hos Bygg är dessutom mer tveksamma till hur effektivt 
verktyg för produktionen en PK egentligen är.  
 
Samtliga anser att uppdateringen av metodbyten och ÄTA är viktig, men även där visas 
skillnader mellan Bygg och Anläggning. 40 % av både Anläggnings kalkylatorer och 
platschefer menade att varken produktionskalkylen eller produktionsbudgeten 
uppdaterades.   
 
Kalkylatorerna anser att det går fort att upprätta en PK och de flesta anser att MAP är 
ganska lätt att arbeta med. Merparten av platscheferna anser att en PK tar lång tid att 
upprätta. Hos Bygg anser samtliga platschefer att MAP är svårt att arbeta med, men hos 
Anläggning är andelen 60 %.  
 
Slutsats: 
När PK:n väl används är skillnaderna mellan Bygg och Anläggning inte så stora i fråga 
om hur den används av kalkylatorer och platschefer. Däremot används PK:n i större 
utsträckning hos Bygg än hos Anläggning. Det är viktigt att poängtera att denna 
undersökning trots allt grundas på blott 20 personers uttalanden varför resultatet ej kan 
ses som utmärkande för hela företaget. 
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De problem som upplevs med användningen av PK:n ses som större hos Anläggning än 
vad de gör hos Bygg, oavsett om det är kalkylatorer eller platschefer.  
 
Paralleller kan dras mellan upplevelsen att en PK är lätt eller svår att upprätta och de 
kunskaper som användaren har i kalkylprogrammet MAP. En PK blir enklare att 
upprätta ifall användaren besitter kunskaper i MAP. Någon koppling mellan tiden som 
det tar att upprätta en PK och kunskaper i kalkylprogrammet MAP kan ej fastställas. För 
att upprätta en väl genomarbetad PK krävs dock att en hel del tid läggs ner på arbetet. 
 
Respondenternas uppfattning om hur en PK ska användas stämmer överens med Peabs 
intentioner, men i verkligheten når de flesta respondenterna inte upp till de mål som 
finns med användningen av PK:n. Svaren visar att fastän respondenterna anser sig ha 
tillräckliga kunskaper finns det utrymme för att lära sig nyttja PK:n i ännu större 
omfattning.  
 
Det som förs in i kalkylen och vad som kan tas ut ur den är fullt tillräckligt för 
respondenterna, oavsett om de är K eller PC hos Bygg respektive Anläggning. Något 
ytterligare kan ej påverka användningen av PK:n. Däremot kan mer tid och resurser, 
enklare system för hantering av metodbyten och ÄTA samt bättre integrerade 
datorprogram påverka användningen av PK:n i positiv riktning. 
 

5.3 Erfarenhetsåterföring i praktiken 

Enligt Peab är det kalkylatorns uppgift att ta fram kontraktskalkylen. Undersökningen 
visar att 90 % av intervjupersonerna från Bygg anser att det normalt är kalkylatorn som 
ansvarar för att ta fram kontraktskalkylen (se figur 6 i bilaga 6). De resterande 10 % är 
en kalkylator som menar att det antingen är kalkylatorn eller arbetschefen som ansvarar 
för att ta fram kontraktskalkylen. Hos anläggning anser 70 % att det normalt är 
kalkylatorn medan 30 % anser att det är en samverkan mellan platschef och kalkylator.  
 
Överlämningen av kontraktskalkylen till platschefen fungerar på liknande sätt hos Bygg 
och Anläggning. Ofta lämnas det över en papperskopia till platschefen för genomgång 
inför startmötet. 
 
Figur 4.6 (samt figur 15 i bilaga 6) visar att merparten av respondenterna anser att 
information går tillbaka till kalkylatorerna från produktionen. Uppgifterna om vad 
informationen består av skiljer sig inte särskilt hos vare sig kalkylatorer eller platschefer. 
Informationen består till exempel av mängder, kapaciteter, priser, timmar och 
metodval. För det mesta när det är för lågt räknat eller ifall något saknas. De problem 
som upplevs uttrycks mest av kalkylatorer som önskar att även beräkningar som stämt 
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eller varit för högt räknade meddelas så att ett lägre pris kan sättas vid nästa tillfälle. 
Dessutom anses avslutsmötena inte fungera tillfredsställande. 
 
När det gäller frågan om erfarenheter tas tillvara till nästa projekt är resultatet liknande 
som ovan. De flesta, oavsett kalkylatorer eller platschefer, anser att erfarenheter tas 
tillvara till nästa projekt, men inte alltid (se figur 4.7 respektive figur 16 i bilaga 6). 
Informationen består av exempelvis metodval, enhetstider, inköp, materialåtgång, 
omkostnader per timme, kapaciteter, mm. När erfarenheter ej tas tillvara beror det 
oftast på tidsbrist och att intresset finns i andra projekt. Ofta får kalkylatorerna söka reda 
på svar själva vid ett nytt projekt.  
 
Figur 5 i bilaga 6 visar att 55 % av samtliga respondenter anser att någon form av 
nyckeltal eller kalkyltal används inför ett nytt projekt. Dessa återfinns i MAP-systemet. 
 
Slutsats: 
Undersökningen visar att brister finns i erfarenhetsåterföringen. Vid de tillfällen då 
avslutsmöte hålls görs en genomgång av projektet och PK:n. Det är dock främst de 
tyngre posterna som gås igenom varpå någon analys av hela kalkylen ej genomförs. Ett 
annat problem som lyfts fram är avsaknaden av feedback när något fungerat bra i 
produktionen, även sådan information är viktig. Allt detta innebär att kalkylatorn får 
förlita sig till gamla värden vid planering och anbudsberäkning inför nästa projekt. 
Risken finns att anbudet räknas för högt och att företaget därmed går miste om ett 
projekt. Genom att aktivt ge återkoppling från produktionen kan företaget tjäna stora 
summor pengar.  
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6 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en diskussion utifrån analys och slutsats. Sedan följer förslag till 
angreppssätt för förbättringsarbete. Kapitlet avslutas med en diskussion om val av metod 
för arbete med examensarbetet samt förlag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Ur utbildningssynpunkt skiljer sig inte Bygg och Anläggning sig åt något nämnvärt. 
 
Det låga intresset för vidareutbildning inom byggprocessen kan bero på att 
intervjupersonerna redan innehar tillräcklig kunskap eftersom de arbetat länge inom 
branschen. Praktisk erfarenhet är mycket viktigt för att kunna förstå hur ett byggprojekt 
fungerar i verkligheten. Många år inom branschen ger goda erfarenheter, men samtidigt 
är det inte alla som har lång erfarenhet. Av de tillfrågade intervjupersonerna är det inte 
bara platscheferna som har erfarenhet från byggarbetsplatser utan även många 
kalkylatorer/entreprenadingenjörer har börjat som exempelvis snickare och sedan 
arbetat sig vidare.  
 
Det stora intresset för ekonomistyrning visar att många saknar dessa kunskaper oavsett 
om de arbetar som kalkylator eller platschef.  
 
Framgångsrikt ledarskap bygger på kommunikation och relationer. När det gäller 
vidareutbildning inom ledarskap var intresset ganska lågt. Utifrån det som framkommit 
under samtalen kan slutsatsen dras att tillräckliga kunskaper om ledarskap saknas. Många 
gånger är bristande kommunikationen mellan PC och K en av anledningarna till att 
PK:n ej upprättas på tillfredsställande sätt. Anledningen till att kommunikationen är 
bristfällig kan bero på att PC och K upplever att tiden inte räcker till. Det behöver inte 
alltid betyda att det inte finns tid över till diskussion, men ibland kan en PC ha tid när 
en K sitter upptagen med annat eller tvärtom. Förutom detta kan kommunikationen 
även brista ifall personkemin mellan PC och K inte stämmer. Sådana frågor bör lyftas 
fram vid en uppföljning av projektet.  
 
Det bristande intresset för utbildning inom kalkylering kan bero på att kalkylatorer och 
entreprenadingenjörer anser sig inneha tillräcklig kunskap eftersom de arbetar dagligen 
med dessa arbetsuppgifter. När det gäller MAP kalkyl vill de flesta mest fördjupa de 
kunskaper de redan har. De flesta kalkylatorer är duktiga på programmet och detta är 
troligtvis en av anledningarna till att det är kalkylatorerna/entreprenadingenjörerna som 
får registrera in PK:n i MAP eftersom platscheferna ej innehar samma kunskaper. En 
koppling mellan kunskaperna i MAP och hur väl genomarbetad PK:n blir kan göras hos 
många respondenter. Tiden det tar att upprätta en PK varierar hos respondenterna och 
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flera av dem har uttryckt att en väl genomarbetad PK tar lång tid. Eftersom många då 
anser att tiden är en bristvara och att PK:n ofta blir lidande när annat prioriteras är det 
förståeligt att den inte blir så väl genomarbetad som företaget önskar.  
 
Åsikterna om vem som ansvarar för att PK:n upprättas och vem som egentligen är 
ansvarig för att upprättande sker är intressanta. Ansvaret för att en PK upprättas ligger 
enligt Peab hos platscheferna. Flera platschefer har uttryckt att det i dagsläget är 
platschefen och K/EI som gemensamt ansvarar för att PK:n upprättas, alternativt att det 
bara är K/EI som bär ansvaret. Vid svar på frågan om vem som har det yttersta ansvaret 
att en PK upprättas menar platscheferna att det är de själva som bär ansvaret. Hur 
kommer det sig då att det i vissa fall endast är K/EI som bär ansvar för att den verkligen 
upprättas? Ifall en platschef inte bryr sig om att uppdatera eller använda PK:n för att 
arbetschefen inte kräver det, blir det en ledningsfråga på högre nivå. En anställd måste 
dock alltid ta ansvar för de arbetsuppgifter som är ålagda tjänsten, oavsett om det är en 
platschef eller kalkylator.  
 
Uppföljningen av projekten är i regel bristfällig. Avslutningsmötena fungerar inte 
tillfredsställande. Troligtvis anser de flesta att om pengarna räckte och de ekonomiska 
målen uppfylldes så var projektet lyckat. Men hur kan de veta att projektet blev lyckat 
om någon ordentlig uppföljning ej sker? Hur kan de veta att det inte fanns andra 
arbetsmetoder, kapaciteter eller materialval som hade kunnat ge ett ännu bättre resultat 
när inte projektet analyseras?   
 
Det som överraskar mest är att platscheferna har så lågt förtroende för PK:ns 
användbarhet i produktionen trots att ledningen gång efter annan har påvisat fördelarna 
med en genomarbetad PK. Detta kan tolkas på två sätt, antingen har inte ledningen 
lyckats få användarna att förstå vikten av att använda PK:n i produktionen eller så förstår 
användarna mycket väl men de ignorerar uppmaningarna och arbetar vidare på sina 
egna sätt. Detta handlar om prioritering där PK:n ej prioriteras. Byggstyrningsaktiviteter 
har i teorikapitlet beskrivits som att de kan länkas samman med kvalitets- och 
miljöstyrningsaktiviteter. Eftersom Peab har ISO-standardkrav på vissa av sina skall-
satser är det därför viktigt att kvalitetssystemet upprätthålls på ett korrekt sätt. Detta kan 
dock inte ske tillfredsställande i produktionen, vilket naturligtvis är ödesdigert.  
 
Ifall PK:n uppdateras fortlöpande så borde den vara verklighetsförankrad och säkerligen 
väl genomarbetad. Platscheferna anser att de har tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska 
användas så effektivt som möjligt, men borde de inte då också kunna se att den kan 
användas som ett effektivt styrmedel i produktionsprocessen?  
 
Den slutsats som kan dras av de framkomna resultaten är att bristande kunskaper i 
ledarskap och ekonomistyrning troligtvis är bidragande orsaker till att PK:n försummas. 
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6.2 Förslag till förbättringsarbete 

Det viktigaste som framkommit under arbetets gång är att samtliga av de skall-satser 
som finns dokumenterade inte följs. En av dessa är att en produktionskalkyl alltid ska 
upprättas, men att så inte alltid sker. Ansvaret ligger hos platschefen, men problemen 
måste börja lösas på högre nivå. Ledningen har sagt att det ska göras, men att bara 
informera och visa på papper har inte fungerat. Därför måste ledningen vara hårdare i 
sina direktiv och tala om för användarna att ett arbete ej får påbörjas innan en 
produktionskalkyl (eller i vissa fall en detaljerad kontraktskalkyl där möjlighet ej finns 
till annat) är upprättad. Detta gäller även vid arbete med olika etapper. I kombination 
med hårdare krav kan en övervägning göras ifall någon form av belöning kan motivera 
användarna. Ifall problemen kvarstår bör ledningen ifrågasätta om det verkligen är rätt 
person på rätt plats inom organisationen.  
 
Peabs egna kurser har ej varit tillräckliga för att täcka upp det behov som finns i 
ekonomistyrning och ledarskap varför fler utbildningar inom dessa områden bör hållas.  
   
Under intervjuerna har framkommit flera olika problem med användandet av en 
produktionskalkyl genom hela produktionsprocessen. Problemen i sig är troligtvis inte 
unika för Peab utan de är nog sådana som de flesta byggföretag i samma storleksordning 
brottas med. I en av de rapporter som lästs, av Bäckström och Marttala (1996), 
framkom att en av de bidragande orsakerna till skillnader i användningen av 
produktionskalkylen var tiden. De senaste tio åren har således inget hänt på den 
fronten, tiden är fortfarande ett stort aber inom produktionen.  
 
Eftersom de flesta anser att tiden inte räcker till för att göra genomarbetade 
produktionskalkyler anser jag att det är ett steg i förbättringsarbetet. För att kunna styra 
upp ett annat arbete måste den egna tiden kunna styras upp. Detta kan te sig mycket 
skrämmande för många eftersom de tror att de har ett strukturerat och disciplinerat 
arbetssätt och hur de än bär sig åt räcker inte tiden till. Vid en total genomgång av hur 
ens egen tid disponeras kan det visa sig att arbetet hela tiden varit ostrukturerat och att 
”fel”, tidsslukande aktiviteter prioriterats. Genom att finna dessa aktiviteter kan tid 
frigöras och därmed kan PK:n tillägnas större utrymme.  
 
För att uppnå resultat måste samtliga anställda ha en gemensam syn på vad Peabs 
affärsidé, mål och visioner innebär. De anställda måste veta vad företaget ska uppnå och 
hur vägen dit ska te sig. Samtliga måste veta vad som förväntas av honom eller henne 
eftersom risken att missförstånd uppstår då minimeras.  
 
Ett flertal av dem som intervjuats har uttryckt att det hela tiden är nya idéer som ska 
förverkligas. Ett ”Så här ska ni göra” blir serverat uppifrån och därmed är de inte 
delaktiga i planeringen. För att komma tillrätta med de problem som finns med 
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användningen av produktionskalkylen kan en projektgrupp bestående av användare av 
den tillsättas. De vet ju precis vad de tycker och tänker och kan med gemensamt arbete 
leverera förslag på lösningar samt en handlingsplan. Delaktighet i planeringen skapar ett 
engagemang och en lust att förbättra verksamheten.  
 
För anläggningsverksamheten är situationen något mer problematisk än vad den är för 
byggverksamheten. Detta beror bland annat på att anläggningssidan arbetar mycket med 
mängdregleringskontrakt. För att de ska ha möjlighet att kunna arbeta med 
produktionskalkylen på ett sådant sätt som de gör på byggsidan är det viktigt att 
datorverktygen är uppbyggda på ett sådant sätt att de även anpassas för 
anläggningsverksamheten.  
 
Förutom det som framkommit tidigare är det mycket viktigt att både Bygg och 
Anläggning arbetar med rutiner och disciplin i den vardagliga verksamheten. 
Förhoppningsvis har min kontakt med varje respondent väckt en tanke hos dem som 
påverkar deras fortsatta arbete med produktionskalkylen i den riktning som 
överensstämmer med Peabs intentioner. Det finns en tro på att en väl genomarbetad 
produktionskalkyl är ett bra verktyg till ökad lönsamhet för byggprojekt, men det gäller 
att få samtliga att komma till den insikten. Med ledningens ansvarstagande och goda 
föredöme finns en chans att uppnå målen. 
 

6.3 Metoddiskussion 

Det sätt att arbeta på som valdes till detta arbete har fungerat väl. Den valda litteraturen 
anses ha varit relevant för ämnet. Mycket mer litteratur hittades än vad som var 
nödvändigt och intresset för ämnesområdet har vuxit med tiden och antal böcker som 
studerats. Från början var tanken att endast en del av intervjuerna skulle utföras via 
telefon för att spara in flera långa resor. De första intervjuerna valdes att utföras 
telefonledes och det visade sig att det fungerade utmärkt. Detta fick till följd att även 
resterande intervjuer utfördes via telefon. Syftet med arbetet var bland annat att få veta 
hur och i vilken omfattning de arbetar med PK:n inom Peab och dessutom få veta var 
användarna upplever att problemen finns. Detta har genom enkäten och intervjuerna 
besvarats.   
 
Trots att forskningsfrågorna fått svar, har några tankar om förbättringar identifierats. 
Exempelvis hade bättre diskussioner kunnat föras ifall forskaren haft större erfarenhet av 
branschen. Platsbunden tid under examensarbetets utformning hade underlättat genom 
att då själv se hur arbetet med PK:n går till. Peabs egen kurs i projektekonomi hade 
varit forskaren mycket behjälplig eftersom större förståelse då hade fåtts av de olika 
verktygen de använder förutom MAP kalkyl. För intervjuerna hade en enkät först 
kunnat besvaras av respondenterna för att sedan samlas in och analyseras. Utifrån de 
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erhållna svaren hade de stora problemområdena kunnat identifieras och nya frågor med 
ännu mer djup kunna ställas under intervjuerna.  
 
Huruvida validitet och reliabilitet har uppnåtts i detta examensarbete kan diskuteras 
eftersom väldigt få personer har ingått i undersökningen. I den utvalda 
undersökningsgruppen ser det ut på det sätt det presenterats i rapporten och det kan 
tänkas att det ser ut på liknande sätt i övriga organisationen. För att vara säker måste 
dock ett större antal personer tillfrågas.    
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Några tankar som vuxit fram under detta arbetes fortskridande och som skulle vara 
intressant att finna svar på är: 
 

- De som inte använder produktionskalkylen som styrmedel, vad använder de 
för att styra sin verksamhet? (Se Bäckström och Marttala, 1996) 

   

- Vad är det som gör att kvalitetsarbetet inte fungerar tillfredsställande inom 
produktionen? 

 

- Påverkar produktionskalkylen verkligen produktionsprocessen? 
 

- Hur kan erfarenhetsutbytet förbättras inom organisationen? 
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Organisatorisk uppbyggnad Peab region Umeå  
 
Källa: Keskitalo, 2005. Egen bearbetning. 
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Organisatorisk uppbyggnad Peab Anläggning region Nord 
 
Källa: Welinder, 2006. Egen bearbetning. 
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 Utdrag ur produktionskalkyl 
  
  
 

 
 
Figur 1 Utdrag ur produktionskalkyl utförd i MAP (Brännström, 2006) 
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Figur 2 Utdrag ur produktionskalkyl utförd i MAP (Brännström, 2006) 
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Enkät- och intervjuunderlag 
  

1. Hur lång erfarenhet har du inom företaget? 
 

  Mindre än 2 år 
  2 – 5 år 
  6 år eller mer 

 
2. Vilken utbildning har du? 

 
  Folkskola/ Realskola 
  Grundskola, 9 år 
  Gymnasium 
  Högskola/ Universitet 

 
3. Ge maximalt tre exempel på vad dina arbetsuppgifter omfattar? 
 

1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
4. Anser du att du behöver vidareutbildas inom något område för att kunna utföra 

dina arbetsuppgifter ännu bättre? 
      

  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, vilken/ vilka utbildning/ -ar skulle du föredra?  
 

  Ekonomistyrning 
  Byggprocessen 
  Kalkylering 
  MAP Kalkyl 
  Ledarskapsutbildning 
  Kommunikation 
  Annat: ________________________________________ 

 
5. Hur upprättas kontraktskalkylen?  

 
  Mängdberäkning sker till varje nytt projekt 
  Färdiga mängder köps  
  Erfarenhetsvärden/ nyckeltal etc. används  
  Okulärbesiktning av den blivande byggarbetsplatsen utförs 
  Annat: ________________________________________ 

 



BILAGA 4 

  2   
 
 
 

 

6. Vem ansvarar normalt för att ta fram kontraktskalkylen? 
 

  Kalkylator 
  Platschef 
  Arbetschef eller liknande 
  Samverkan mellan kalkylator och platschef alt. arbetschef 
  Annan person: ________________________________________ 

 
7. Hur går överlämningen av kontraktskalkylen till platschefen till? Ange maximalt 

tre steg.  
 

1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
8. På vilket/ vilka sätt ingår produktionskalkylen i ditt arbete? Ge maximalt tre 

exempel. 
 

1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
9. Vem upprättar produktionskalkylen?  

 
  Kalkylator 
  Platschef/ produktionschef 
  Arbetschef 
  Annan person: ______________________________ 

 
10. Ifall det är någon annan än du själv som upprättar produktionskalkylen, kan du 

hoppa till fråga 11. 
Ifall det är du själv som upprättar produktionskalkylen, anser du att du har fått 
tillräcklig information om hur den ska upprättas? 
 

  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade nej, ge maximalt tre exempel på vad eller vilket/ vilka sätt som du 
anser skulle kunna förbättra informationen. 

  
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 
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11. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om hur produktionskalkylen ska 
användas på ett så effektivt sätt som möjligt?  
 

  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade nej, ge maximalt tre exempel på vad som skulle kunna hjälpa dig. 

     
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
12. Ser du några problem med användningen av produktionskalkylen?  

 
  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på problem som du anser finns i 
samband med användningen av produktionskalkylen. 

  
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
13. Hur hanteras metodbyten och ÄTA? 
 

  Produktionskalkylen uppdateras fortlöpande 
  Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena 
  Varken produktionskalkyl eller produktionsbudget uppdateras  
  Annat: ______________________________________ 

 
14. Anser du att hanteringen av uppdatering för metodbyten och ÄTA kan 

förbättras? 
 

  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du anser kan förbättra 
hanteringen av uppdateringen. 

  
1) ________________________________________ 
      
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 
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15. Finns det något du saknar som borde matas in i produktionskalkylen?  
 

  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du anser borde matas in i 
produktionskalkylen. 

 
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
16. Finns det något du saknar att få ut ur produktionskalkylen?  

 
  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du skulle önska få ut ur 
produktionskalkylen. 

 
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
17. Går information tillbaka till kalkylatorn från produktionen?  

 
  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på information som går tillbaka till 
kalkylatorn. 

  
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 
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18. Tas erfarenheter som t.ex. verkligt utfall i produktionen tillvara till nästa 
projekt?  

 
  Ja 
  Nej 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på hur (och vilka) erfarenheter som 
du anser tas tillvara från produktionen. 
 
1) ________________________________________ 
        
2) ________________________________________ 

 
3) ________________________________________ 

 
19. Vad anser du om produktionskalkylen (PK) och användningen av den? 
 

PK saknar 1  2 3  4 5 6  PK har  
 verklighetsförankring        verklighetsförankring 

  
PK är inte alls bra 1 2 3  4 5 6   PK är bra  
genomarbetad         genomarbetad 
 
PK tar för lång tid att  1 2 3  4 5 6   PK tar inte alls lång tid att 
upprätta          upprätta  
 
MAP Kalkyl är för   1 2 3 4 5 6  MAP Kalkyl är enkelt  
svårt att arbeta med         att arbeta med 
 
PK kan inte användas  1 2 3  4 5 6   PK kan användas som ett  
som hjälpmedel i mitt         bra hjälpmedel i mitt 
arbete         arbete 

         
PK kan inte påverka 1 2 3 4 5 6  PK kan påverka  
produktionsprocessen        produktionsprocessen
     
Uppdatering av   1 2 3 4 5 6  Uppdatering av   

 metodbyten och        metodbyten och ÄTA 
 ÄTA är inte alls viktigt       är mycket viktigt 
 
 PK är inte alls viktig 1 2 3  4 5 6 PK är mycket viktig 
 
 PK kan inte användas   1 2 3  4 5 6 PK kan användas som 
 som verktyg för att       verktyg för att styra upp 
 styra upp produktionen       produktionen  

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Kompletteringsfrågor 
 

20. Vem är ansvarig för att produktionskalkylen upprättas? 
 

  AC 
  PC 
  K/ EI 
  Osäker 

 
 
21. Upprättas produktionskalkylen helt efter uppdelning enligt 

produktionsupplägget, valda metoder, valda resurser etc.?  
 

  Ja 
  Nej 

 
 

22. Vem registrerar in produktionskalkylen i MAP-systemet?  
 

  AC 
  PC 
  K/ EI 

 
23. Används produktionskalkylen/ aktuella produktionskalkylen som underlag vid 

avstämning mellan prognostillfällena?  
 

  Ja 
  Nej 

 
 
Om ja, när och varför? 
 
__________________________ 
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Resultatsammanställning 
 

1. Hur lång erfarenhet har du inom företaget?
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Figur 1  Svarsfördelning för fråga 1 
 
 

2. Vilken utbildning har du?
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  Folkskola/ Realskola
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Figur 2 Svarsfördelning för fråga 2 
 

  Antal svar: 20 

Antal svar: 20 
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3. Ge maximalt tre exempel på vad dina arbetsuppgifter omfattar? 
 

Tabell 1a Svarsfördelning för fråga 3, Bygg 
K – Bygg PC - Bygg 

Kalkylering, inköp, projektledning  
 

Produktions-, installations- och 
materialsamordning, leda och fördela 
arbetet. 

Kalkylering, inköp, reglering ekonomi Produktionsstyrning, materialinköp/ 
leveranser, bygg- och produktionsmöten 

Kalkylering, inköp, mötesdeltagande mm. Produktionsplanering, Arbetsledning, 
ekonomiansvar/planering 

Projektutveckling, kalkylering, 
projektering 

Tidsamordning med andra yrkesgrupper, 
samordningsansvar, arbetarskydd, 
brandansvarig 

Inköp, kalkylering, projektledning  
 

 

Mängdning, Offertförfrågningar, 
Kalkylering, Inköp 

 

 
 
Tabell 1b Svarsfördelning för fråga 3, Anläggning  

K – Anläggning PC - Anläggning 
Kalkylering, inköp, produktionsstöd i 
form av att upprätta olika planer (tid-, 
betal- etc.)  
 

Arbetsledning, läsa olika handlingar 
(ritningar, beskrivningar etc.), regleringar 
mot beställare, fakturering, 
leverantörsfakturor  

Kalkylering, inköp, produktionsplanering Planering, produktion, kalkylering 

Kalkylering, inköp, ekonomi/prognoser 
 

Arbetsledning, planering, försäljning 

Mängdberäkning, kalkylering, inköp Ha kontroll över ekonomin, söka nya 
jobb, ansvara för att driva jobben 

Anbudskalkylering, ekonomisk reglering 
av projekt, inköp 

Platsledning, ekonomi, arbetsmiljöansvar 
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4. Anser du att du behöver vidareutbildas inom något 
område för att kunna utföra dina arbetsuppgifter ännu 

bättre?
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Figur 3 Svarsfördelning för fråga 4 
 

Om du svarade ja, vilken/ vilka utbildning/ -ar skulle du 
föredra?
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  Ekonomistyrning
  Byggprocessen
  Kalkylering
  MAP Kalkyl
  Ledarskapsutbildning
  Kommunikation
  Annat

   
Figur 4 Svarsfördelning för fråga 4, följdfråga 
   
Som ”annat” nämnde en kalkylator från Bygg projekteringsstyrning och 
omkostnadskalkylering. En kalkylator från Anläggning nämnde förhandlingsteknik och 
tre platschefer från Anläggning nämnde betong klass 1, inköp samt att hålla sig à jour. 
 

Antal svar: 20 

Antal svar: 15 
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5. Hur upprättas kontraktskalkylen? 
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Figur 5 Svarsfördelning för fråga 5 
 
Som ”annat” redovisades av kalkylatorer från Bygg: 
1) En kombination av ovanstående. Det varierar beroende på typ av projekt. 
2) MAP – aktivitets- och resursregistret.  
3) Den baseras på anbudskalkylen och kontraktssumman. 
 
Två kalkylatorer samt en platschef från Anläggning redovisade att beställaren oftast 
tillhandahåller mängder som de prissätter. De två resterande platscheferna som svarat 
”annat” redovisade att kontraktskalkylen räknas ut av EI samt att kontraktskalkylen 
upprättas så sällan eftersom det inte är så ofta det ändras från anbudet till kontrakt.   
 

6. Vem ansvarar normalt för att ta fram kontraktskalkylen?
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Figur 6 Svarsfördelning för fråga 6 

Antal svar: 20 

Antal svar: 20  
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Kommentar:  
I figur 6 redovisas att det är sju kalkylatorer från Bygg som svarat, men det är en 
kalkylator som anser att det är kalkylatorn eller arbetschefen som ansvarar för att ta fram 
kontraktskalkylen och svarade därför på två ställen.  

 
En kalkylator från anläggning svarade att det är kalkylatorn, men att det ofta vid stora 
projekt blir en samverkan mellan K, PC och AC, men vid små projekt är det bara K. 
 

7. Hur går överlämningen av kontraktskalkylen till platschefen till? Ange 
maximalt tre steg.  

 
Tabell 2a Svarsfördelning för fråga 7, Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Produktionsstartmöte där alla handlingar 
överlämnas. 

Startmöten för nya objekt, KK gås igenom 
vad det handlar om, man går igenom vilka 
huvudsaker man måste börja med. En 
naturlig övergång 

Startmöte med efterföljande genomgångar Överlämning utskriven kalkyl alt. datafil 
för inläsning, startmöte med kalkyl-
genomgång 

AC kallar till byggstartmöte, Kalkylator 
går grundligt igenom anbudet med 
reservationer. 

Byggstartmöte där en projektgenomgång 
för hela kalkylen i samband med att man 
fått ett jobb.   
 

Prat i korridoren, Startmöte Kalkylatorn och platschef går igenom 
aktuell kontraktskalkyl, besök på 
arbetsplats. 

Genomgång av förfrågningsunderlag, 
genomgång av kalkylerade produktions-
lösningar, genomgång av kalkylens 
samtliga delar. 

 

Papperskopia, snabb genomgång, 
fördjupning av nyckelfrågor. 
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Tabell 2b Svarsfördelning för fråga 7, Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

Genomgång före uppstart Man får en bunt med handlingar och 
ritningar som man får gå igenom och läsa 
in och sedan i bästa fall går man igenom 
anbudskalkylen (eller om det har blivit en 
kontraktskalkyl) tillsammans med honom 
som har räknat på jobbet. Men det är inte 
alltid, på mindre jobb genas det. Ofta är 
man med och räknar, men om någon har 
gjort allt själv så får man hans handlingar 
och läsa in det själv och så kanske man går 
igenom det sedan. 

Startmöte eller personlig genomgång Inläsning, genomgång och synpunkter, 
överlämnande genomgång efter 
synpunkter är registrerade och ändrade 

Går igenom post för post med PC. 
Anbudskalkylen läggs alltid upp på lika 
sätt som en PK. 

Anbudet gås igenom och det skickas över 
i pappersform. Egentligen ska anbuds-
kalkylen justeras ifall kompletteringar 
kommer till, men det är inte alltid den blir 
justerad till en kontraktskalkyl. Det är 
heller inte säkert att det blir 
kompletteringar över huvudtaget och då 
är det ju anbudskalkylen som används som 
en kontraktskalkyl. 

Startmöte Det är en bilaga i arbetsplatspärmen som 
lämnas över och sedan går man igenom 
det med kalkylatorn. På ett startmöte går 
man sedan igenom allt. 

Startmöte Kalkylatorn går igenom den med PC. 
Man arbetar ihop. PC är med i 
anbudsräkningen, men K färdigställer den 
och visar upp när den är klar. 
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På vilket/ vilka sätt ingår produktionskalkylen i ditt arbete? Ge maximalt tre 
exempel. 
 
Tabell 3a  Svarsfördelning för fråga 8, Bygg 

K - Bygg PC - Bygg 
Upprättar den tillsammans med PC.  
Knappar in förändringar och gör om den 
nya PK:n i kalkylprogrammet. Används 
som underlag vid inköp och för 
prognoser. 

Många gånger har jobbet gått ganska långt 
innan en PK kan upprättas. När den väl 
finns har man koll bakåt att man ligger rätt 
till, man tar ut vissa mängder, koll på att 
allt följer med. Jobbar mest mot ritningar, 
men vid osäkerhet är PK:n ett bra 
hjälpmedel. 

Påverkar arbetet i alla väsentliga saker. 
Används till exempel för prognoser. Från 
en ordentligt gjord PK kan man ta ut 
mängder för inköp. Viktigt instrument när 
det gäller att reglera ÄTA. 

Utgör budget för projektet, används vid  
ekonomisk avstämning (prognoser) 

PK tas fram tillsammans med PC.  
Förändringar, t.ex. inköp. 

Metodval (att i kalkylskedet ha tänkt på  
visst sätt och PC varit inblandad i det 
skedet och valt metoder), omkostnadsbiten 
– hjälpmedel, pengar, arbetsledare etc. 
Jämföra mängder mot verkligt förbrukade 
mängder 

Den tar form tillsammans med tidplanen  
under planeringsfasen i samråd med PC. 
Utgör basen för prognosarbete 
(avstämningar). Verktyg för löpande 
uppföljningar. 

Produktionskalkylen produktionsanpassas, 
produktionskalkylen är anpassad till 
aktuella produktionsmetoder. Den 
revideras och anpassas för produktionen. 

Underlag för ackordförhandlingar,  
produktionstidplan, avstämningar 

 

Upprättar den oftast. Använder den i 
prognosarbetet. Delvis inköp via 
resurslista. 
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Tabell 3b Svarsfördelning för fråga 8, Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

Före start av projekt, vid prognoser, vid 
ev. uppföljning 

Underlag för att göra inköpsplan/budget 
(görs på alla objekt), fördelar de pengar 
man har. Är dåliga på att uppdatera den, 
blir ofta något som bara finns i pärmen. 

Upprättar den första PK:n. Utför den tillsammans med K eller EI. 
Bestämmer gemensamt olika delar som till 
exempel metodförändringar. 

Gör produktionsbudget till alla jobb, 
produktionstidplaner, sköter de flesta 
upphandlingar och inköp. 

Underlag för produktion, inköp och 
ekonomiavstämningar. 

Vid ekonomisk reglering av projekt. Vid 
prognosarbete. Som en metod för 
erfarenhetsåterföring. 

Ingår som en koll. Går in på tunga poster 
och gör en uppföljning tillsammans med 
arbetsledarna. Ofta har man inte någon 
chans att hänga med, när det är mycket 
jobb. Man hinner inte hålla alla mängder 
uppdaterade utan bara de tunga posterna. 

 Ingår som mängdkoll, priskoll och 
kapaciteskoll. 

 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de endast använder kontraktskalkylen, 
aldrig PK:n. 
 
 

9. Vem upprättar produktionskalkylen? 
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 Figur 7  Svarsfördelning för fråga 9 
 
 

   Antal svar: 19  
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Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de bara använder kontraktskalkylen, aldrig 
PK:n. 
 
 

10. Ifall det är någon annan än du själv som upprättar 
produktionskalkylen, kan du hoppa till fråga 11. Ifall det 
är du själv som upprättar produktionskalkylen, anser du 

att du har fått tillräcklig information om hur den ska 
upprättas?
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 Figur 8 Svarsfördelning för fråga 10 
 
 
Om du svarade nej, ge maximalt tre exempel på vad eller vilket/ vilka sätt 
som du anser skulle kunna förbättra informationen. 
  
Tabell 4 Svarsfördelning för fråga 10, följdfråga 

K – Bygg PC - Bygg 
Ibland vet man inte hur de vill ha det (hur 
produktionsupplägget ska vara). Bättre 
samarbete för planering mellan EI + PC, 
mer tid behövs.  

Datortillgänglighet 

 

Antal svar: 14  
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11. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om hur 
produktionskalkylen ska användas på ett så effektivt sätt 

som möjligt? 
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Figur 9 Svarsfördelning för fråga 11 

 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de bara använder kontraktskalkylen, aldrig 
PK:n. 

 
 

Om du svarade nej, ge maximalt tre exempel på vad som skulle kunna hjälpa 
dig. 
 
Tabell 5  Svarsfördelning för fråga 11, följdfråga 

PC - Bygg PC-Anläggning 
Utbildning MAP Kan inte ge något exempel eftersom jag 

inte saknar den så mycket. Har budgeten 
och prognoserna som instrument. PK:n 
hamnar i skymundan. 

 Kan inte ge exempel. Använder PK:n så 
lite. Vi producerar varorna själv, styr 
massor åt olika håll, sorterar och så vidare. 
Har inte några stora inköp. 

 
 

Antal svar: 19  
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12. Ser du några problem med användningen av 
produktionskalkylen?
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Figur 10  Svarsfördelning för fråga 12        

 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de bara använder kontraktskalkylen, aldrig 
PK:n. 
 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på problem som du anser finns i 
samband med användningen av produktionskalkylen. 
 
Tabell 6a Svarsfördelning för fråga 12, följdfråga Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Ja, tidsbrist vid stora entreprenader (särskilt 
TE) 

Kalkyluppbyggnad avseende etapp-
indelningar är inte alltid vad man önskar 
sig, kalkylen blir därmed svåravstämd 
(särskilt om man inte haft en bra dialog). 
Konteringen är många gånger bristfällig. 

Tar man sig för lite tid blir resultatet 
lidande 

 

 
 

Antal svar: 19 
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Tabell 6b Svarsfördelning för fråga 12, följdfråga Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

Vid mängdningar, svårt att veta pris på alla 
köp vid upprättandet. Kontering av 
fakturor. D.v.s. den person som gör 
fakturan följer inte kontoplanen som 
gjorts och konterar inte efter de koder 
som han/hon ska och då blir det fel när 
man ska följa upp det. 

Den justeras inte, den tar för mycket tid. 
Det blir i prognoserna man justerar 
istället. PK:n hamnar i skymundan. Viktig 
från början när man gör inköpsplan innan 
jobbet har börjat. När produktionen är 
igång och det blir en massa ändringar, så 
blir det i prognoserna man justerar men 
inte i PK:n. Man tar sig inte tid att bryta 
sig in i den. ÄTA blir inte en 
klumpsumma utan det blir mycket timmar 
och material som ska sammanställas, 
regleras mot beställaren och faktureras. 
När pengarna kommit in tar man med 
dem i prognosen, men man sätter dem 
inte på rätt plats i kalkylen. Man är nöjd 
om man väl fått fakturera det. I kalkylen 
ska det ut på så många poster. 

När man har mängdregleringskontrakt 
samt ÄTA - för att klara/orka med att 
hålla den levande 

Bygg alltid billigast, oavsett kalkylen. 

Tid = Möjlighet att göra en genomarbetat 
och riktig PK 

Tidsaspekter. Det är inte alltid man hinner 
göra en PK innan jobbet startar. Mitt 
under produktionen kanske man inte 
hinner göra om den när man ändrar 
metodval etc. Man jobbar inte efter PK:n, 
utan den blir en efterhandskonstruktion. 
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13. Hur hanteras metodbyten och ÄTA?
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Figur 11 Svarsfördelning för fråga 13 
 
Som ”annat” angav en K hos Bygg att metodbyten och ÄTA hanteras med 
ändringsblankett i ÄRBAS (prognosprogrammet). En annan K menade att den 
fastslagna PK:n tillsammans med metodbyten och ÄTA håller budgeten fortlöpande 
uppdaterad. En PC hos Bygg menade att ÄTA beräknas separat i Excel Kalkyl. En PC 
hos Anläggning ansåg att det är lite olika hur hanteringen av metodbyten och ÄTA går 
till. Ibland uppdateras PK:n när tid finns, ibland sker uppdatering efteråt ifall behov 
finns. 
 
 

14. Anser du att hanteringen av uppdatering för 
metodbyten och ÄTA kan förbättras?
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Figur 12 Svarsfördelning för fråga 14 

 
 

Antal svar: 20 

Antal svar: 20  
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Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en respondent ansåg att det 
inte gick att svara antingen eller. 
 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du anser kan förbättra 
hanteringen av uppdateringen. 
 
Tabell 7a Svarsfördelning för fråga 14, följdfråga Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Prissätta det direkt, dvs. jobba av det på en 
gång 

Våra verktyg (dataprogram) kan utvecklas 
och förbättras avsevärt. Att få både 
avstämning programmet AXEL och 
tidplaneprogrammet PlanCon integrerade 
med varandra på bättre sätt. 

Allt kan förbättras men verktyget är 
mycket vasst. Det är mest småsaker som 
kan förbättras som t.ex. att 
sammanställningen kan bli mer lättläst.  

Man saknar tid. Man hjälper dem som står 
och knackar på dörren i första hand. Mer 
folk underlättar. 

Använda AXEL (istället för ÄRBAS) och 
dess funktion för att det är enklare att få in 
i prognoser och budgeten.  

Mer tid avsätts för att uppdatera PK, 
särskilt vid mycket ÄTA-arbeten och även 
produktionsförändringar. Man måste ha 
disciplin för att det ska fungera 
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Tabell 7b Svarsfördelning för fråga 14, följdfråga Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

Mer tid till styrning, enklare system 
(AXEL alldeles för tjorvigt.) 
 

Dokumentera det (metodbyten), sätt in i 
PK för att se ÄTA bättre. ÄTA sköts 
ganska bra. Metodbyten görs utan att de 
sätts på papper. Man skulle upptäcka 
ÄT:orna att de inte är så bra som man 
tror, skulle säkert se bättre om de sattes in 
i PK:n.  

Mera resurser, men det ska inte bara vara 
för att få mer folk ute på byggena - det 
måste förbättra produktionen annars är det 
ingen mening med det. 

Resurstillsättning. Bättre verktyg, en 
lättare blankett att fylla i så man kan 
koppla den lättare och slippa jobba med 
hela PK:n. Koppla den lättare till den 
specifika delen i PK:n som ska ändras. 
Lättare ÄTA-uppdatering så att 
ändringarna ramlar in på rätt ställe. En 
anknytning mellan ÄTA och PK på bättre 
sätt eftersom det är krångligt att manuellt 
sätta in i PK:n. 

Att de ute på arbetsplatsen tar större 
ansvar för den. Får mer känsla och 
förståelse för den. Att det är för 
produktionen den görs. Mer erfarenhets-
återföring. 

Vi har använt en egen modell som 
fungerat bra – även om den inte följer 
Peabs modell eller anvisningar. 
Uppdaterar varje vecka. 

Förenklingar i kalkylprogramvaran. Det är alltid rätt att göra, att uppdatera 
PK:n, men om man själv inte klarar det 
inom tiden och behöver extra resurser för 
att det ska göras och man vet att man ändå 
inte tjänar några pengar på att uppdatera. 
Då blir det ju en kostnad i stället. Man ska 
inte överarbeta det hela. 

Det är ett bra system som finns. Det är PC 
som ansvarar för hanteringen, det är han 
som vet hur det är på bygget, men ofta 
drar det ut på tiden innan han ”kommer 
till skott”.   
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15. Finns det något du saknar som borde matas in i 
produktionskalkylen?
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Figur 13 Svarsfördelning för fråga 15 
 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de bara använder kontraktskalkylen, aldrig 
PK:n. 
 

 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du anser borde matas in 
i produktionskalkylen. 
 

16. Finns det något du saknar att få ut ur 
produktionskalkylen?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

K - B
yg

g

PC - B
yg

g

K - A
nl.

PC - A
nl.

Tota
lt

Ja
Nej

 
Figur 14 Svarsfördelning för fråga 16 

 
 
 

Antal svar: 19 

Antal svar: 19 
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Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de endast använder kontraktskalkylen, 
aldrig PK:n. 
 
Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på vad du skulle önska få ut ur 
produktionskalkylen. 
 
Tabell 8 Svarsfördelning för fråga 16, följdfråga 

PC – Bygg PC – Anläggning 
Avstämningsfunktion, Integrering med 
Peabs övriga datasystem 

Planerad timåtgång för ÄTA 

Få det uppdelat på mängder på ett enklare 
sätt. 

 

 
  

 

17. Går information tillbaka till kalkylatorn från 
produktionen?
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Figur 15 Svarsfördelning för fråga 17 
 
Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en K ansåg att det inte gick 
att svara antingen eller. En PC svarade ja och nej eftersom information går tillbaka när 
pengarna inte räcker, men annars går ingen information tillbaka. 

 
 

     Antal svar: 20 
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Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på information som går tillbaka 
till kalkylatorn. 
 
Tabell 9a Svarsfördelning för fråga 17, följdfråga Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Vid produktionsavslutsmötet är 
kalkylatorerna med. Det kunde vara bättre 
Allt som går dåligt kommer fram men det 
som går bra skulle också behöva komma 
fram eftersom man till exempel kan 
förlora ett jobb om man räknat för högt. 

Tider som inte stämmer.  

Alltför sällan. Ibland och ibland inte. För 
lite tid framgår alltid. Om något saknas i 
kalkylen eller om timmarna inte håller, 
kommer det fram. Det som fungerar och 
håller meddelas alldeles för sällan. 

Om pengarna inte räcker, annars inte. 

Vid avslutsmötet går man igenom det som 
varit bra/dåligt, ekonomi, UE – 
materialleveranser. Återföring till andra 
kalkylatorer kunde kanske förbättras. 

För det mesta på byggavslutsmöten ser 
man hur det var räknat och hur det blev 
(fel mängder eller priser, omkostnader 
etc.). Upptäcker man väldigt konstiga 
saker tas kontakt med kalkylatorn så han 
får förklara hur han tänkt. Alla detaljer 
kanske inte diskuterades på startmötet. 

Ofta är det samma person som räknar som 
handlägger projektet (det mesta alltså), 
Timmarna i synnerhet. 

Förändrade produktionsmetoder, ÄTA-
arbetenas utformning och svårighetsgrad 

Ev. mängdfel, ev. priser och metodval, 
genomgång av allt i samband med 
avslutsmöte 

 

Det är generellt dåligt. För lågt pris, för 
lite tid och annat som det är för lite av. 
Egentligen ska man ha avslutsmöten, men 
det fungerar inte så bra. Oftast hålls inga. 
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Tabell 9b Svarsfördelning för fråga 17 följdfråga Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

När något är fel i kalkylen, fel pris, något 
saknas. 

Ja, vi försöker att följa upp någon sak från 
varje projekt. Man hinner inte gå igenom 
allt. Kapaciteter/ spill på material, hur 
mycket man hinner per dag om man 
gräver t.ex. 

Mängder, transporter, mottagning, laster. 
Det är inte alltid som informationen 
kommer, ibland får man fråga. Vissa är bra 
att ge feedback från produktionen, andra 
säger aldrig något. Det som går sämre än 
beräknat får man dock alltid höra. 

Kostnad för vissa delas som efterfrågats vid 
genomgång av kontraktskalkylen.  

Specifika resursval (framförallt 
entreprenadmaskiner), metodval och 
kapaciteter 

Utfall hantverkartid, inköp, maskintid. 
Görs på tyngre poster och inte på alla 
jobb, men på nya moment får kalkylatorn 
alltid veta. Ingen idé att meddela om alla 
har varit med på ett jobb som gjorts 
hundratals gånger tidigare. 

 Speciella saker, det går inte att hålla reda 
på allt.  

 
 

18. Tas erfarenheter som t.ex. verkligt utfall i 
produktionen tillvara till nästa projekt?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

K - B
yg

g

PC - B
yg

g

K - A
nl.

PC - A
nl.

Tota
lt

Ja
Nej
Ja och nej

 
Figur 16 Svarsfördelning för fråga 18 

 
 
 

     Antal svar: 20  
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Kommentar:  
Svarsalternativet ”ja och nej” fanns ej med på enkäten, men en K ansåg att det inte gick 
att svara antingen eller. 

 
 

Om du svarade ja, ge maximalt tre exempel på hur (och vilka) erfarenheter 
som du anser tas tillvara från produktionen. 
 
Tabell 10a Svarsfördelning för fråga 18, följdfråga Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Till viss del vid avslutsmötena när man går 
igenom projektet. Man jämför kostnader 
t.ex. Tar tyvärr ibland för lång tid innan 
avslutsmöten hålls.  

Ofta blir man rådfrågad/ konsulterad om 
en kalkylator undrar över något projekt, 
hur olika saker fungerar. Projekten är 
oftast väldigt olika och det kan iblanddröja 
lång tid innan ett liknande projekt ska 
påbörjas. 

Omkostnader som blivit dyrare, deponier, 
timmar som blivit fler, inköp – går det att 
förbättra? 

Vi har en central grupp som arbetar med 
detta, men jag vet inte exakt hur de 
arbetar. Det är upp till varje kalkylator att 
söka den informationen och lära sig. 

Resultatet, internräntan, omkostnader per 
timme 

Ja, förhoppningsvis. Vi berättar hur det 
gick men jag vet ej hur de använder 
informationen. Kan ha räknat för högt, 
kan det då sänkas till nästa projekt. 

Arbetsmetoder, enhetstider, inköpskanaler 
mm 

Produktionskostnader, tidsättning, 
exempelvis olika material som har använts 
vid ett visst projekt. 

Nej, man har inte tid, man är inne i nya 
projekt som lockar. 
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Tabell 10b Svarsfördelning för fråga 18 följdfråga Anläggning 
K – Anläggning PC - Anläggning 

Oftast det som gått dåligt Kapaciteter, spill, inköp (t.ex. maskin-
tjänster eller material).  

Man kan se i gamla kalkyler på liknande 
projekt hur det gick, prata med en PC 
som gjort ett sådant jobb tidigare 

Delvis. Det som eftersökts vid över-
lämnande av kontraktskalkylen. Det 
bestäms där vilka erfarenheter som man 
ska ta tillvara på. 

Stora projekt avslutas med avslutnings-
möten där man samlar information. Kollar 
av t.ex. sortering, sprängning av berg om 
beräkningarna stämde. 

Arbetsplatsomkostnader, hantverkartid, 
maskintid. 

Metodval, kapaciteter (maskinval)  Erfarenheter från exempelvis läggning av 
olika saker.  

Kapaciteter, metodval, omkostnader 
(framförallt tjänstemannakostnader på 
arbetsplatsen t.ex. för arbetsledare, PC och 
mätare, transporter till och från 
arbetsplatsen) 
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19. Vad anser du om produktionskalkylen (PK) och användningen av den? 
Nedan visas sammanställningen av hur samtliga personer har värderat påståendena 
(Värde 1 – 6). Siffrorna anger hur många personer svarat. Tabell 11a visar 
sammanställningen för Peab region Umeå och tabell 11b visar sammanställningen 
för Peab Anläggning region Nord.  
 

Tabell 11a  Svarsfördelning för fråga 19, Bygg 
 Värde 1 2 3 4 5 6  
  K PC K PC K PC K PC K PC K PC  
1 PK saknar 

verklighetsförankring 11)      2 2 3 2 11)  PK har 
verklighetsförankring 

2 PK är inte alls bra  
genomarbetad 12)     1 2 1 3 2 12)  PK är bra  

genomarbetad 
3 PK tar för lång tid att  

upprätta   2 2   3 1 1 1   PK tar inte alls lång 
tid att upprätta 

4 MAP Kalkyl är för 
svårt att arbeta med 

   2 1 2   2  3  MAP Kalkyl är 
enkelt att arbeta med 

5 PK kan inte användas  
som hjälpmedel i 
mitt arbete  

       3 2  4 1 

PK kan användas 
som ett bra 
hjälpmedel i mitt 
arbete 

6 PK kan inte påverka 
produktionsprocessen 

     2 1 2 3  2  PK kan påverka 
produktionsprocessen 

7 Uppdatering av 
metodbyten och 
ÄTA är inte alls 
viktigt 

   13)    2 2 1 4 13) 

Uppdatering av 
metodbyten och 
ÄTA 
är mycket viktigt 

8 PK är inte alls viktig        1  2 6 1 PK är mycket viktig 
9 PK kan inte användas 

som verktyg för att 
styra upp 
produktionen 

     1 1 2 2 1 3  

PK kan användas 
som verktyg för att 
styra upp 
produktionen 

1) Personen svarade både 1 och 6 eftersom det beror på vem det är som upprättar 
PK:n. 

2) Personen svarade både 1 och 6 eftersom det beror på vem det är som upprättar 
PK:n. 

3) Personen svarade 2 för metodbyten och 6 för ÄTA. 
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Tabell 11b  Svarsfördelning för fråga 19, Anläggning 
 Värde 1 2 3 4 5 6  
  K PC K PC K PC K PC K PC K PC  
1 PK saknar 

verklighetsförankring    1    3 5 1   PK har 
verklighetsförankring 

2 PK är inte alls bra  
genomarbetad 

   1 1 1 2 2 1   1 PK är bra  
genomarbetad 

3 PK tar för lång tid att  
upprätta   1 1  3 1  1 1 1  

PK tar inte alls lång 
tid att  
upprätta 

4 MAP Kalkyl är för 
svårt att arbeta med  1 2 2    1 2 1 1  

MAP Kalkyl är 
enkelt 
att arbeta med 

5 PK kan inte användas  
som hjälpmedel i mitt 
arbete  

     2 2 1 1 2 1  

PK kan användas 
som ett  
bra hjälpmedel i mitt  
arbete 

6 PK kan inte påverka 
produktionsprocessen 

  1 2 1   1 1 2 1  PK kan påverka 
produktionsprocessen 

7 Uppdatering av 
metodbyten och 
ÄTA är inte alls viktigt 

  1 1   2  2 2  2 

Uppdatering av 
metodbyten och 
ÄTA 
är mycket viktigt 

8 PK är inte alls viktig      1 2  1 3 1 1 PK är mycket viktig 
9 PK kan inte användas 

som verktyg för att 
styra upp 
produktionen 

  1 1 1   2 1 2 1  

PK kan användas 
som verktyg för att 
styra upp 
produktionen 

 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning kunde endast svara på frågorna 4 och 7 eftersom de bara 
använder kontraktskalkylen, aldrig PK:n. 
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Figur 17  Procentuell svarsfördelning för fråga 19, Kalkyl Bygg 
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Figur 18  Procentuell svarsfördelning för fråga 19, PC Bygg 
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Figur 19 Total procentuell svarsfördelning för fråga 19, Bygg 
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Figur 20  Procentuell svarsfördelning för fråga 19, Kalkyl Anläggning 
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Figur 21  Procentuell svarsfördelning för fråga 19, PC Anläggning 
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Figur 22 Total procentuell svarsfördelning för fråga 19, Anläggning 
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Kompletteringsfrågor 
 

20. Vem är ansvarig för att produktionskalkylen 
upprättas?
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Figur 23 Svarsfördelning för fråga 20 
 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de endast använder kontraktskalkylen, 
aldrig PK:n. 
 

21. Upprättas produktionskalkylen helt efter uppdelning 
enligt produktionsupplägget, valda metoder, valda 

resurser etc.?

0
2
4
6
8

10
12
14
16

K - B
yg

g

PC - B
yg

g

K - A
nl.

PC - A
nl.

Tota
lt

Ja
Nej

 
Figur 24 Svarsfördelning för fråga 21 
 
Kommentar:  
En kalkylator från anläggning har ej svarat då de endast använder kontraktskalkylen, 
aldrig PK:n. 

Antal svar: 19 

Antal svar: 19 
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22. Vem registrerar in produktionskalkylen i MAP-
systemet?
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Figur 25 Svarsfördelning för fråga 22 
 
 

23. Används produktionskalkylen/ aktuella 
produktionskalkylen som underlag vid avstämning mellan 

prognostillfällena?
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Figur 26 Svarsfördelning för fråga 23 
 

Antal svar: 19 

Antal svar: 19 
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Om ja, när och varför? 
 
Tabell 12a Svarsfördelning för fråga 23 följdfråga, Bygg 

K – Bygg PC - Bygg 
Ja, ibland, men annars sker det vid 
prognostillfällena. Vid större och 
känsligare projekt jämförs de bokförda 
värdena med fakturor/ timmar i BASEN. 
Med en riktig PK är det lätt att se  

Få det uppdelat på mängder, om det är 
tidstyrt enligt datum 

Ja, läggs in i AXEL hela tiden. Annars vet 
man inte vad man sysslar med 

Ja det händer om bygget far iväg 
kostnadsmässigt. På hela eller delar av 
bygget 

PK är ett levande dokument, ska göra 
prognoserna säkrare. 

Ja, för tider och mängder 

Ja, ibland, men det är inte så vanligt. Men 
för vissa, känsligare projekt, om de ska 
avslutas strax efter P1, kan man vilja kolla 
upp ekonomin under exempelvis 
månaderna nov – feb 

 

Ja, om behov finns. Om man känner sig 
osäker. Om projektet känns säkert finns 
det ingen anledning att gå mellan 
prognostillfällena 

 

Ja och nej. Just nu är det krav från 
beställaren på en gång/månad men annars 
inte. I vanliga fall, nej 

 

 
 
Tabell 12b Svarsfördelning för fråga 23 Anläggning 

K- Anläggning PC - Anläggning 
Beställaren vill oftast ha en prognos vid 
varje betalningstillfälle, med andra ord en 
gång per månad. 

Ja, för att se vilka kostnader som kommer. 

Ja, men det blir ju bara på ett ungefär om 
vad som är ÄTA. ÄTA kommer inte 
riktigt alltid med. 

Ja, ibland för att se hur man ligger till. 
(Även om det inte följer Peabs 
instruktioner, huvudsaken är att det 
fungerar bra) 

Ja, ibland i jobb där det inte har hänt så 
mycket. 

Efter ett färdigt moment som man har koll 
på kan man gå in och se utfallet (men för 
det gör man inte med automatik en ny) 
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Sammanfattning av respondenternas svar på enkät- och 
intervjufrågor 
 
Förkortningar som används: 

K = Kalkylator 
EI = Entreprenadingenjör 
Obs! En och samma person kan vara både K och EI, men för enkelhetens skull kallas 
samtliga för K (K1, K2 o.s.v.) förutom i deras egna svar. Vid sammanfattningen återges 
svaren som K/EI. 
PC = Platschef 
AC = Arbetschef 
PK = Produktionskalkyl 
ÄTA = Ändrings- och tilläggsarbeten   

 
Bygg 
 
Kalkylator 1 
K1 anser att det egentligen ska vara PC som upprättar PK:n eftersom det är PC som är 
ansvarig för ekonomin på bygget. Det är dock ofta ett samarbete mellan K/EI och PC. 
K för in förändringar samt gör en ny kalkyl. K är dessutom ansvarig för att PK:n 
upprättas, men det önskvärda hade varit PC. Det finns inget som behöver kunna matas 
in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. K1 anser sig ha tillräckliga kunskaper 
om hur PK:n ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Exempelvis används PK:n 
som underlag för timmar, ackord, inköp och prognoser. Vidare ser K1 inga problem 
med själva användandet av PK:n förutom att den inte upprättas överallt. 
 
Det är inte alltid som PK:n upprättas helt efter uppdelning enligt produktionsupplägget. 
K1 anser att det ibland är svårt att veta hur PC vill ha PK:n, det vill säga hur 
produktionsupplägget ska vara. Ett bättre samarbete mellan K/EI och PC vid planering 
för upprättande skulle förbättra situationen. Dessvärre finns det ofta inte tillräckligt med 
tid. 
  
Ibland uppdateras PK:n fortlöpande och ibland inte. Uppdateringen av ÄTA är mycket 
viktig. Även om ÄTA finns med är det inte alltid som de blir pissatta direkt. Det kan 
hända ifall någon faktura inväntas. Metodbyten och ÄTA förs in på ändringsblanketter i 
ÄRBAS och uppdateras till prognoserna. Produktionsbudgeten uppdateras vid 
prognostillfällena. Hanteringen av metodbyten och ÄTA kan förbättras genom att 
prissätta direkt och arbeta av dem på en gång. K1 anser att det är svårt att göra 
kontinuerligt, särskilt om arbete sker med många projekt samtidigt. PK/Aktuell PK 
används ibland som underlag vid avstämning mellan prognostillfällena. Vid mindre 
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projekt sker det aldrig. Alla bokförda värden kan jämföras med fakturor/timmar i 
BASEN. 
 
Totalt sett är K1 positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig. Den är 
verklighetsförankrad, bra genomarbetad och tar inte lång tid att upprätta. MAP är 
enkelt att arbeta med. PK:n kan användas som ett bra hjälpmedel i K1s arbete. Den kan 
påverka produktionsprocessen och användas som verktyg för att styra upp 
produktionen.  
 
Kalkylator 2 
K2 anser att upprättandet av PK:n är ett lagarbete mellan K och PC och att ansvaret för 
att en PK upprättas ligger hos K/EI. Enligt K2 upprättas PK:n helt efter uppdelning 
enligt produktionsupplägget. Det finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna 
tas ut ur PK:n som inte redan går. Informationen om hur en PK ska upprättas har varit 
bra och K2 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur en PK ska användas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Den används som underlag för ackordförhandlingar, 
produktionstidplan samt avstämningar. K2 ser inga problem med användningen av 
PK:n. 
 
Uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt och hanteringen av dem fungerar bra 
och behöver inte förbättras. Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. 
Ibland vid osäkerhet kan PK:n/Aktuella PK:n användas som underlag vid avstämning 
mellan prognostillfällena. K2 menar att PK:n används varje dag om den är 
genomarbetad. När ett projekt går enligt plan finns ingen anledning att gå mellan 
prognostillfällena. 
 
Totalt sett är K2 positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig. Den har 
verklighetsförankring, är genomarbetad och kan användas som ett hjälpmedel i arbetet. 
Dessutom kan PK:n användas som ett verktyg för att styra upp produktionen. K2 anser 
dock att PK:n tar lång tid att upprätta och att MAP kalkyl är ganska svårt att arbeta 
med.  
 
Kalkylator 3 
K3 anser att K och PC samarbetar vid upprättandet av PK:n, men att det är PC som är 
ansvarig för att den görs. PK:n upprättas helt efter uppdelning enligt 
produktionsupplägget. Det finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut 
ur PK:n som inte redan går. Informationen om hur en PK ska upprättas har varit bra 
och K3 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur en PK ska användas på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Till exempel används PK:n används som underlag för inköp. De 
problem som K3 ser med användningen av PK:n är att tiden ofta blir en bristvara vid 
stora entreprenader och därmed kommer PK:n lite i kläm. 
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Vidare anser K3 att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt och att hanteringen 
av dem fungerar bra som det är i dagsläget. Produktionsbudgeten uppdateras vid 
prognostillfällena. PK:n/Aktuella PK:n används som underlag vid avstämning mellan 
prognostillfällena eftersom det ger säkrare prognoser. 
 
Totalt sett är K3 positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig. Den har 
verklighetsförankring, är ganska bra genomarbetad och kan användas som hjälpmedel i 
arbetet. Dessutom kan den påverka produktionsprocessen och användas som verktyg för 
att styra upp produktionen. En PK tar inte så lång tid att upprätta och MAP är ganska 
enkelt att arbeta med.  
 
Kalkylator 4 
Upprättandet av PK:n sker i samarbete mellan PC och de övriga inblandade i projektet, 
men det är K/EI som registrerar den i MAP-systemet. K4 anser att det är AC som är 
ansvarig för att en PK upprättas. En PK är mer eller mindre genomarbetad och 
upprättas ofta efter uppdelning enligt produktionsupplägget, men inte alltid. Det finns 
inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. 
Informationen om hur en PK ska upprättas har varit bra och K4 anser sig ha tillräckliga 
kunskaper om hur PK:n ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Exempelvis 
används den som verktyg för löpande uppföljningar samt utgör underlag för 
prognosarbetet och avstämningar. K4 ser inga direkta problem med användningen av 
PK:n, men resultatet blir lidande ifall inte tillräckligt med tid avsätts för arbetet med 
den. 
 
Den fastslagna PK:n ändras inte, men den tillsammans med metodbyten och ÄTA håller 
produktionsbudgeten fortlöpande uppdaterad. Uppdateringen av metodbyten och ÄTA 
är mycket viktigt och i dagsläget uppdateras dessa var för sig. K4 anser att hanteringen 
av uppdatering av metodbyten och ÄTA fungerar bra, men att det mesta går att 
förbättra ändå. Till exempel kan sammanställningen göras mer lättläst. Vid känsliga 
projekt händer det att PK:n/Aktuella PK:n används som underlag vid avstämning 
mellan prognostillfällena men det är inte så vanligt.  
 
Totalt sett är K4 positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig och kan 
användas som bra hjälpmedel i arbetet. PK:n är någorlunda bra verklighetsförankrad och 
tar inte alltför lång tid att upprätta. MAP är ganska enkelt att arbeta med. Förutom detta 
kan en PK påverka produktionsprocessen och användas som verktyg för att styra upp 
produktionen. 
 



BILAGA 7 

 4    
 
 
 

 

Kalkylator 5 
PK:n upprättas av EI som även registrerar den i MAP, men ansvaret för att den ska 
upprättas ligger hos AC. Så långt det är möjligt upprättas den efter uppdelning enligt 
produktionsupplägget. Det finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut 
ur PK:n som inte redan går. Informationen om hur en PK ska upprättas har varit bra 
och K5 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas på ett så effektivt 
sätt som möjligt. K5 upprättar oftast PK:n och använder den sedan för prognosarbete 
och underlag för inköp utifrån de resurslistor som finns. K5 ser inga problem med 
användningen av PK:n. För det mesta används inte PK:n/Aktuella PK:n som underlag 
vid avstämning mellan prognostillfällena, men om beställaren önskar det så görs det. 
 
Metodbyten och ÄTA hanteras genom att produktionsbudgeten uppdateras vid 
prognostillfällena. ÄTA registreras i ÄRBAS. K5 anser att uppdatering av metodbyten 
och ÄTA är mycket viktigt och att hanteringen av dem kan förbättras genom att 
använda AXEL eftersom det är enklare att få in i budgeten och prognoser. 
 
Totalt sett är K5 positivt inställd till användningen av PK och anser att PK:n är mycket 
viktig. Den kan användas som ett bra hjälpmedel i arbetet och har någorlunda bra 
verklighetsförankring. PK:n är genomarbetad och den går ganska fort att upprätta. K5 
har inga problem med att arbeta i MAP. Det kan tänkas att PK:n kan påverka 
produktionsprocessen och användas som hjälpmedel för att styra upp produktionen, 
men det är upp till produktionspersonalen eftersom det är de som styr produktionen. 
 
Kalkylator 6 
PK:n upprättas av EI som även registrerar in den i MAP-systemet. Det formella ansvaret 
för att en PK upprättas har AC, men i praktiken delegeras det till EI. I vilken 
utsträckning som PK:n upprättas efter uppdelning enligt produktionsupplägget varierar 
beroende på storleken av projekt. Vid mindre projekt finns ej tid och det ger sällan 
något, men vid stora projekt, som räcker över en längre tidsperiod, är det nödvändigt. 
Det finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan 
går. Informationen om hur en PK ska upprättas har varit bra och K6 anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
PK:n används exempelvis som underlag för prognoser och mängder för inköp. K6 ser 
inga problem vid användningen av PK:n. Den används även som underlag vid 
avstämning mellan prognostillfällena. 
 
K6 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är mycket viktigt. Hanteringen av 
metodbyten och ÄTA sker genom att produktionsbudgeten uppdateras vid 
prognostillfällena. PK:n uppdateras fortlöpande i möjligaste mån, storleken på projekten 
avgör. ÄTA hanteras i AXEL och det viktigaste är att de hålls reda på. K6 kan inte se 
hur hanteringen av metodbyten och ÄTA skulle kunna förbättras.  
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Totalt sett är K6 positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig. Huruvida 
den har verklighetsförankring och är bra genomarbetad beror alldeles på vem som har 
gjort den och hur den ser ut. K6 anser att PK:n kan användas som bra hjälpmedel i 
arbetet. Den kan även påverka produktionsprocessen och användas som verktyg för att 
styra upp produktionen. K6 har inga problem med att arbeta med MAP kalkyl, men 
om en PK ska tillföra något och vara väl genomarbetad tar det ändå lång tid att upprätta 
den.  
 
Platschef 1 
K upprättar PK:n och registrerar in den i MAP. K/EI är ansvarig för att den upprättas. 
Ibland upprättas PK:n efter uppdelning enligt produktionsupplägget och ibland inte. 
PC1 anser dock att det är viktigt med samarbete mellan K och PC för att uppdelningen 
ska bli riktig. PC1 anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om hur PK:n kan användas så 
effektivt som möjligt, men med utbildning i MAP kan detta förbättras. PK:n används 
för att se projektets budget samt för ekonomisk avstämning (prognoser). De problem 
som upplevs vid användningen av PK:n är till exempel att kalkylens uppbyggnad vad 
gäller etappindelningar inte alltid blir som det var tänkt vilket medför att PK:n blir 
svåravstämd. Ett annat exempel är att konteringen många gånger är bristfällig. Ifall PK:n 
ej upprättas korrekt, kanske skriver in egna rader som ej konteras, uppstår stora problem 
vid avstämning. Pengamässigt kan det stämma, men kalkylen är obrukbar för annat. 
 
PC1 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt. Hanteringen sker genom 
att produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. ÄTA beräknas separat i 
Excel. Hanteringen av metodbyten och ÄTA kan förbättras, exempelvis genom att få 
avstämningsprogrammet AXEL och tidplaneringsprogrammet PlanCon integrerade med 
varandra på ett bättre sätt. Det är besvärligt att exportera data. Det är ytterst sällan som 
mellanprognoser görs. Detta beror främst på tidsbrist och det finns så många andra 
arbetsuppgifter som ska skötas. 
 
Det finns inget speciellt som PC1 önskar kunde föras in i PK:n, men däremot är en 
avstämningsfunktion och en integrering med Peabs övriga datasystem önskvärt. Totalt 
sett är PC1 ganska nöjd med PK:n och anser att den är mycket viktig. Den har 
verklighetsförankring och är bra genomarbetad. PK:n kan användas som ett bra 
hjälpmedel i arbetet, men det är tveksamt om den kan påverka produktionsprocessen 
eller användas som verktyg för att styra upp produktionen. MAP är ganska svårt att 
arbeta med och PK:n tar lång tid att upprätta. 
 
Platschef 2 
Enligt PC2 upprättas PK:n av K/EI som även registrerar in den i MAP. K/EI har 
dessutom ansvaret för att den upprättas. PK:n upprättas efter uppdelning enligt 
produktionsupplägget och PC2 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur den ska 
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användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Till exempel används den som underlag för 
att se hur många timmar olika aktiviteter innehåller samt se mängder vid avrop av 
material. PC2 ser inga problem vid användningen av PK:n. 
 
PC2 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är ganska viktigt. Hanteringen sker 
genom att PK:n uppdateras fortlöpande. Hantering av metodbyten och ÄTA kan enligt 
PC2 förbättras genom att mer tid avsätts för att uppdatera PK:n, särskilt vid mycket 
ÄTA och produktionsförändringar. För att se vilken tid som lagts ner på vissa delar samt 
för mängder används PK:n/Aktuella PK:n vid avstämning mellan prognostillfällena. 
 
Det finns inget speciellt som PC2 önskar kunna mata in i eller få ut ur PK:n som inte 
redan går. Totalt sett har PC2 en ganska neutral inställning till PK:n och användningen 
av den. Den anses vara viktig. PK:n har ganska bra verklighetsförankring, men det är 
tveksamt om den är bra genomarbetad. Den kan tänkas fungera som hjälpmedel i 
arbetet och den kan kanske påverka produktionsprocessen samt användas som verktyg 
för att styra upp produktionen. MAP är svårt att arbeta med och PK:n tar lång tid att 
upprätta. 
 
Platschef 3 
Enligt PC3 skiljer det sig lite från fall till fall i fråga om vem som upprättar PK:n. Ibland 
är det K och ibland är det ett samarbete mellan K, och när det finns i organisationen EI, 
samt PC. K/ EI registrerar in PK:n i MAP. PC har ansvaret för att den upprättas För att 
kunna vara till användning upprättas PK:n efter uppdelning enligt 
produktionsupplägget. Det finns inget ytterligare som behöver kunna matas in i PK:n 
men däremot skulle det vara bra att kunna få uppdelat på mängder med enklare 
metoder. Informationen om hur en PK ska upprättas har varit bra och PC3 anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Exempelvis används PK:n som underlag för ackordsberäkningar, inköp och mängder. 
Den visar hur projektet ligger till. Dessvärre är det inte alltid det finns tid till att 
upprätta den. PC3 anser att PK:n är ett bra redskap och ser inga problem med 
användningen av den. 
Uppdateringen av ÄTA anser PC3 är mycket viktig, men uppdatering av metodbyten 
är inte så viktig. Ambitionen är att PK:n ska uppdateras fortlöpande, men det sker 
sällan. Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. Systemet för ÄTA 
fungerar bra som det är. Några mellanprognoser görs ej ifall det inte är något som drar 
iväg åt fel håll. 
 
Totalt sett är PC3 ganska positiv till PK:n och användningen av den. PK:n är viktig och 
den har verklighetsförankring. Dock är det från fall till fall hur bra genomarbetad den 
är, men generellt sett är det bra. PK:n kan användas som hjälpmedel i arbetet och 
dessutom kan den användas som verktyg för att styra upp produktionen och påverka 
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produktionsprocessen. MAP är svårt att arbeta med och en PK kan ta lång tid att 
upprätta. 
 
Platschef 4 
K och PC upprättar PK:n tillsammans och de har även ett gemensamt ansvar för att den 
upprättas. För att PK:n ska kunna vara ett hjälpmedel upprättas den så nära det går efter 
uppdelning enligt produktionsupplägget. K/ EI registrerar in PK:n i MAP-systemet. 
PC4 anser att informationen ej varit tillräcklig i fråga om hur en PK ska upprättas, men 
med ökad datortillgänglighet kan den förbättras. Det finns inget som behöver kunna 
matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. Vidare anser PC4 sig ha 
tillräckliga kunskaper om hur en PK ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Till exempel används den som underlag för tidplan samt att se vilka timmar, mängder 
och omkostnader som det är räknat med. Verkligt förbrukade mängder jämförs med de 
kalkylerade. PC4 ser inga problem med användandet av PK:n. 
 
Enligt PC4 är uppdatering av metodval och ÄTA ganska viktigt. Olika faktorer spelar 
in när det gäller uppdatering av PK:n. Uppdateringen sker inte alltid fortlöpande, det 
beror på om det är lite eller mycket ÄTA – om det är lite kan PK:n uppdateras 
regelbundet. Ifall det är stor avvikelse på kostnader uppdateras alltid PK:n i den mån det 
finns behov av det. Annat som påverkar är vilka medarbetare PC har. 
Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. PC4 anser att hanteringen av 
metodbyten och ÄTA kan förbättras. Eftersom det alltid är mycket att göra och det 
sällan finns tid över, prioriteras de som knackar på och behöver hjälp. Fler resurser 
skulle underlätta. Ibland används PK:n/Aktuella PK:n som underlag vid avstämningar 
mellan prognostillfällena. Det sker ifall bygget drar iväg kostnadsmässigt, men inte 
annars. 
 
PC4 är totals sett ganska neutralt inställd till PK:n och användningen av den. Den är 
ganska viktig, har ganska bra verklighetsförankring och är ganska bra genomarbetad. 
PK:n kan möjligen användas som hjälpmedel i arbetet och som verktyg för att styra upp 
produktionen. Däremot är det tveksamt om den kan påverka produktionsprocessen. En 
PK går fort att upprätta men MAP är ganska svårt att arbeta med. 
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Anläggning 
 
Kalkylator 7  
K7 har endast kunnat svara på ett fåtal av frågorna i enkät- och intervjuunderlaget. 
Detta beror på att de aldrig använder någon PK utan bara kontraktskalkylen. Denna 
upprättas i MAP och K7 anser att programmet är lätt att arbeta i.   
 
Uppdatering av produktionsbudgeten sker vid prognostillfällena. Metodbyten används 
inte, men att uppdatera ÄTA är viktigt. ÄTA sköts med blankettsystem som en Excelfil. 
PC ansvarar för hanteringen av ÄTA eftersom det bara är PC som vet hur det ser ut på 
bygget. K7 anser att hanteringen av ÄTA kan förbättras men kan inte ge något konkret 
exempel eftersom systemet fungerar bra som det är. Dock kan PC ta lång tid på sig att 
uppdatera. 
 
Kalkylator 8  
K8 upprättar ofta den första PK:n. K8 anser att K är ansvarig för att den första PK:n 
upprättas, men sedan är det PC som har ansvaret när produktionen kommit igång. Vid 
många små arbeten hinner inte fler än den första upprättas. I de flesta fall upprättas PK:n 
efter uppdelning enligt produktionsupplägget. K registrerar PK:n i MAP-systemet. Det 
finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. 
K8 anser att den information som getts om hur en PK ska upprättas har varit tillräcklig 
och anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur en PK ska användas så effektivt som 
möjligt. Exempelvis används PK:n som underlag för inköp och priser samt tittar i den 
ibland om det kommer ett liknande projekt. K8 är tveksam till hur mycket den 
egentligen används, men i övrigt finns inga problem med användningen av PK:n.  
 
K8 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt, men att hanteringen av 
dem kan förbättras genom att de på arbetsplatserna tar större ansvar för PK:n. Det är 
svårt för K att göra detta. De måste få mer känsla och förståelse för den och att det är 
för produktionens skull den görs. Produktionsbudgeten uppdateras vid 
prognostillfällena. PK:n/Aktuella PK:n används inte som underlag för avstämning 
mellan prognostillfällena. 
 
Totalt sett är K8 ganska neutralt inställd till PK:n och hur den används, men den är 
viktig i alla fall. PK:n är verklighetsförankrad, men hur bra genomarbetad den är beror 
på de värden som erhålls utifrån. PK kan användas som hjälpmedel i arbetet. Beroende 
på hur de i produktionen läser PK:n så kan den påverka produktionsprocessen och 
kanske kan den användas som verktyg för att styra upp produktionen. Det går ganska 
fort att upprätta en PK, men MAP kalkyl är svårt att arbeta med eftersom den inte 
riktigt är anpassad för anläggningsverksamheten. 
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Kalkylator 9  
Egentligen ska PC upprätta PK:n, men det är ofta ett samarbete mellan PC och K. PC 
är dock ansvarig för att PK:n upprättas. Så långt som möjligt upprättas PK:n efter 
uppdelning enligt produktionsupplägget. Den person som registrerar in PK:n i MAP-
systemet varierar, ibland är det PC men ibland är det K/EI men det är inte alltid det 
hinns med överhuvudtaget. Det är mycket tidsödande. Vid små arbeten, som har ett 
snabbt förlopp, är det meningslöst. Förändringar i PK:n hinner knappt tillämpas. Det 
finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. 
K9 har fått tillräcklig information om hur en PK ska upprättas och anser sig ha 
tillräckligt med kunskaper om hur den ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Exempelvis används PK:n som underlag för tidplan och uppföljning samt vid 
ekonomisk reglering av projekt, prognosarbete och som metod för 
erfarenhetsåterföring. När det gäller inköp och produktionsstyrning använder de andra 
digitala hjälpmedel. Det främsta problemet vid användningen av PK:n är att tiden inte 
räcker till för att göra den tillräckligt genomarbetad. 
 
K9 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt. Produktionsbudgeten 
uppdateras vid prognostillfällena. Hanteringen kan förbättras genom att 
kalkylprogramvaran förenklas. Det tar för lång tid från produktionen att föra in ÄTA i 
PK:n om organisationen i projektet inte är tillräckligt stor. PK/Aktuell PK används ofta 
som underlag vid avstämning mellan prognostillfällena eftersom beställaren vill ha 
prognoser vid varje betalningstillfälle, det vill säga varje månad. 
 
Totalt sett har K9 en ganska neutral inställning till PK:n. Den är viktig och har 
verklighetsförankring, men är inte alltid så bra genomarbetad. Till viss del kan PK:n 
användas som hjälpmedel i arbetet och om PK:n är genomarbetad kan den påverka 
produktionsprocessen. Den kan då även användas som verktyg för att styra upp 
produktionen. En PK tar lång tid att upprätta om den ska vara bra. MAP är svårt att 
arbeta med. 
 
Kalkylator 10  
Enligt K10 är det K som upprättar PK:n och är ansvarig för att den görs, men 
egentligen är det ett gemensamt ansvar mellan K, PC och AC. PK:n upprättas efter 
uppdelning enligt produktionsupplägget. K registrerar in PK:n i MAP-systemet. Det 
finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. 
Informationen om hur PK:n ska upprättas har varit tillräcklig och K10 anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om hur den ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Erfarenheten har bidragit till kunskaperna. Exempelvis används PK:n för tidplaner, 
underlag för upphandlingar och inköp samt för budget. K10 ser problem med att 
exportera data från MAP till PlanCon. 
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K10 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt men det är ingen som 
orkar med det. Varken PK:n eller produktionsbudgeten uppdateras eftersom det inte 
finns ork till det. Hantering av metodbyten och ÄTA kan förbättras om det finns 
resurser, men då är det också viktigt att det ger något för produktionen. Annars kostar 
mer folk bara pengar. Ibland används PK:n/Aktuella PK:n som underlag mellan 
prognostillfällena. 
 
Totalt sett är K10 positivt inställd till PK:n och tycker det är mycket viktigt att den 
upprättas eftersom kostnaderna måste kunna jämföras när inköp börjat göras och se om 
den kalkyl som gjordes när anbudet lämnades håller. En PK går fort att göra och MAP 
är lätt att arbeta med. Det finns dock problem vid arbete med mängdregleringskontrakt. 
Det är svårt att orka hålla PK:n levande och uppdatera ÄTA. PK:n har 
verklighetsförankring och är bra genomarbetad. PK:n kan användas som ett bra 
hjälpmedel i arbetet, men det är bara vissa delar som kontrolleras. PK:n kan påverka 
produktionsprocessen och definitivt användas som verktyg för att styra upp 
produktionen.  
 
Kalkylator 11  
Enligt K11 upprättas PK:n av K och EI är ansvarig för att den upprättas tillsammans 
med PC. Det är K/EI som registrerar PK:n i MAP-systemet. PK:n upprättas helt efter 
uppdelning enligt produktionsupplägget utifrån den information som finns från början. 
Egentligen görs inte någon ny kalkyl utan en kopia skapas av kontraktskalkylen. Sedan 
ändras de saker som köps in. Det finns inget som behöver kunna matas in i eller kunna 
tas ut ur PK:n som inte redan går. Informationen om hur PK:n ska upprättas har varit 
tillräcklig och K11 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur den ska användas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Exempelvis används PK:n som underlag för prognoser, 
resurser och eventuell uppföljning och dessutom ingår den i arbetsuppgifterna före start 
av projekt. De problem som finns med användningen av PK:n är vid mängdändringar 
och att det är svårt att veta pris på alla köp vid upprättandet. Konteringen av fakturorna 
skulle behöva förbättras. Det som K11 har räknat följer en kontoplan och konteringen 
ska följa den planen, men de som gör fakturan konterar inte alltid efter de koderna och 
då blir det fel vid uppföljningen. 
 
K11 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA inte är så viktigt. Varken PK:n eller 
produktionsbudget uppdateras. Hanteringen av metodbyten och ÄTA kan förbättras 
om det finns mer tid till styrning och om systemet var enklare. AXEL är för avancerat, 
men om en person ska sättas på det arbetet kostar det ju mer pengar. Tanken är att den 
ska förändras efterhand, men det finns inte tillräcklig ork för att ändra i PK:n. 
PK:n/Aktuella PK:n används som underlag mellan prognoserna, men det är en 
chansning om vad som är ÄTA.  
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Totalt sett har K11 en neutral inställning till PK:n, men anser ändå att den är ganska 
viktig. Den har visserligen verklighetsförankring, men den är inte alltid så bra 
genomarbetad. PK:n tar inte så lång tid att upprätta och MAP är ganska lätt att arbeta 
med. PK:n kan användas som hjälpmedel i arbetet men den kan knappast påverka 
produktionsprocessen. PK:n kan troligtvis inte användas som verktyg för att styra upp 
produktionen. Det tar för lång tid att engagera sig i PK:n när projektet har påbörjats. 
Det är bättre att engagera sig i projektet.  
 
Platschef 5  
Ofta upprättas ingen PK men i de fall det görs är tanken att det ska vara PC som gör 
den, kanske i samarbete med EI. Det är inte alltid det finns tillräckligt med folk och EI 
kanske inte alltid finns att ta hjälp av. Ifall PC ska göra allt själv kan det vara svårt att 
veta vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till. PC är ansvarig för att PK:n 
upprättas och K registrerar in den i MAP-systemet. Det är inte alltid som PK:n 
upprättas helt efter uppdelning enligt produktionsupplägget. Det finns inget som 
behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. PC5 är nöjd 
med informationen om hur en PK ska upprättas och anser sig dessutom ha tillräckliga 
kunskaper om hur PK:n ska användas så effektivt som möjligt. PK:n ingår i arbetet som 
underlag för timmar, produktion, inköp och ekonomiavstämningar. PC5 ser inga 
problem med användningen av PK:n om den är gjord på ett korrekt sätt. Ifall den 
används fullt ut ges full kontroll på projektekonomin. Dock måste även erfarenheten 
räknas in. Det är svårt att bara gå på siffror. PC5 anser att det behövs mer folk som kan 
styra produktionen och inte som bara behärskar datorer och hellre vill sitta vid sina 
skrivbord. 
 
PC5 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt. Varken 
produktionskalkyl eller produktionsbudget uppdateras. Hanteringen av metodbyten och 
ÄTA kan förbättras, men det är väldigt svårt vid arbete med mängdkontrakt. Därför har 
PC5 använt en egen modell som inte är efter Peabs modell/anvisningar utan bygger på 
en som Banverket använder. Den har fungerat bra och huvudsaken är att det fungerar 
bra. PK:n/Aktuella PK:n används ibland som underlag vid avstämning mellan 
prognostillfällena för att se hur projektet går.  
 
Totalt sett anser PC5 att PK:n är ett suveränt verktyg om den fungerar. Verkligheten 
ser dock ut på ett annat sätt. PK:n saknar nästan helt verklighetsförankring och är inte så 
bra genomarbetad. PK:n tar ganska lång tid att upprätta. MAP är svårt att arbeta med. 
PK:n kan användas som hjälpmedel i arbetet men knappast för att påverka 
produktionsprocessen. PK:n kan användas för att styra upp produktionen.  
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Platschef 6  
Ofta görs ingen PK, men i de fall den görs är den K som upprättar den och registrerar 
in den i MAP, men PC har ansvaret för att den upprättas. Ofta ändras det inte så 
mycket från anbudskalkylen. Stora poster kollas och är det någon förändring där görs en 
ny kalkyl. PK:n upprättas efter uppdelning enligt produktionsupplägget. Det finns inget 
som behöver kunna matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. PC6 anser 
sig ha tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas på ett så effektivt sätt som 
möjligt, men genvägar tas ofta. Exempelvis används PK:n som underlag för kontroll av 
mängder, priser, kapaciteter samt vid prognosavstämning. Det finns problem med 
användningen av PK:n, men det viktigaste är att alltid bygga billigast oavsett vad 
kalkylen säger. 
 
PC6 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är mycket viktigt. 
Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. Hanteringen av metodbyten 
och ÄTA kan förbättras. Uppdatering är alltid rätt att göra men om tiden inte räcker till 
och fler personer måste tas in fastän det inte ger något extra, blir det bara en kostnad. 
Det är viktigt att inte överarbeta det hela. Arbete sker med större poster för att ha 
kontroll, det finns ingen möjlighet att gå in på alla detaljer. PK:n/Aktuella PK:n 
används ibland som underlag vid avstämning mellan prognostillfällena för att kontrollera 
ett färdigt moment och se vad utfallet blev (men för det görs ingen ny kalkyl med 
automatik). 
 
Totalt sett är PC6 ganska positivt inställd till PK:n och anser att den är mycket viktig. 
Den har verklighetsförankring och är ganska bra genomarbetad. Den tar lång tid att 
upprätta och MAP är svårt att arbeta med. PK:n kan användas som hjälpmedel i arbetet 
och kan till viss del påverka produktionsprocessen, men den kan bara till viss del 
användas för att styra upp produktionen. 
 
Platschef 7  
Enligt PC7 upprättas PK:n ofta av K och PC tillsammans men det är PC som har 
ansvaret för att den upprättas och K registrerar in den i MAP-systemet. PK:n upprättas 
inte helt efter uppdelning enligt produktionsupplägget, det är bara större uppgifter som 
ändras. PC7 har ej tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas så effektivt som 
möjligt men saknar den egentligen inte så mycket. Det finns inget som behöver kunna 
matas in i eller kunna tas ut ur PK:n som inte redan går. PK:n utgör underlag för 
inköpsplan och budget för alla objekt. PC7 upplever att vissa problem finns med 
användningen av PK:n. Bland annat så justeras den inte (men prognosen gör det) och 
att det tar för mycket tid. 
 
PC7 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är mycket viktigt. 
Produktionsbudgeten uppdateras vid prognostillfällena. Hanteringen av metodbyten 
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och ÄTA kan förbättras genom att dokumentera metodbyten och sätta in i PK:n för att 
se ÄTA bättre. PK:n/Aktuella PK:n används inte som underlag vid avstämning mellan 
prognostillfällena. 
 
Totalt sett har PC7 en positiv inställning till PK:n och anser att den är viktig. Den har 
ganska bra verklighetsförankring och är ganska bra genomarbetad. PK:n tar inte så lång 
tid att upprätta och MAP är ganska lätt att arbeta med. PK:n kan användas som 
hjälpmedel i arbetet och den kan även påverka produktionsprocessen. Den kan nog 
användas som verktyg för att styra upp produktionen.  
 
Platschef 8  
K och PC upprättar tillsammans PK:n och de är båda ansvariga för att den upprättas. 
Däremot upprättas inte PK:n helt efter uppdelning enligt produktionsupplägget. K 
registrerar in PK:n i MAP. Eftersom PK:n används så lite ser PC ingenting som saknas 
att föra in i den eller få ut ur den. PC8 behöver bara veta á-priser, det är allt. PC8 anser 
att han inte har tillräckliga kunskaper om hur PK:n ska användas så effektivt som 
möjligt, men han ser inga problem med användningen av den. PK:n ingår som en 
kontroll i arbetet. Tunga poster kontrolleras och följs upp tillsammans med arbetsledare.  
 
PC8 anser att uppdatering av ÄTA är mycket viktigt, men inte i PK:n. Uppdateringen 
av ÄTA och ÄTA-rapporter sker i ett annat program, men PK:n ändras inte för det. 
Hanteringen av metodbyten och ÄTA kan inte förbättras, uppdateringen sker direkt. 
Varken PK eller produktionsbudget uppdateras och PK:n/Aktuella PK:n används inte 
som underlag vid avstämning mellan prognostillfällena. 
 
Totalt sett har PC8 en ganska negativ inställning till själva PK:n. Visserligen har den 
ganska bra verklighetsförankring och den är mycket bra genomarbetad, men den kan 
nog inte användas som verktyg till att styra upp produktionen eller påverka 
produktionsprocessen. PK:n kan kanske användas som hjälpmedel i arbetet. PK:n tar 
ganska lång tid att upprätta, men det är inte PC8 som gör den. MAP är för svårt att 
arbeta med men PC8 arbetar inte med MAP över huvudtaget. 
 
Platschef 9 
PK:n upprättas av PC, ibland tillsammans med K/EI eftersom olika delar och 
metodförändringar bestäms gemensamt. PC är ansvarig för att PK:n upprättas. Den 
upprättas efter uppdelning enligt produktionsupplägget och ändras beroende på vilka 
metoder som ändras. K/EI registrerar in PK:n i MAP. Informationen om hur PK:n ska 
upprättas har varit tillräcklig och PC9 anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur PK:n 
ska användas så effektivt som möjligt. Det som borde matas in i PK:n är ÄTA på ett 
vettigt sätt, men hur det ska lösas vet ej PC9. Önskvärt att få ut ur PK:n är planerad 
timåtgång för ÄTA. Ibland exporteras den direkt till PlanCon. PC upplever vissa 



BILAGA 7 

 14    
 
 
 

 

problem med användningen av PK:n, t.ex. tiden; att hinna göra en PK innan jobbet 
startar. Ofta blir det efterhandskonstruktioner. När jobbet startat kanske den inte hinner 
göras om ifall metodvalen förändras. 
 
PC9 anser att uppdatering av metodbyten och ÄTA är viktigt. Ibland uppdateras PK:n, 
det beror på om det finns tillräckligt med resurser och tid. Annars uppdateras den efteråt 
om behov av det finns. Hanteringen av metodbyten och ÄTA kan förbättras genom 
resurstillsättning, bättre verktyg – en enklare blankett som är lättare att fylla i och på ett 
enklare sätt kunna koppla den till en viss del och därmed slippa jobba med hela PK:n. 
Lättare uppdatering, att få en bättre anknytning mellan PK:n och ÄTA, skulle förenkla 
arbetet. Det är krångligt att registrera in manuellt i PK:n. PK:n/Aktuella PK:n används 
som underlag vid avstämning mellan prognostillfällena för att se vilka kostnader som 
kommer.  
 
Totalt sett är PC9 ganska neutralt inställd till PK:n, även om den är viktig. PK har 
ganska bra verklighetsförankring, men den är inte så bra genomarbetad. PK:n kan 
kanske användas som hjälpmedel i arbetet. Den kan påverka produktionsprocessen och 
kan användas som verktyg för att styra upp produktionen. PK:n tar ganska lång tid att 
upprätta, men MAP är ganska lätt att arbeta med. 
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