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	   I	  

Förord 
Detta	  examensarbete	  utgör	  det	  avslutande	  momentet	  på	  civilingenjörsprogrammet	  Väg-‐	  
och	  vattenbyggnad	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet.	  Arbetet	  omfattar	  30	  hp	  vilket	  
motsvarar	  20	  veckors	  heltidsstudier.	  Arbetet	  är	  bedrivet	  som	  en	  undersökning	  av	  
omkostnader	  och	  hanteringen	  av	  dessa	  inom	  Peab	  Anläggning	  AB	  region	  Nord.	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  alla	  iblandade	  personer	  som	  under	  arbetets	  gång	  har	  stöttat	  med	  kunskap	  
och	  engagemang.	  Ett	  särskilt	  tack	  till	  mina	  chefer	  på	  Peab	  Anläggning	  som	  gett	  mig	  frihet	  
från	  ordinarie	  anställning	  för	  att	  genomföra	  detta	  arbete.	  

Jag	  vill	  också	  tacka	  min	  handledare	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet,	  Peter	  Wallström,	  som	  
hjälpt	  att	  leda	  arbetet	  i	  rätt	  riktning.	  	  

Luleå,	  april	  2013	  

Johan	  Hamberg	   	  
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Sammanfattning 
Inom	  byggbranschen	  kan	  man	  se	  att	  hårdnande	  konkurrens	  samt	  ökande	  materialpriser	  leder	  
till	  minskande	  marginaler	  för	  företagen	  verksamma	  inom	  branschen.	  Med	  denna	  bakgrund	  blir	  
samtliga	  kostnader	  viktiga	  att	  kontrollera	  och	  följa	  upp.	  En	  kostnadstyp	  som	  ofta	  blir	  något	  
försummad	  är	  omkostnaderna	  för	  byggprojekt.	  Dessa	  kostnader	  följs	  bäst	  upp	  med	  
kontinuerliga	  avstämningar	  under	  produktionstiden	  samt	  erfarenhetsåterföringar	  efter	  avslutat	  
projekt.	  Som	  hjälpmedel	  för	  kontroll	  av	  dessa	  kostnader	  under	  produktionstiden	  finns	  
produktionskalkylen.	  För	  att	  kunna	  upprätta	  korrekta	  kalkyler	  behövs	  underlag	  i	  form	  av	  
information	  från	  liknande	  projekt	  som	  redan	  är	  avslutade.	  Kalkyler,	  främst	  i	  anbudsskedet,	  är	  
väldigt	  viktiga	  för	  hela	  företagets	  lönsamhet,	  en	  korrekt	  upprättad	  kalkyl	  kan	  agera	  som	  
vinstdrivare	  medan	  en	  felaktig	  i	  värsta	  fall	  leder	  till	  stora	  förluster.	  	  
	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  beskriva	  omkostnadshanteringen	  för	  betong-‐	  och	  mark-‐
projekt	  bedrivna	  inom	  Peab	  Anläggning	  AB	  region	  nord.	  Resultatet	  skall	  leda	  till	  att	  en	  relevant	  
beskrivning	  av	  storleken	  av	  projektomkostnad	  samt	  tjänstemannakostnad	  finns	  att	  tillgå	  vid	  
upprättandet	  av	  kalkyler.	  Vidare	  skall	  regionledningen	  förses	  med	  förslag	  till	  förbättringar	  som	  
kan	  göras	  för	  att	  bättre	  kunna	  kontrollera	  omkostnaderna	  för	  byggprojekt.	  
	  
Undersökningen	  bedrivs	  genom	  att	  undersöka	  kalkylerade	  och	  reella	  kostnader	  för	  12	  avslutade	  
anläggningsprojekt	  inom	  regionen	  med	  en	  kontraktssumma	  mellan	  5	  och	  30	  miljoner.	  Dessa	  12	  
projekt	  delades	  i	  sin	  tur	  upp	  i	  två	  klasser;	  markprojekt	  och	  betongprojekt.	  Indelningen	  gjordes	  
efter	  vilken	  kategori	  huvuddelen	  av	  de	  direkta	  kostnaderna	  innefattades	  i.	  De	  kostnader	  som	  
undersöks	  är	  projektomkostnad	  samt	  tjänstemannakostnad.	  
	  
Undersökningens	  resultat	  visar	  på	  att	  medelvärdet	  av	  projektomkostnader	  för	  markprojekt	  är	  
5,8	  %,	  för	  betongprojekt	  är	  motsvarande	  siffra	  8,1	  %.	  	  Standardavvikelsen	  för	  dessa	  värden	  
fanns	  till	  att	  vara	  1,7	  %	  respektive	  3,4	  %.	  För	  tjänstemannakostnaderna	  fanns	  följande	  
medelvärden	  för	  de	  undersökta	  projekten;	  markprojekt	  8,8	  %	  och	  betongprojekt	  5,3	  %.	  
Standardavvikelsen	  är	  i	  detta	  fall	  5,3	  %	  respektive	  1,7	  %.	  	  Ingen	  speciell	  avvikelse	  kunde	  kopplas	  
till	  projektens	  storlek.	  
	  
Omkostnaderna	  ges	  inget	  särskilt	  utrymme	  i	  dagens	  arbetssätt	  inom	  regionen.	  Kalkylerna	  
används	  i	  begränsad	  omfattning	  inom	  produktionen	  för	  planering	  och	  uppföljning.	  Platscheferna	  
anser	  att	  de	  måste	  ta	  in	  de	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  slutföra	  projektet,	  kalkylen	  används	  för	  att	  
veta	  vilka	  resurser	  som	  kan	  användas	  med	  kostnadstäckning.	  	  I	  projektens	  slutskede	  är	  det	  
viktigt	  att	  platschefen	  kan	  ta	  betalt	  för	  de	  omkostnader	  som	  fortfarande	  finns	  på	  arbetsplatsen.	  
Detta	  gäller	  även	  vid	  förseningar	  och	  vid	  ÄTA-‐arbeten.	  I	  dessa	  fall	  kan	  omkostnaderna	  vara	  i	  
samma	  storleksordning	  som	  de	  direkta	  kostnaderna.	  
	  
För	  att	  komma	  tillrätta	  med	  de	  brister	  inom	  byggstyrning	  som	  upptäckts	  i	  denna	  studie	  är	  det	  
viktigt	  att	  produktionspersonalen	  utbildas	  i	  företagets	  verksamhetsledningssystem.	  Vidare	  kan	  
det	  underlätta	  om	  stödfunktioner	  i	  form	  av	  entreprenadingenjörer	  finns	  tillgängliga	  på	  samtliga	  
projekt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  överbrygga	  eventuella	  glapp	  mellan	  kalkylingenjörer	  och	  
produktionspersonal.	  Detta	  underlättar	  även	  arbetet	  med	  erfarenhetsåterföringar	  vilka	  inte	  
utförs	  i	  tillräcklig	  omfattning	  idag.	  
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Abstract 
The	  growing	  competition	  and	  increasing	  material	  prices	  lead	  to	  declining	  margins	  for	  companies	  
operating	  in	  the	  construction	  industry.	  With	  this	  background,	  all	  costs	  become	  important	  to	  
check	  and	  follow-‐up.	  A	  cost	  type	  that	  is	  often	  somewhat	  neglected	  is	  the	  overhead	  cost	  of	  
construction	  projects.	  These	  costs	  are	  best	  followed	  up	  with	  continuous	  follow-‐up	  during	  
production.	  The	  information	  from	  these	  controls	  must	  be	  transferred	  back	  to	  the	  companies	  
estimators.	  An	  important	  aid	  in	  the	  control	  of	  these	  costs	  during	  the	  period	  of	  production	  is	  the	  
estimation	  of	  the	  production	  costs,	  which	  is	  a	  form	  of	  production	  budget.	  To	  produce	  accurate	  
estimations	  information	  from	  already	  completed	  project	  is	  required	  during	  the	  estimation	  
process.	  Correct	  estimations	  in	  the	  early	  stages	  of	  a	  project	  is	  very	  important	  for	  the	  whole	  
company's	  profitability,	  an	  accurate	  estimate	  can	  be	  used	  as	  a	  source	  for	  profit	  while	  an	  
incorrect	  one	  in	  worst	  case	  scenario	  leads	  to	  large	  economic	  losses.	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  describe	  the	  management	  for	  overhead	  cost	  for	  concrete	  and	  
ground	  work	  projects	  conducted	  within	  Peab	  Anläggning	  AB	  region	  nord.	  The	  result	  is	  a	  
description	  of	  the	  size	  of	  overhead	  and	  the	  cost	  of	  workplace	  management	  to	  be	  of	  use	  for	  
relevant	  estimations	  for	  future	  projects.	  Furthermore,	  suggestions	  for	  improvements	  will	  be	  
presented	  that	  can	  be	  of	  use	  to	  get	  a	  better	  control	  of	  the	  overhead	  cost	  of	  construction	  projects.	  
	  
The	  study	  is	  conducted	  by	  examining	  the	  estimated	  and	  actual	  costs	  for	  12	  completed	  
construction	  projects	  in	  the	  region,	  with	  a	  contract	  value	  between	  5	  and	  30	  million.	  In	  turn	  these	  
12	  projects	  were	  divided	  into	  two	  classes;	  ground	  work	  projects	  and	  concreting	  projects.	  The	  
classification	  was	  made	  after	  which	  category	  most	  of	  the	  direct	  costs	  were	  generated	  from.	  The	  
costs	  examined	  are	  project	  overhead	  and	  cost	  of	  workplace	  administration.	  
	  
The	  results	  show	  that	  the	  mean	  value	  of	  project	  overhead	  cost	  is	  5,8	  %	  for	  ground	  work	  projects	  
and	  8,1	  %	  for	  concreting	  projects.	  The	  standard	  deviation	  of	  these	  mean	  values	  were	  1,7%	  and	  
3,4%.	  For	  the	  cost	  of	  workplace	  administration	  the	  following	  mean	  values	  were	  observed	  in	  the	  
studied	  projects,	  ground	  work	  projects	  8,8%	  and	  concreting	  projects	  5,3%.	  The	  standard	  
deviation	  were	  in	  this	  case	  5,3%	  and	  1,7%	  respectively.	  The	  deviation	  could	  not	  be	  linked	  to	  the	  
size	  of	  the	  individual	  projects.	  
	  
Overhead	  costs	  are	  given	  no	  special	  treatment	  in	  the	  current	  work	  practice	  in	  the	  region.	  The	  
estimations	  are	  not	  generally	  use	  by	  the	  regions	  production	  management.	  Site	  managers	  believe	  
that	  they	  have	  to	  bring	  in	  the	  resources	  needed	  to	  complete	  the	  project	  regardless	  of	  the	  
estimations,	  though	  the	  estimations	  are	  used	  to	  determine	  what	  resources	  can	  be	  used	  without	  
losses.	  In	  the	  end	  of	  projects	  it	  is	  important	  that	  the	  site	  managers	  are	  able	  to	  charge	  for	  all	  costs	  
generated	  at	  the	  worksite.	  This	  also	  applies	  to	  delays	  and	  additional	  works.	  In	  these	  cases,	  the	  
overhead	  costs	  can	  be	  just	  as	  large	  as	  the	  direct	  costs.	  
	  
To	  deal	  with	  the	  deficiencies	  identified	  in	  this	  study,	  it	  is	  important	  that	  the	  production	  staff	  is	  
trained	  in	  the	  company's	  business	  management	  system.	  Furthermore,	  support	  functions	  in	  the	  
form	  of	  construction	  engineers	  should	  be	  available	  on	  all	  projects	  to	  bridge	  gap	  between	  
estimation	  engineers	  and	  production	  staff.	  
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Ordlista 
PC	  	   	   Se	  platschef	  

	  

EI	  	   	   Se	  entreprenadingenjör	  

	  

KI	  	   	   Se	  kalkylingenjör	  

	  

Platschef	  	   	  Högre	  chef	  verksam	  på	  byggarbetsplatsen.	  Oftast	  ansvarig	  för	  

ett	  byggprojekts	  genomförande.	  

	  

Entreprenadingenjör	  	   Tjänsteman	  som	  fungerar	  som	  stöd	  till	  platschefen	  i	  olika	  

frågor.	  Kan	  beroende	  på	  projektets	  omfattning	  även	  ha	  rollen	  

om	  kalkylingenjör.	  

	  

Kalkylingenjör	  	   Tjänsteman	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  upprätta	  kostnadskalkyler	  

för	  framtida	  projekt.	  	  

	  

Anbudskalkyl	  	   Kostnadsberäkning	  för	  framtida	  projekt.	  

	  

Produktionskalkyl	  	   Detaljerad	  budget	  för	  användning	  under	  produktionstiden.	  

	  

Nettokalkyl	  	   	  Kostnadsberäkning	  för	  samtliga	  direkta	  kostnader	  i	  ett	  

framtida	  projekt.	  	  

	  

ÄTA-‐arbete	  	   Ändrings-‐,	  tilläggs-‐	  eller	  avgående	  arbete	  

	  

Underentreprenör	  	   Ofta	  företag	  som	  är	  specialiserade	  på	  en	  viss	  arbetsuppgift.	  

Kan	  vara	  hantverkare	  eller	  konsulter.	  

	  

Generalentreprenad	  	   Entreprenadform	  där	  beställaren	  ansvarar	  för	  att	  

bygghandlingar	  tas	  fram.	  Med	  dessa	  som	  grund	  upphandlas	  en	  

eller	  flera	  entreprenörer	  till	  att	  utföra	  entreprenören.	  
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Beställare	  	   	  Fungerar	  som	  köpare	  av	  en	  byggtjänst	  eller	  entreprenad.	  I	  de	  

fall	  byggherren	  själv	  inte	  utför	  entreprenadarbetena.	  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund	  
Ökad	  konkurrens	  samt	  ökande	  materialkostnader	  inom	  byggbranschen	  leder	  till	  
minskande	  vinstmarginaler	  för	  entreprenadföretagen	  (Kim	  &	  Ballard,	  2002).	  Detta	  
medför	  att	  en	  ökad	  kontroll	  samt	  ett	  bättre	  hanterande	  av	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  vid	  
byggproduktion	  är	  nödvändig	  för	  att	  företagen	  skall	  kunna	  bibehålla	  sin	  
konkurrenskraft	  (Abdul-‐Malak	  &	  Azhari,	  2008).	  Detta	  adresseras	  i	  denna	  undersökning	  
om	  omkostnadshantering	  för	  anläggningsprojekt	  inom	  Peab	  Anläggning	  AB	  –	  region	  
nord.	  	  
	  
En	  starkt	  bidragande	  orsak	  till	  att	  konkurrenskraften	  kan	  bibehållas	  i	  denna	  miljö	  är	  en	  
god	  kontroll	  av	  projektens	  kostnader	  vilket	  i	  sin	  tur	  kraftigt	  är	  beroende	  av	  att	  korrekta	  
kostnadskalkyler	  upprättas	  vilka	  senare	  överförs	  i	  produktionsskedet.	  (Abdul-‐Malak	  &	  
Azhari,	  2008)	  
	  
För	  att	  en	  god	  kontroll	  skall	  vara	  möjlig	  krävs	  att	  företaget	  har	  ett	  system	  av	  goda	  
rutiner	  för	  kostnadsuppföljning	  som	  dessutom	  efterlevs	  i	  verkligheten.	  Systemet	  måste	  
vara	  utformat	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  eventuella	  avvikelser	  från	  kalkylerade	  kostnader	  
fångas	  upp	  och	  i	  möjligaste	  mån	  åtgärdas.	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
Trots	  att	  korrekta	  kostnadskalkyler	  upprättade	  över	  projektomkostnaderna	  för	  
byggprojekt	  bidrar	  till	  att	  öka	  vinsten,	  eller	  orsaka	  förluster	  vid	  fel	  uppskattning,	  inom	  
entreprenadföretaget	  förbises	  ofta	  dessa	  kostnader	  (Chan	  &	  Pasquire,	  2002;	  Assaf	  et	  al.,	  
2001).	  Vid	  upprättandet	  av	  anbudskalkyler	  läggs	  inte	  tillräckligt	  mycket	  tid	  vid	  att	  
kalkylera	  dessa	  kostnader	  –	  trots	  att	  de	  ofta	  anses	  som	  viktiga	  av	  kalkylingenjören	  
(ibid.).	  	  	  
	  
Då	  Peab	  Anläggnings	  omsättning	  överstiger	  10	  miljarder	  kronor	  årligen1	  är	  det	  lätt	  att	  
förstå	  varför	  en	  förskjutning	  av	  omkostnaderna	  med	  endast	  några	  procent	  får	  stort	  
utslag.	  Detta	  beror	  på	  att	  omkostnaderna	  ofta	  utgör	  en	  betydande	  del	  av	  den	  totala	  
omsättningen.	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Peab	  AB	  (2012)	  Årsredovisning	  2012,	  Forslöv:	  Peab	  AB	  
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1.2 Problembeskrivning	  
Problemet	  med	  omkostnadshantering	  inom	  byggbranschen	  i	  dagsläget	  är	  att	  dessa	  
kostnader	  ofta	  försummas	  trots	  att	  de	  utgör	  en	  betydande	  del	  av	  ett	  byggföretags	  
omsättning	  (Assaf	  et	  al.,	  2001).	  Detta	  leder	  till	  sämre	  resultat	  för	  individuella	  projekt	  och	  
kan	  leda	  till	  att	  företagets	  lönsamhet	  kraftigt	  försämras.	  
	  

Inom	  företaget	  finns	  idag	  ett	  vedertaget	  sätt	  att	  kalkylera	  omkostnaderna	  för	  medelstora	  
projekt,	  5-‐30	  miljoner.	  Anledningen	  till	  att	  projekt	  av	  denna	  storlek	  behandlas	  särskilt	  är	  
att	  arbetssättet	  vid	  upprättande	  av	  anbudskalkyler	  är	  lika	  för	  projekt	  inom	  detta	  
intervall.	  För	  mindre	  och	  större	  projekt	  används	  procentuella	  påslag	  av	  den	  direkta	  
kostnaden	  i	  större	  utsträckning.	  	  
	  
Det	  upplevs	  från	  regionledningens	  sida	  som	  att	  det	  saknas	  underlag	  för	  egenkontroll	  
under	  arbetet	  med	  omkostnadskalkylering	  i	  anbudsskedet.	  Enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  
(2002)	  är	  det	  viktigt	  att	  göra	  en	  korrekt	  ekonomisk	  kalkyl	  innan	  starten	  av	  alla	  
byggprojekt.	  Detta	  gäller	  särskilt	  vid	  utförandeentreprenader	  där	  ingen	  möjlighet	  till	  
prissättning	  finns	  i	  efterhand.	  Till	  detta	  är	  referensvärden,	  i	  form	  av	  nyckeltal	  för	  den	  
verkliga	  omkostnaden	  för	  tidigare	  utförda	  projekt,	  ett	  relevant	  hjälpmedel.	  
	  
På	  grund	  av	  att	  de	  flesta	  byggprojekt	  drivs	  under	  lång	  tid,	  samt	  att	  personalen	  tilldelas	  
nya	  projekt	  redan	  innan	  det	  föregående	  är	  avslutat,	  finns	  ofta	  en	  mycket	  begränsad	  
möjlighet	  till	  att	  göra	  uppföljningar	  i	  den	  form	  denna	  studie	  gör.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  ta	  korrekta	  beslut	  angående	  rutiner	  och	  arbetssätt	  gällande	  styrningen	  av	  
omkostnader	  i	  produktionsskedet	  är	  det	  relevant	  att	  beskriva	  hur	  denna	  styrning	  sker	  
idag	  för	  de	  projekt	  som	  studerats.	  Med	  korrekta	  beslut	  menas	  här	  beslut	  som	  leder	  till	  
att	  de	  kalkylerade	  kostnaderna	  samstämmer	  bättre	  med	  det	  verkliga	  utfallet	  av	  
genomförda	  projekt.	  
	  
På	  grund	  av	  den	  differentierade	  bild	  som	  finns	  av	  omkostnader	  och	  hanteringen	  av	  
dessa	  inom	  branschen,	  vilket	  bland	  annat	  beskrivs	  av	  Holland	  &	  Hobson	  (2009),	  upplevs	  
det	  som	  att	  inget	  standardiserat	  sätt	  för	  kostnadsuppföljning	  och	  ekonomistyrning	  av	  
dessa	  kostnader	  finns	  under	  produktionsskedet.	  
	  

1.3 Syfte	  
Utifrån	  problembeskrivningen	  blir	  studiens	  syfte	  att:	  
	  
Inom	  regionens	  anläggningsverksamhet	  beskriva	  projektomkostnaderna	  och	  förklara	  hur	  
dessa	  avviker	  mot	  de	  kalkylerade	  projektomkostnaderna	  samt	  beskriva	  det	  aktuella	  
arbetssättet	  för	  omkostnadshantering	  i	  produktionsskedet.	  
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Studiens	  syfte	  nås	  genom	  att	  besvara	  följande	  frågeställningar.	  
	  	  

• Hur	  stor	  del	  av	  projektens	  kostnader	  utgörs	  av	  projektomkostnader?	  
• Hur	  förhåller	  sig	  kalkylerad	  projektomkostnad	  mot	  den	  reella?	  
• Varför	  skiljer	  dessa	  sig	  åt?	  
• Hur	  påverkar	  projekttiden	  resultatet?	  
• Hur	  fungerar	  omkostnadshanteringen	  i	  praktiken?	  

-‐ Hur	  används	  informationen	  i	  omkostnadskalkylen	  i	  produktionsskedet?	  
-‐ Är	  platschefen	  tillräckligt	  involverad	  i	  upprättandet	  av	  kalkyler?	  
-‐ Sker	  kontinuerliga	  uppföljningar	  av	  uppkomna	  omkostnader?	  
-‐ Sker	  erfarenhetsåterföring	  i	  tillräcklig	  omfattning?	  

	  

1.4 Mål	  
Målet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  förse	  regionens	  kalkylingenjörer	  med	  de	  underlag	  
som	  behövs	  för	  att	  upprätta	  korrekta	  omkostnadskalkyler	  samt	  att	  öka	  förståelsen	  för	  
omkostnadernas	  betydelse	  inom	  produktionskedjan.	  

1.5 Avgränsning	  	  
På	  grund	  av	  byggprojektets	  olika	  karaktär	  vid	  olika	  projekttyper	  och	  projektstorlek	  är	  
en	  avgränsning	  nödvändig	  för	  att	  resultatet	  av	  undersökning	  skall	  vara	  användbart	  i	  
framtida	  anbudsarbete.	  Undersökningen	  kommer	  endast	  att	  omfatta	  projekt	  med	  en	  
anbudssumma	  som	  tillhör	  intervallet	  5-‐30	  miljoner.	  Vidare	  kommer	  endast	  projekt	  som	  
kategoriseras	  inom	  följande	  klasser	  att	  beröras.	  
	  

• Projekt	  där	  huvudarbetet	  är	  betongarbete.	  
• Projekt	  där	  huvudarbetet	  är	  markarbete.	  

	  
De	  kostnader	  som	  kommer	  att	  analyseras	  är	  projektomkostnaden	  samt	  kostnaden	  för	  
tjänstemän	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  vill	  säga	  ingen	  analys	  kommer	  att	  ske	  för	  företagets	  
centrala	  omkostnader.	  Vidare	  utförs	  studien	  på	  projekt	  som	  är	  avslutade	  inom	  fem	  år	  
från	  denna	  studies	  påbörjan.	  Den	  kvalitativa	  delen	  av	  studien	  kommer	  att	  basera	  sig	  på	  
intervjuer	  med	  personal	  inblandade	  i	  två	  projekt	  bedrivna	  under	  liknande	  
förutsättningar	  –	  ett	  markprojekt	  samt	  ett	  betongprojekt.	  	  
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2 Teori 
Detta	  kapitel	  omfattar	  examensarbetets	  teoretiska	  del.	  I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  vad	  
kostnad,	  omkostnad	  och	  ekonomistyrning	  innebär,	  fokus	  läggs	  på	  dessa	  uttryck	  inom	  
byggbranschen.	  Vidare	  ges	  en	  kort	  beskrivning	  av	  omkostnadshantering	  inom	  
byggbranschen,	  byggprocessen,	  hur	  upprättandet	  av	  en	  anbudskalkyl	  går	  till	  samt	  hur	  
ekonomiska	  kalkyler	  kan	  användas	  för	  ekonomistyrning.	  
	  

2.1 Begreppen	  kostnad	  samt	  omkostnad	  
För	  att	  kunna	  bedriva	  ett	  vidare	  arbete	  med	  omkostnadshantering	  inom	  studerat	  företag	  
är	  det	  relevant	  att	  en	  definiering	  görs	  av	  begreppen	  kostnad	  respektive	  omkostnad.	  
	  

2.1.1 Definition	  av	  kostnad	  
Kostnad	  är	  ett	  mått	  på	  de	  resurser	  som	  måste	  förbrukas	  för	  att	  kunna	  färdigställa	  en	  
aktivitet	  eller	  erhålla	  ett	  objekt.	  Vanligtvis	  uttrycks	  kostnaden	  i	  monetära	  termer,	  detta	  
medför	  att	  de	  material	  som	  krävs	  för	  att	  färdigställa	  en	  produkt	  vanligtvis	  är	  
representerat	  av	  dess	  monetära	  värde.	  (Callahan	  et	  al,	  2011;	  Periasamy,	  2010)	  
	  

2.1.2 Definition	  av	  omkostnader	  
Omkostnader	  består	  av	  alla	  utgifter	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  en	  aktivitet	  som	  inte	  är	  en	  
direkt	  materialkostnad	  eller	  direkt	  arbetskostnad.	  Denna	  definition	  kräver	  en	  ytterligare	  
definition	  av	  de	  direkta	  kostnaderna	  i	  form	  av	  material	  samt	  arbete.	  Med	  direkt	  material	  
menas	  det	  material	  som	  utgör	  slutprodukten,	  det	  vill	  säga	  inte	  material	  som	  används	  
under	  själva	  produktionen	  –	  till	  exempel	  smörjmedel,	  drivmedel	  och	  så	  vidare.	  Gränsen	  
mellan	  direkt	  materialkostnad	  och	  indirekt	  materialkostnad	  är	  dock	  inte	  helt	  självklar	  
utan	  något	  som	  enligt	  Holland	  &	  Hobson	  (1999)	  kan	  vara	  föremål	  för	  en	  subjektiv	  
bedömning.	  Med	  direkt	  arbetskostnad	  menas	  kostnaden	  för	  det	  arbete	  som	  
handgripligen	  läggs	  vid	  den	  färdiga	  produkten	  –	  detta	  inkluderar	  inte	  kostnaden	  för	  
transport	  eller	  platsledning	  vilka	  klassas	  som	  omkostnader.	  (Riggs,	  2004)	  
	  
Eftersom	  denna	  undersökning	  görs	  på	  uppdrag	  av	  ett	  företag	  är	  det	  också	  relevant	  att	  
presentera	  företagets	  definition	  av	  omkostnader:	  
	  
”Med	  projektomkostnader	  avses	  kostnader	  som	  inte	  direkt	  kan	  hänföras	  till	  viss	  aktivitet	  i	  
nettokalkylen.	  Omkostnaderna	  är	  nödvändiga	  för	  att	  möjliggöra	  nettokalkylens	  aktiviteter	  
och	  är	  bl.	  a.	  kostnader	  för	  maskiner	  med	  förare,	  maskin-‐	  och	  bodhyror,	  tillfälliga	  vägar	  och	  
planer.”	  (Peab,	  2007)	  
	  
En	  schematisk	  bild	  över	  kostnaderna	  för	  ett	  byggprojekt	  visas	  nedan.	  
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Figur	  1	  Ett	  byggprojekts	  kostnader	  

	  

2.2 Omkostnader	  inom	  byggbranschen	  
Inom	  byggbranschen	  kan	  man	  dela	  upp	  omkostnaderna	  i	  två	  huvudtyper:	  allmänna	  
omkostnader	  –	  kostnader	  för	  hela	  företaget	  –	  och	  projektomkostnader	  –	  det	  vill	  säga	  
arbetsplatsens	  omkostnader	  vilket	  innefattar	  både	  tjänstemannakostnad	  och	  
arbetsplatsomkostnad.	  De	  allmänna	  omkostnaderna	  kan	  också	  benämnas	  
administrativa	  omkostnader	  –	  dessa	  omfattar	  alla	  kostnader	  för	  att	  hålla	  igång	  
företagets	  administration	  utanför	  projektet	  samt	  eventuella	  stödfunktioner	  som	  inte	  är	  
specifika	  för	  det	  enskilda	  projektet.	  (Assaf,	  et	  al	  2001)	  
	  
De	  projektspecifika	  omkostnaderna	  definierar	  Chan	  &	  Pasquire	  (2002)	  som	  den	  
generella	  eller	  indirekta	  kostnad,	  exkluderat	  direkta	  kostnader,	  som	  krävs	  för	  att	  förse	  
arbetsplatsen	  med	  nödvändiga	  resurser	  för	  projektets	  färdigställande.	  Detta	  kan	  vara	  
manskapsbodar,	  boende,	  hyror,	  etcetera	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002).	  Vidare	  kan	  detta	  
generaliseras	  till	  två	  kategorier:	  Speciella	  krav	  från	  beställaren	  och	  de	  faciliteter	  som	  
måste	  tillhandahållas	  av	  entreprenören	  (Chan	  &	  Pasquire,	  2002).	  Speciella	  krav	  från	  
beställaren	  kan	  till	  exempel	  vara	  särskilda	  miljökrav.	  	  
	  
De	  undersökningar	  som	  gjorts	  inom	  ämnet	  fokuserar	  oftast	  på	  fördelningen	  av	  de,	  så	  
kallade,	  allmänna	  omkostnaderna.	  De	  totala	  omkostnaderna,	  det	  vill	  säga	  både	  på	  
arbetsplatsen	  och	  huvudkontor,	  anges	  av	  Assaf	  et.	  al.	  (2001)	  uppgå	  till	  8-‐30	  %	  av	  
projektets	  direkta	  kostnader	  där	  de	  allmänna	  omkostnaderna	  generellt	  utgör	  ca	  10	  %.	  	  
	  
Abul-‐Malak	  &	  Azhari	  (2008)	  anger	  att	  47	  %	  av	  de	  totala	  omkostnaderna	  för	  ett	  projekt	  
utgörs	  av	  tjänstemannakostnader	  och	  det	  övriga	  av	  projektomkostnader.	  Den	  totala	  
omkostnaden	  för	  olika	  projekt	  är	  nästan	  identisk	  mellan	  olika	  projekt	  under	  
förutsättningen	  att	  de	  bedrivs	  under	  liknande	  förhållanden	  (ibid.).	  
	  
	   	  

Central	  
omkostnad	  

Tjänstemanna-‐
kostnad	  

Arbetsplats-‐
omkostnad	   Direkt	  kostnad	   Total	  kostnad	  
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2.3 Byggstyrning	  
Nordstrand	  &	  Révai	  (2002)	  anger	  att	  styrning	  av	  ett	  byggprojekt	  sker	  genom	  att	  ett	  
antal	  steg	  utförs.	  Att	  följa	  dessa	  steg	  ger	  bra	  möjligheter	  att	  uppnå	  ett	  lyckat	  projekt.	  
Styrningen	  sker	  genom	  följande	  steg:	  
	  

-‐ Upprättande	  av	  kvalitets-‐,	  tids-‐	  och	  kostnadsmål.	  
-‐ Planering	  för	  att	  uppnå	  dessa	  mål.	  Med	  hjälp	  av	  förväntad	  data.	  
-‐ Utförande	  av	  projektet	  enligt	  planerna.	  
-‐ Uppföljning	  av	  projektets	  gång	  genom	  insamling	  och	  registrering	  av	  verklig	  

data.	  
-‐ Jämförelse	  mellan	  verklig	  och	  förväntad	  data.	  
-‐ Analys	  av	  eventuella	  skillnader	  mellan	  dessa	  två.	  
-‐ Korrigering	  av	  eventuella	  avvikelser	  från	  planen.	  

	  
Av	  dessa	  steg	  kan	  det	  sista	  uteslutas	  i	  de	  fall	  som	  projektet	  fortlöper	  enligt	  upprättade	  
planer.	  Alla	  de	  andra	  stegen	  måste	  dock	  vidtas	  för	  att	  veta	  att	  målen	  med	  projektet	  kan	  
nås.	  Grunden	  för	  bra	  byggstyrning	  är	  planering.	  Möjligheten	  att	  planera	  ett	  byggprojekt	  
skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  entreprenadform.	  Vid	  delade	  eller	  generalentreprenader	  
erhåller	  entreprenören	  färdiga	  bygghandlingar	  innan	  produktionen	  påbörjas	  varför	  
planeringen	  är	  relativt	  enkel	  att	  göra	  då	  produktionsmetoden	  bestämts.	  Vid	  
totalentreprenader	  börjar	  man	  dock	  bygga	  innan	  samtliga	  bygghandlingar	  är	  
färdigställda,	  detta	  ställer	  stora	  kunskapskrav	  inom	  byggproduktion	  för	  de	  personer	  
som	  skall	  planera	  en	  totalentreprenad.	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
Byggstyrningen	  startar	  redan	  i	  anbudsskedet	  genom	  mängdberäkningar	  och	  
kostnadsberäkningar.	  I	  detta	  skede	  är	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  planera	  på	  grund	  av	  att	  man	  
måste	  kontrollera	  om	  de	  tidsramar	  som	  anges	  i	  förfrågningsunderlaget	  går	  att	  uppfylla.	  
Denna	  tidsplanering	  ligger	  senare	  till	  grund	  för	  beräkning	  av	  gemensamma	  kostnader	  
samt	  utgör	  grunden	  för	  styrning	  av	  produktionen.	  	  Om	  entreprenören	  väljs	  ut	  att	  
genomföra	  projektet	  skall	  en	  noggrann	  planering	  av	  produktionen	  göras.	  (ibid.)	  
	  
I	  figur	  2	  visas	  de	  viktigaste	  byggstyrningsaktiviteterna	  enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  
(2002).	  Den	  ekonomiska	  styrningen	  behandlas	  i	  nästa	  avsnitt.	  
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Figur	  2	  Byggstyrning	  enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  (2002)	  bearbetat	  av	  Karlsson	  (2000)	  

Enligt	  Jackson	  (2010)	  finns	  det	  tre	  olika	  element	  som	  skall	  kontrolleras	  för	  att	  uppnå	  en	  
framgångsrik	  byggstyrning.	  Dessa	  kontrolleras	  med	  olika	  instrument	  enligt	  nedan:	  
	  
Tabell	  2.1	  Styrningselement	  och	  kontrollinstrument	  enl.	  Jackson	  (2010)	  

Styrningselement	   Kontrollinstrument	  

Kvalité	   Krav	  och	  specifikationer	  
Kostnad	   Kalkyl	  
Tid	   Tidplaner	  
	  
Målet	  med	  byggstyrningen	  är	  att	  resultatet	  för	  alla	  dessa	  element	  skall	  vara	  lika	  bra	  eller	  
bättre	  än	  det	  förväntade	  resultatet.	  Även	  om	  det	  slutliga	  resultatet	  inte	  fås	  förrän	  vid	  
projektets	  avslut	  är	  uppföljning	  av	  dessa	  element	  under	  byggtiden	  viktiga	  för	  att	  kunna	  
justera	  eventuella	  avvikelser.	  (ibid.)	  
	  
Inom	  projektstyrningen,	  i	  vilken	  byggstyrningen	  är	  en	  del,	  brukar	  man	  tala	  om	  den	  så	  
kallade	  projekttriangeln.	  Denna	  triangel	  används	  för	  att	  åskådliggöra	  det	  samband	  som	  
finns	  mellan	  projektets	  tre	  styrparametrar	  –	  kostnad,	  tid	  och	  kvalitet.	  (Tonnquist,	  2008)	  

	  
Figur	  3	  Projekttriangeln	  enligt	  Tonnquist	  (2008)	  

Tid	  

Kvalitet	  Kostnad	  
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Vad	  denna	  triangel	  skall	  representera	  är	  att	  man	  måste	  välja	  att	  prioritera	  någon	  av	  
dessa	  styrparametrar	  under	  projekttiden	  eftersom	  man	  inte	  kan	  befinna	  sig	  i	  alla	  tre	  
uddar	  av	  triangeln	  samtidigt.	  Det	  vill	  säga	  om	  ett	  projekt	  skall	  utföras	  snabbt	  med	  hög	  
kvalitet	  kommer	  kostnaden	  för	  projektet	  att	  bli	  hög.	  (ibid.)	  
	  
Koppling	  mellan	  tid	  och	  kostnad	  tar	  sig	  också	  uttryck	  i	  form	  av	  förseningskostnader	  det	  
kan	  vara	  kostnader	  i	  form	  av	  böter	  för	  att	  projektet	  inte	  avslutats	  i	  tid	  eller	  av	  ökande	  
omkostnader.	  I	  detta	  fall	  bör	  man	  se	  kostnader	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  
produktionsbortfall	  eller	  överkapacitet	  som	  en	  omkostnad	  eftersom	  dessa	  kostnader	  
inte	  skapar	  någon	  nytta	  för	  den	  färdiga	  byggdelen.	  (Trauner	  et	  al.,	  2009)	  
	  

2.4 Ekonomistyrning	  
Oavsett	  vilken	  verksamhet	  som	  bedrivs	  inom	  ett	  företag	  spelar	  ekonomin	  en	  väldigt	  
viktig	  roll.	  Alla	  företag	  strävar	  efter	  att	  bli	  mer	  lönsamma	  genom	  utveckling	  och	  
effektivisering	  av	  sin	  verksamhet.	  	  
	  
Ett	  av	  de	  vanligaste	  sätten	  att	  tillämpa	  ekonomistyrning	  inom	  en	  organisation	  är	  genom	  
användandet	  av	  budgetar.	  	  Dessa	  tillåter	  den	  person	  som	  är	  ansvarig	  för	  en	  
organisations	  ekonomi	  att	  använda	  tidigare	  resultat	  för	  att	  styra	  nuvarande	  verksamhet.	  
Budgeten	  blir	  ett	  verktyg	  som	  kan	  användas	  för	  att	  kontrollera	  om	  de	  kostnader	  som	  
uppstår	  tillåter	  organisationens	  mål	  att	  uppfyllas.	  (Bhimani	  &	  Dai,	  2008)	  
	  
Nationalencyklopedin	  (2013)	  definierar	  ekonomistyrning	  som:	  
	  
”Finansiell	  styrning,	  påverkan	  på	  en	  verksamhet	  i	  avsikt	  att	  nå	  vissa	  ekonomiska	  mål	  
genom	  t.ex.	  budgetering	  och	  långsiktig	  planering	  samt	  uppföljning	  och	  utvärdering.”	  
	  
Ett	  av	  byggstyrningens	  huvudsyften	  är	  att	  genomföra	  projekt	  inom	  ramen	  för	  de	  
kalkylerade	  kostnaderna	  (El-‐Reedy,	  2011).	  Detta	  syfte	  uppnås	  genom	  ekonomisk	  
styrning.	  Rent	  praktiskt	  innebär	  detta	  att	  produktionsledningen	  för	  projektet	  bevakar	  de	  
kostnader	  som	  uppstår	  under	  projektets	  gång	  och	  jämför	  dessa	  med	  de	  ekonomiska	  
ramar	  som	  tidigare	  satts	  upp.	  Det	  är	  viktigt	  att	  dessa	  ramar	  är	  realistiska.	  För	  att	  detta	  
skall	  vara	  möjligt	  krävs	  att	  företaget	  har	  ett	  system	  av	  goda	  rutiner	  för	  
kostnadsuppföljning	  som	  dessutom	  efterlevs	  i	  verkligheten.	  Systemet	  måste	  vara	  
utformat	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  eventuella	  avvikelser	  från	  kalkylerade	  kostnader	  fångas	  
upp	  och	  i	  möjligaste	  mån	  åtgärdas.	  Kontrollen	  sker	  genom	  avstämning	  mot	  den	  budget	  
som	  upprättats	  i	  form	  av	  produktionskalkylen.	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
För	  att	  platsledningen	  skall	  klara	  av	  att	  genomföra	  den	  ekonomiska	  styrning	  som	  krävs	  
måste	  företaget	  ha	  ett	  bra	  system	  för	  kostnadskontroll	  på	  arbetsplatsen.	  Systemet	  skall	  
vara	  utformat	  sådant	  att	  det	  ger	  signaler	  vid	  avvikelser	  från	  förväntad	  –	  kalkylerad	  –	  
kostnadsutveckling	  samt	  ger	  möjlighet	  att	  analysera	  dessa	  avvikelser.	  I	  de	  fall	  ett	  sådant	  
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system	  finns,	  ger	  det	  underlag	  för	  att	  bedöma	  möjliga	  åtgärder	  för	  att	  komma	  tillrätta	  
med	  de	  brister	  som	  identifierats.	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
Det	  ekonomiska	  styrsystemet	  har	  enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  (2002)	  två	  huvudsyften.	  	  
	  

1. Möjliggöra	  bevakning	  av	  det	  ekonomiska	  utfallet	  på	  byggarbetsplatsen.	  
2. Vara	  ett	  instrument	  för	  bevakning	  av	  hela	  företagets	  ekonomiska	  riktning.	  

	  
Under	  projektets	  gång	  upprättas	  så	  kallade	  produktionskalkyler	  för	  kontroll	  att	  de	  
ekonomiska	  ramarna	  efterlevs	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002).	  Dessa	  kalkyler	  kan	  till	  en	  
början	  skilja	  sig	  väldigt	  mycket	  från	  det	  reella	  utfallet	  men	  ju	  längre	  projektet	  lider	  desto	  
mer	  korrekta	  blir	  de.	  Dessa	  kalkyler	  blir	  mer	  exakta	  om	  nyckeltal	  från	  tidigare	  projekt	  
kan	  användas	  under	  upprättandet.	  	  (El-‐Reedy,	  2011;	  Jackson,	  2010)	  
	  

2.4.1 Omkostnadshantering	  i	  byggbranschen	  
Hanteringen	  av	  omkostnader	  inom	  byggbranschen	  skiljer	  sig	  åt	  från	  företag	  till	  företag	  
(Chan	  &	  Pasquire,	  2002).	  Trots	  detta	  är	  det	  relevant	  att	  försöka	  att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  
omkostnadshantering	  inom	  denna	  bransch	  sköts.	  Med	  omkostnadshantering	  menas	  i	  
detta	  fall	  hur	  omkostnaderna	  behandlas	  både	  i	  kalkylskedet	  och	  produktionsskedet	  av	  
olika	  byggprojekt.	  	  
	  
Inom	  byggbranschen	  förekommer	  en	  rad	  olika	  metoder	  för	  att	  kunna	  fördela	  och	  
kalkylera	  de	  omkostnader	  som	  uppstår	  vid	  byggproduktion.	  Det	  varierar	  från	  att	  göra	  
detaljerade	  kalkyler	  där	  varje	  omkostnad	  som	  kan	  tänkas	  uppkomma	  under	  projektet	  
kalkyleras,	  till	  att	  använda	  fasta	  påslag	  baserade	  på	  tidigare	  utförda	  projekt,	  till	  att	  helt	  
och	  hållet	  försumma	  omkostnaderna	  vid	  upprättandet	  av	  anbudskalkyler.	  Detta	  görs	  
trots	  att	  en	  korrekt	  upprättad	  omkostnadskalkyl	  inte	  bara	  grundar	  för	  framgångar	  i	  
anbudsprocessen	  utan	  också	  fungerar	  som	  en	  vinstdrivare	  för	  företaget	  som	  helhet.	  
(ibid.)	  
	  
Vidare	  beskriver	  Chan	  &	  Pasquire	  (2002)	  att	  metoden	  som	  används	  vid	  upprättandet	  av	  
omkostnadskalkyler	  är	  väldigt	  beroende	  av	  den	  kalkylator	  som	  upprättar	  kalkylen	  samt	  
praxis	  hos	  den	  berörda	  entreprenören.	  Det	  är	  alltså	  svårt	  att	  ge	  en	  klar	  bild	  av	  vad	  som	  
gäller	  inom	  branschen	  då	  den	  både	  är	  väldigt	  stor	  och	  differentierad.	  	  
	  
Efter	  den	  inledande	  träffen	  med	  några	  av	  företagets	  kalkylingenjörer	  kunde	  det	  
konstateras	  att	  arbetssättet	  för	  projekt	  i	  den	  storleksordning	  som	  undersökningen	  berör	  
utgörs	  av	  den	  traditionella	  metoden	  beskriven	  i	  Nordstrand	  &	  Révai	  (2002).	  
Arbetsgången	  för	  den	  traditionella	  metoden	  som	  beskrivs	  i	  bland	  annat	  Nordstrand	  &	  
Révai	  (2002)	  gås	  igenom	  i	  kapitel	  2.6.2.	  
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Under	  projektets	  gång	  bokförs	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  under	  en	  upprättad	  kontoplan	  
för	  olika	  kostnadskategorier.	  Det	  är	  upp	  till	  platschefen	  att	  se	  till	  att	  dessa	  kostnader	  
bokförs	  under	  rätt	  kategori.	  Här	  uppstår	  igen	  det	  problem	  som	  Holland	  &	  Hobson	  
(1999)	  pekar	  på,	  det	  vill	  säga	  att	  synen	  på	  vad	  som	  är	  omkostnader	  eller	  ej	  skiljer	  sig	  
från	  person	  till	  person	  –	  även	  inom	  samma	  företag.	  

2.5 Kalkyler	  som	  ekonomiska	  styrmedel	  vid	  byggprojekt.	  
Karlsson	  (2009)	  anger	  att	  ett	  av	  de	  viktigaste	  styrmedlen	  vid	  byggprojekt	  är	  
produktionskalkyler.	  Eftersom	  denna	  är	  en	  uppdatering	  av	  anbudskalkylen,	  med	  
aktuella	  förutsättningar	  efter	  kontraktsskrivning,	  blir	  även	  denna	  väldigt	  viktig.	  Vidare	  
anger	  Karlsson	  (2009)	  att	  ekonomistyrningen	  av	  projekt	  som	  saknar	  användbara	  
kalkyler	  ofta	  blir	  problematisk.	  Policyn	  inom	  företaget	  är	  att	  produktionskalkyler	  skall	  
upprättas	  för	  samtliga	  projekt	  oavsett	  storlek.	  	  Produktionskalkylen	  skall	  sedan	  
användas	  som	  instrument	  för	  uppföljning	  och	  avstämning	  av	  uppkomna	  kostnader	  
(Peab,	  2012).	  
	  
Uppföljning	  av	  det	  ekonomiska	  utfallet	  under	  pågående	  projekt	  kräver	  både	  kunskap	  
och	  intresse	  från	  platsledningen	  på	  det	  aktuella	  projektet.	  Detta	  får	  anses	  vara	  grunden	  
för	  ekonomistyrning	  inom	  bygg-‐	  och	  anläggningsbranschen	  vilket	  syftar	  till	  att	  under	  
projektens	  gång	  kunna	  ge	  fortlöpande	  signaler	  om	  dess	  framskridande.	  Dessa	  signaler	  
skall	  ge	  kontinuerlig	  kontroll	  av	  eventuella	  avvikelser	  mellan	  verkligt	  utfall	  och	  kalkyl.	  I	  
dagsläget	  har	  oftast	  platschefer	  inte	  den	  tid	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  dessa	  uppföljningar	  
under	  projektets	  gång.	  Detta	  gör	  ett	  noggrant	  planerande	  i	  ett	  tidigt	  läge	  väldigt	  viktigt.	  
(Karlsson,	  2009)	  

	  

2.6 Byggprocessen	  &	  Upprättande	  av	  en	  anbudskalkyl	  
I	  detta	  kapitel	  ges	  en	  inblick	  i	  byggprocessen	  för	  en	  utförandeentreprenad.	  Vidare	  ges	  
genomgång	  om	  hur	  en	  anbudskalkyl	  upprättas	  med	  fokus	  på	  beräkningen	  av	  
omkostnader.	  
	  

2.6.1 Byggprocessen	  för	  en	  utförandeentreprenad	  
För	  att	  få	  en	  korrekt	  bild	  av	  var	  i	  byggprocessen	  problemet	  med	  omkostnadshantering	  
förekommer	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  en	  övergripande	  bild	  av	  byggprocessen	  för	  en	  
utförandeentreprenad.	  Enligt	  Nordstrand	  (2000)	  kan	  byggprocessen	  åskådliggöras	  
grafiskt	  enligt	  nedan.	  

	  
Figur	  4	  Byggprocessen	  för	  en	  utförandeentreprenad	  enligt	  Nordstrand	  (2000)	  

Utredningsarbete	   Programarbete	   Projektering	   Upphandling/
Anbud	   Produktion	   Förvaltning	  
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Utrednings-‐	  och	  program-‐skedet	  bedrivs	  i	  syfte	  att	  klargöra	  alla	  de	  krav	  byggherren	  har	  
på	  den	  framtida	  byggnaden	  samt	  att	  klargöra	  alla	  förutsättningar	  för	  framtida	  
projektering	  och	  i	  viss	  mån	  produktion.	  Allt	  arbete	  som	  bedrivs	  i	  detta	  skede	  
sammanställs	  till	  ett	  byggnadsprogram,	  detta	  program	  skall	  innehålla	  alla	  kända	  
förutsättningar	  och	  krav	  som	  finns	  på	  den	  framtida	  byggnadens	  utformning.	  	  
Byggnadsprogrammet	  blir	  sedan	  underlag	  för	  det	  framtida	  projekteringsarbetet.	  
(Nordstrand,	  2000)	  
	  
Projekteringsskedet	  går	  ut	  på	  att	  skapa	  ett	  byggnadsverk	  som	  uppfyller	  de	  krav	  som	  
framställs	  i	  programskedet.	  Byggnadsverket	  skall	  i	  detta	  skede	  redovisas	  på	  ritningar	  
samt	  i	  beskrivningar	  –	  detta	  kallas	  bygghandlingar.	  Bygghandlingarna	  skall	  senare	  
kunna	  användas	  vid	  produktionen	  av	  byggnadsverket.	  
	  
Vid	  starten	  av	  upphandlingsskedet	  levereras	  ett	  förfrågningsunderlag	  (FFU)	  från	  
beställaren	  av	  byggnaden	  till	  de	  entreprenörer	  som	  har	  för	  avsikt	  att	  agera	  
anbudsgivare.	  Detta	  förfrågningsunderlag	  innehåller,	  förutom	  de	  bygghandlingar	  som	  
skapats	  i	  projekteringsskedet,	  krav	  i	  form	  av	  de	  allmänna	  föreskrifterna	  (AF-‐del)	  för	  den	  
kommande	  entreprenaden.	  Denna	  AF-‐del	  har	  särskild	  betydelse	  vid	  kalkylering	  av	  
omkostnader	  då	  den	  innehåller	  föreskrifter	  om	  allmänna	  hjälpmedel	  vid	  entreprenaden	  
samt	  föreskrifter	  om	  det	  arbete	  som	  skall	  bedrivas.	  Den	  kan	  till	  exempel	  innehålla	  
särskilda	  miljökrav,	  krav	  på	  vattenhantering	  eller	  särskilda	  krav	  på	  entreprenörens	  
bemanning	  under	  produktionsskedet	  (ibid.).	  Förfrågningsunderlaget	  tillsammans	  med	  
AF-‐delen	  används	  av	  anbudsgivarna	  för	  att	  kunna	  prissätta	  entreprenaden.	  När	  
anbudstiden	  är	  slut	  och	  beställaren	  gjort	  sitt	  val	  av	  entreprenör	  skrivs	  ett	  kontrakt	  
mellan	  beställaren	  och	  entreprenören	  om	  uppförandet	  av	  byggnaden.	  (ibid.)	  
	  
Byggproduktionen	  behöver	  ingen	  närmare	  presentation.	  I	  detta	  skede	  förbrukas	  helt	  
enkelt	  resurser	  i	  form	  av	  material	  och	  mantimmar	  för	  färdigställande	  av	  aktiviteter	  
vilket	  resulterar	  i	  färdigställda	  byggdelar.	  
	  
Efter	  godkänd	  slutbesiktning	  överlämnas	  entreprenaden	  till	  beställaren	  att	  förvalta	  efter	  
sitt	  behov.	  Vanligtvis	  lämnas	  entreprenaden	  med	  en	  garantitid	  från	  entreprenören	  på	  ett	  
antal	  år.	  (Nordstrand,	  2000)	  
	  

2.6.2 Upprättande	  av	  en	  anbudskalkyl	  
I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  upprättandet	  av	  en	  anbudskalkyl.	  Eftersom	  denna	  undersökning	  
syftar	  till	  att	  undersöka	  omkostnadshantering	  inom	  regionen,	  vilken	  grundläggs	  med	  
anbudskalkylen,	  är	  det	  av	  stor	  betydelse	  att	  detta	  begrepp	  utreds	  och	  behandlas	  enskilt.	  
Då	  omkostnadskalkylering	  är	  av	  central	  betydelse	  för	  undersökningen	  kommer	  detta	  
ges	  extra	  utrymme	  i	  detta	  avsnitt.	  
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2.6.2.1 Allmänt	  om	  anbudskalkyl	  
Skillnaden	  mellan	  kostnadskalkyler	  som	  görs	  inom	  till	  exempel	  verkstadsindustrin	  och	  
byggbranschen,	  om	  man	  bortser	  från	  vissa	  ersättningsformer,	  är	  att	  vid	  byggprojekt	  
måste	  alla	  kostnader,	  vinst	  och	  risk	  tas	  fram	  innan	  projektet	  påbörjas.	  Ingen	  prissättning	  
kan	  alltså	  ske	  efter	  att	  de	  verkliga	  kostnaderna	  är	  kända.	  
	  
En	  felaktig	  anbudskalkyl	  kan	  alltså	  leda	  till	  att	  entreprenören	  går	  i	  förlust	  trots	  att	  
produktionen	  går	  som	  planerat.	  	  
	  

2.6.2.2 Anbudsskedets	  olika	  aktiviteter	  
Enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  (2002)	  kan	  man	  dela	  upp	  anbudsarbetet	  i	  sex	  
huvudaktiviteter:	  
	  
• Anbudsberedning	  
• Mängdberäkning	  
• Kalkylering	  av	  direkta	  byggkostnader	  
• Produktionsplanering	  
• Kalkylering	  av	  gemensamma	  kostnader	  (omkostnader)	  
• Anbud	  

	  
Eftersom	  denna	  undersökning	  har	  som	  syfte	  att	  beskriva	  omkostnadshanteringen	  inom	  
regionen	  så	  kommer	  endast	  ”kalkylering	  av	  gemensamma	  kostnader”	  samt	  anbud	  att	  
beröras	  här.	  
	  

	  
Figur	  5	  Utdrag	  av	  anbudskalkyl	  

2.6.2.2.1 Kalkylering	  av	  gemensamma	  kostnader	  
Projektomkostnaderna	  eller	  de	  gemensamma	  kostnaderna	  består	  av	  två	  
huvudkategorier	  –	  kostnader	  för	  ”den	  tillfälliga	  fabriken”	  samt	  arbetsledning	  och	  
administration.	  Dessa	  kostnader	  utgör,	  som	  tidigare	  nämnts,	  en	  betydande	  del	  av	  
entreprenadens	  totala	  kostnader	  varför	  en	  korrekt	  kalkyl	  av	  dessa	  blir	  väldigt	  viktig.	  
(Nordstrand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
I	  kontrast	  till	  de	  direkta	  produktionskostnaderna	  kan	  inte	  projektomkostnaderna	  
beräknas	  med	  utgångspunkt	  i	  en	  mängdförteckning.	  Beräkningen	  för	  dessa	  måste	  
istället	  baseras	  på	  de	  förutsättningar	  som	  anges	  i	  AF-‐delen,	  erfarenhet	  från	  platsbesök	  
samt	  den	  produktionsplanering	  som	  gjorts.	  Produktionsplanering	  används	  i	  detta	  skede	  
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för	  att	  beräkna	  behovet	  av	  bodar,	  kranar,	  tillfällig	  el	  och	  så	  vidare.	  Vidare	  kan	  AF-‐delen	  
ange	  särskilda	  krav	  vilket	  kan	  ge	  upphov	  till	  omkostnader	  som	  varierar	  från	  projekt	  till	  
projekt.	  Under	  kalkylarbetet	  med	  omkostnaderna	  är	  det,	  enligt	  Nordstrand	  &	  Révai	  
(2002),	  viktigt	  att	  kalkylen	  inte	  baseras	  på	  standardvärden	  utan	  att	  en	  ordentlig	  
genomgång	  av	  tänkta	  kostnader	  görs	  enligt	  tidigare	  planering.	  Standardvärden	  är	  dock	  
bra	  hjälpmedel	  för	  kontroll	  av	  de	  beräknade	  kostnaderna.	  
	  
Kostnaderna	  för	  arbetsledning	  och	  administration	  är	  relativt	  lätt	  att	  beräkna	  då	  
projektets	  omfattning	  och	  komplexitet	  är	  känd.	  Då	  den	  som	  upprättar	  kalkylen	  bör	  ha	  
kännedom	  både	  om	  den	  kompetens	  som	  finns	  inom	  företaget	  och	  löneläget	  för	  denna,	  
planeras	  bemanningen	  tillsammans	  med	  högre	  chef	  och	  kostnaden	  för	  denna	  bestäms	  
efter	  bemanningens	  storlek	  och	  tidsbehov.	  
	  

2.6.2.2.2 Anbud	  
När	  samtliga	  kostnader	  är	  sammanställda	  för	  byggprojektet	  sammanställs	  dessa	  på	  en	  
så	  kallad	  slutsida.	  Där	  presenteras	  samtliga	  kostnader	  och	  påslag.	  Dessa	  påslag	  kan	  vara	  
entreprenörsarvode	  och	  påslag	  för	  företagets	  centrala	  omkostnader.	  Dessa	  omkostnader	  
är	  i	  stort	  sett	  omöjliga	  att	  bestämma	  för	  ett	  enskilt	  projekt	  och	  brukar	  därför	  regleras	  
med	  ett	  fast	  påslag.	  (Nordstand	  &	  Révai,	  2002)	  
	  
Vid	  inlämning	  av	  anbudet	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  framgår	  specifikt	  vad	  som	  ingår	  och	  inte.	  
Dessutom	  skall	  det	  framgå	  vilka	  reservationer	  som	  tas	  i	  anbudet.	  (ibid.)	  
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3 Metod 
I	  detta	  kapitel	  förs	  resonemang	  kring	  olika	  metoder	  samt	  presenteras	  hur	  den	  aktuella	  
undersökningen	  har	  genomförts.	  I	  kapitlets	  inledning	  presenteras	  undersökningens	  
ansats,	  metodval	  samt	  vad	  undersökningen	  skall	  leda	  fram	  till.	  Vidare	  beskrivs	  
fallstudien	  som	  metod,	  formen	  på	  datainsamling	  samt	  ett	  avslutande	  resonemang	  om	  
metodens	  tillförlitlighet	  under	  de	  rådande	  omständigheterna.	  
	  

3.1 Metodteori	  
Det	  övergripande	  syftet	  med	  denna	  undersökning,	  vilken	  bedrivs	  som	  ett	  
examensarbete	  på	  masternivå	  för	  civilingenjörsexamen,	  är	  att	  författaren	  –	  studenten	  –	  
skall	  öva,	  utveckla	  och	  visa	  färdigheter	  i	  att	  tillämpa	  teori	  och	  metod	  relevanta	  för	  
studentens	  valda	  inriktning	  samt	  profil.	  
	  
Varje	  vetenskapligt	  arbete	  skall	  enligt	  Ejvegård	  (2003)	  vara	  sakligt,	  objektivt	  och	  
balanserat.	  Med	  saklighet	  menas	  att	  de	  uppgifter	  som	  presenteras	  skall	  vara	  sanna.	  
Detta	  innebär	  att	  de	  källor	  som	  används	  måste	  kontrolleras,	  helst	  genom	  att	  gå	  tillbaka	  
till	  ursprungskällan.	  Objektivitet	  innebär	  att	  arbetet	  skall	  bedrivas	  utan	  förutfattade	  
meningar	  och	  fördomar.	  För	  författaren	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  själv	  upptäcka	  bristande	  
objektivitet	  i	  det	  egna	  arbetet,	  en	  regel	  är	  att	  alltid	  belysa	  ståndpunkter	  från	  alla	  viktiga	  
håll.	  (ibid.)	  
	  
I	  denna	  undersökning	  har	  författaren	  försökt	  att	  belysa	  frågan	  från	  olika	  håll	  genom	  att	  
använda	  respondenter	  från	  olika	  delar	  av	  produktionskedjan,	  både	  kalkylingenjörer	  och	  
platschefer.	  
	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  omkostnadshantering	  inom	  regionen	  genom	  att	  studera	  
verkligt	  utfall	  på	  ett	  antal	  projekt	  och	  jämföra	  detta	  med	  anbudskalkylens	  omkostnader.	  
Vidare	  syftar	  den	  till	  att	  försöka	  förstå	  varför,	  om	  så	  är	  fallet,	  dessa	  två	  skiljer	  sig	  åt.	  Man	  
kan	  därför	  konstatera	  att	  studien	  har	  inslag	  av	  både	  förklarande	  och	  beskrivande	  
karaktär.	  	  

3.1.1 Ansats	  
Det	  finns	  två	  typer	  av	  ansatser	  som	  undersökningen	  kan	  anta,	  deduktiv	  eller	  induktiv	  
undersökningsansats.	  Den	  deduktiva	  ansatsen	  skall	  bygga	  på	  redan	  fastställda	  teorier	  
som	  provas	  genom	  insamlande	  och	  analys	  av	  data.	  Induktiv	  ansats	  bygger	  på	  att	  
utforska	  ett	  ämne	  för	  att	  skapa	  en	  teori	  som	  beskriver	  detta	  ämne.	  Nu	  kan	  detta	  tolkas	  
som	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  kombinera	  dessa	  två	  ansatser	  i	  samma	  undersökning,	  så	  är	  
dock	  inte	  fallet.	  Snarare	  kan	  det	  vara	  fördelaktigt	  att	  kombinera	  dessa	  två	  för	  att	  få	  en	  
ännu	  klarare	  bild	  av	  ämnet	  som	  skall	  undersökas.	  (Saunders,	  2012)	  
	  
Studier	  kan	  bedrivas	  med	  datainsamling	  i	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  form	  eller	  som	  en	  
kombination	  av	  de	  båda	  formerna	  (ibid.).	  Enligt	  Saunders	  (2012)	  kan	  man	  skilja	  på	  en	  
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kvalitativ	  respektive	  en	  kvantitativ	  undersökning	  genom	  den	  data	  som	  genereras.	  Vid	  en	  
kvantitativ	  undersökning	  genereras	  data	  som,	  efter	  kvantifiering,	  kan	  tolkas	  numeriskt.	  
En	  kvalitativ	  undersökning	  genererar	  däremot	  data	  som	  måste	  tolkas	  med	  teoretiska	  
resonemang.	  Exempel	  kan	  vara	  en	  undersökning	  med	  enkäter	  (kvantitativ)	  eller	  en	  
undersökning	  där	  datainsamling	  bedrivs	  genom	  öppna	  intervjuer	  (kvalitativ).	  
	  
Eftersom	  studien	  syftar	  både	  till	  att	  beskriva	  omkostnadernas	  storlek	  gentemot	  de	  
direkta	  kostnaderna	  baserade	  på	  en	  bred	  genomgång	  av	  projekt	  representativa	  för	  hela	  
regionen	  samt	  ge	  en	  förståelse	  varför	  kalkylerade	  kostnader	  skiljer	  sig	  från	  kostnader	  i	  
produktionsfasen	  kommer	  studien	  bestå	  av	  undersökningar	  av	  både	  kvalitativ	  och	  
kvantitativ	  karaktär.	  Vidare	  betyder	  detta	  att	  undersökningen	  kommer	  att	  bedrivas	  med	  
deduktiv	  ansats.	  Detta	  eftersom	  ingen	  ny	  teori	  skapas	  i	  denna	  undersökning.	  
	  

3.1.2 Metodval	  
Metodvalet,	  eller	  strategin,	  för	  en	  undersökning	  är	  enligt	  Ejvegård	  (2003)	  valet	  av	  det	  
vetenskapliga	  sätt	  man	  avser	  att	  närma	  sig,	  skriva	  om	  och	  behandla	  undersökningens	  
ämne.	  	  
	  
Insamlad	  data	  måste	  behandlas	  på	  något	  sätt	  för	  att	  kunna	  analyseras.	  I	  detta	  fall	  har	  
detta	  gjorts	  genom	  klassificering.	  Detta	  innebär	  att	  insamlad	  data	  indelas	  i	  klasser	  efter	  
vilket	  ursprung	  de	  har.	  Enligt	  Ejvegård	  (2003)	  är	  det	  viktigt	  att	  klasserna	  för	  
klassificering	  är	  genomtänkta	  innan	  datainsamlingen	  samt	  att	  de	  uppfyller	  följande	  
krav:	  
	  

• Klasserna	  skall	  vara	  tillförlitliga.	  
• Klasserna	  skall	  vara	  lämpliga	  för	  sitt	  sammanhang.	  
• Klasserna	  skall	  vara	  uttömmande.	  Det	  vill	  säga	  all	  data	  skall	  kunna	  placeras	  inom	  

någon	  klass.	  
• Klasserna	  skall	  vara	  uteslutande.	  Data	  skall	  alltså	  endast	  kunna	  placeras	  inom	  en	  

klass.	  
• Tomma	  klasser	  skall	  undvikas.	  Om	  tomma	  klasser	  förekommer	  kan	  den	  

ursprungliga	  klassindelningen	  vara	  felaktig.	  
	  
I	  denna	  undersökning	  används	  klasserna	  markprojekt	  samt	  betongprojekt.	  Indelningen	  i	  
dessa	  klasser	  görs	  genom	  att	  kontrollera	  om	  huvuddelen	  av	  de	  direkta	  kostnaderna	  var	  
mark-‐orienterade	  (krossmaterial,	  entreprenadmaskiner,	  VA-‐ledning)	  eller	  betong-‐
orienterade	  (betong,	  hantverkare,	  armering).	  
	  
Den	  insamlade	  informationen	  måste	  presenteras	  på	  ett	  överskådligt	  sätt.	  Detta	  har	  
gjorts	  genom	  en	  kvantifiering	  av	  insamlad	  data.	  Denna	  kvantifiering	  har	  gjorts	  för	  all	  
data	  som	  kan	  representeras	  av	  siffror	  eller	  beräknas.	  I	  denna	  undersökning	  har	  rådata	  
från	  upprättade	  kalkyler	  i	  projekten	  samt	  verkligt	  utfall	  kvantifierats	  och	  förts	  in	  i	  
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tabeller	  som	  underlag	  för	  en	  senare	  utförd	  statistisk	  analys.	  Den	  hårddata	  som	  skapas	  
vid	  kvantifiering	  gör	  den	  insamlade	  informationen	  lättöverskådlig	  då	  den	  placeras	  i	  
tabeller	  och	  diagram	  (Ejvegård	  2003).	  
	  

3.2 Tillvägagångssätt	  
I	  examensarbetets	  inledning	  hölls	  ett	  möte	  mellan	  författaren,	  regionens	  kalkylchef	  och	  
ett	  stort	  antal	  kalkylingenjörer	  aktiva	  inom	  regionen.	  Under	  detta	  möte	  fick	  
kalkylingenjörerna	  möjlighet	  att	  ge	  sin	  bild	  av	  vad	  de	  tyckte	  skulle	  studeras	  och	  vilka	  
problem	  som	  fanns	  i	  dagsläget.	  
	  
För	  att	  få	  en	  bild	  av	  det	  ämnesområde	  som	  berörs	  av	  studien	  samt	  problemets	  grund	  
inleds	  undersökningen	  av	  en	  litteraturstudie.	  Under	  litteraturstudien	  söks	  information	  
om	  ämnet,	  det	  vill	  säga	  omkostnadshantering	  inom	  byggbranschen,	  och	  specifikt	  om	  
bedrivna	  studier	  där	  nyckeltal	  för	  fördelning	  av	  omkostnader	  har	  tagits	  fram.	  Genom	  att	  
studera	  litteratur	  som	  behandlar	  omkostnadskalkylering	  för	  byggprojekt	  skapas	  en	  
förståelse	  för	  detta	  som	  är	  mycket	  viktigt	  vid	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  studien,	  framför	  
allt	  är	  detta	  viktigt	  för	  att	  skapa	  intervjuunderlag	  till	  den	  kvalitativa	  delen	  av	  studien.	  
Litteraturstudien	  skapar	  även	  förståelse	  för	  vilka	  typer	  av	  kostnader	  som	  bör	  betraktas	  
som	  omkostnader,	  något	  som	  är	  av	  stor	  betydelse	  vid	  insamlandet	  av	  sekundärdata	  till	  
den	  kvantitativa	  delen	  av	  studien.	  Denna	  del	  byggs	  på	  data	  insamlad	  från	  
omkostnadskalkylen	  i	  upprättade	  anbudskalkyler	  samt	  det	  verkliga	  utfallet	  för	  de	  
projekt	  anbudskalkylen	  avser.	  Denna	  information	  finns	  arkiverad	  i	  företagets	  databas.	  
	  
Informationen	  från	  datainsamlingen	  sammanställs	  i	  en	  matris	  efter	  sin	  klassificering	  
som	  bygger	  på	  de	  klasser	  som	  inledningsvis	  gavs	  som	  förutsättning	  för	  undersökningen,	  
det	  vill	  säga	  indelning	  i	  markprojekt	  och	  betongprojekt.	  Den	  insamlade	  informationen	  
används	  till	  att	  räkna	  ut	  det	  aritmetiska	  medelvärdet	  för	  respektive	  variabel.	  Detta	  
medelvärde	  används	  vidare	  för	  att	  bestämma	  standardavvikelsen	  för	  de	  fördelningar	  
som	  varje	  variabel	  tillhör.	  När	  medelvärdet	  och	  standardavvikelsen	  är	  kända	  framställs	  
fördelningen	  grafiskt	  för	  respektive	  variabel.	  Detta	  görs	  för	  att	  på	  ett	  enkelt	  och	  
lättöverskådligt	  sätt	  beskriva	  hur	  kostnaderna	  fördelades	  på	  de	  undersökta	  projekten.	  
För	  att	  kunna	  jämföra	  de	  kalkylerade	  kostnaderna	  mot	  de	  verkliga	  används	  dock	  inte	  
normalfördelningar.	  Istället	  normerades	  kostnaderna	  med	  den	  kalkylerade	  kostnaden	  
som	  utgångspunkt	  för	  en	  poängfördelning.	  Detta	  innebär	  att	  om	  den	  verkliga	  kostnaden	  
uppgår	  till	  50	  %	  av	  den	  kalkylerade	  får	  projektet	  50	  poäng.	  Detta	  görs	  eftersom	  att	  
normalfördelningen	  inte	  ger	  svar	  på	  hur	  kostnaderna	  för	  de	  individuella	  projekten	  
förhåller	  sig	  till	  varandra.	  
	  
I	  den	  kvalitativa	  undersökningen,	  som	  bedrivs	  med	  hjälp	  av	  intervjuer,	  söks	  förklaringen	  
till	  varför	  de	  kalkylerade	  omkostnaderna	  skiljer	  sig	  från	  de	  verkliga	  samt	  vad	  man	  kan	  
göra	  åt	  detta.	  Informationen	  från	  denna	  undersökning	  presenteras	  i	  textform	  som	  en	  
diskussion	  om	  denna	  fråga.	  Vidare	  syftar	  intervjuerna	  till	  att	  belysa	  hur	  
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omkostnadshanteringen	  sker	  idag	  inom	  regionens	  produktionsverksamhet	  samt	  hur	  
kopplingen	  mellan	  omkostnadskalkyl	  och	  produktion	  hanteras	  idag.	  	  
	  
I	  undersökningens	  slutskede	  sker	  en	  koppling	  mellan	  eventuell	  försening	  i	  projekten	  och	  
projektens	  resultat.	  Detta	  görs	  för	  att	  kunna	  belysa	  att	  fler	  styrparametrar	  förutom	  
kostnad	  är	  viktiga	  för	  det	  slutliga	  resultatet.	  Detta	  resulterar	  också	  i	  rekommendationer	  
för	  det	  påslag	  som	  görs	  i	  anbudsskedet	  för	  den	  risk	  som	  entreprenören	  tar	  i	  och	  med	  
anbudslämnandet.	  Undersökningen	  av	  detta	  görs	  genom	  att	  kontakta	  platscheferna	  på	  
de	  aktuella	  projekten	  och	  be	  dem	  svara	  på	  några	  enkla	  frågor	  angående	  försening	  för	  
projekten	  och	  vilken	  inverkan	  detta	  hade	  på	  projektens	  kostnader.	  I	  de	  fall	  där	  försening	  
förekom	  undersöks	  även	  de	  kostnader	  som	  uppstod	  i	  projektets	  slutskede	  genom	  
kontroll	  i	  företagets	  ekonomiska	  databas.	  
	  

3.3 Informationsinsamling	  
I	  denna	  del	  beskrivs	  den	  bedrivna	  informationsinsamlingen.	  

3.3.1 Litteraturstudie	  
Enligt	  Andersen	  (1998)	  är	  grundläggande	  och	  kontinuerliga	  litteraturstudier	  av	  
avgörande	  betydelse	  för	  en	  undersöknings	  framgång.	  Vidare	  anges	  att	  en	  grundläggande	  
litteraturstudie	  i	  många	  fall	  kan	  bespara	  författaren	  onödigt	  arbete	  då	  många	  teorier	  och	  
tankar	  redan	  är	  formulerade	  i	  litteraturen.	  Svenning	  (2003)	  anser	  också	  att	  
litteraturstudien	  är	  av	  vikt	  under	  hela	  undersökningen	  men	  särskilt	  i	  början	  av	  
undersökningen	  för	  att	  komma	  in	  i	  det	  ämne	  som	  skall	  undersökas	  och	  se	  vad	  som	  redan	  
är	  gjort	  inom	  området.	  
	  
Under	  litteraturstudien	  läggs	  fokus	  på	  omkostnadskalkylering	  samt	  
omkostnadshantering	  inom	  byggbranschen.	  Studien	  omfattar	  både	  den	  allmänna	  synen	  
inom	  branschen	  samt	  den	  mer	  specifika	  inom	  företaget.	  Informationen	  söks	  i	  form	  av	  
vetenskapliga	  artiklar	  samt	  kurslitteratur	  inom	  dessa	  ämnen.	  Litteraturstudien	  har	  
bedrivits	  kontinuerligt	  under	  arbetets	  gång	  för	  att	  väcka	  nya	  idéer	  och	  få	  en	  djupare	  
förståelse	  för	  ämnesområdet.	  

3.3.2 Sekundärdata	  
Sekundärdata	  är	  den	  benämning	  som	  används	  för	  data	  som	  redan	  samlats	  in	  för	  andra	  
ändamål	  än	  den	  bedrivna	  undersökningen.	  För	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  sekundärdata	  
är	  det	  viktigt	  att	  man	  vet	  hur	  denna	  information	  har	  samlats	  in	  samt	  vilka	  eventuella	  
felkällor	  den	  kan	  innehålla.	  (Befring,	  1994)	  
	  
I	  denna	  studie	  har	  två	  fall	  av	  sekundärdata	  använts	  –	  anbudskalkyler	  samt	  det	  
dokumenterade	  ekonomiska	  utfallet	  från	  de	  undersökta	  projekten.	  Underlaget	  för	  vilka	  
projekt	  som	  skall	  behandlas	  har	  getts	  utifrån	  vilka	  projekt	  som	  ansetts	  representativa	  av	  
arbetschefer	  inom	  regionen	  samt	  regionledningen.	  	  Informationsinsamlingen	  har	  skett	  
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direkt	  från	  företagets	  ekonomiska	  databas,	  både	  när	  det	  gäller	  kalkylerade	  kostnader	  
samt	  verkligt	  utfall.	  I	  denna	  informationsinsamling	  ingår	  även	  en	  fakturagranskning	  för	  
att	  försäkra	  sig	  om	  att	  inga	  kostnader	  är	  bokförda	  fel.	  Totalt	  har	  information	  inhämtats	  
från	  12	  projekt	  –	  sex	  så	  kallade	  mark-‐projekt	  och	  sex	  betongprojekt.	  

3.3.3 Primärdata	  
Primärdata	  är	  den	  data	  som	  samlats	  in	  med	  det	  specifika	  syftet	  att	  bilda	  analysunderlag	  
i	  den	  bedrivna	  undersökningen.	  Detta	  sker	  oftast	  i	  intervjuform,	  enkäter	  eller	  
observationer.	  (Befring,	  1994)	  
	  
Vid	  intervjuerna	  i	  denna	  undersökning	  –	  där	  sambandet	  mellan	  kalkyl	  och	  reellt	  utfall	  
ska	  undersökas	  –	  som	  får	  anses	  vara	  av	  förklarande	  karaktär	  har	  mer	  vikt	  lagts	  vid	  
respondenternas	  sakkunskap	  och	  koppling	  till	  de	  undersökta	  projekten	  snarare	  än	  
urvalets	  representativitet.	  Intervjuerna	  bedrivs	  som	  delvis	  strukturerade	  intervjuer	  
(Andersen,	  1998).	  Intervjuerna	  inleds	  med	  frågor	  för	  att	  klargöra	  respondentens	  
erfarenhet	  inom	  ämnet	  samt	  tid	  och	  anställningsform	  inom	  företaget.	  Vidare	  används	  ett	  
antal	  ledord	  för	  att	  kontrollera	  att	  de	  förutbestämda	  ämnena	  avhandlas.	  
Intervjuunderlaget	  finns	  att	  se	  i	  bilaga	  1.	  
	  
Även	  ett	  inledande	  möte	  hölls	  där	  många	  av	  de	  kalkylingenjörer	  som	  ansågs	  berörda	  av	  
den	  planerade	  studien	  deltog.	  Kalkylingenjörerna	  fick	  på	  detta	  sätt	  möjlighet	  att	  påverka	  
studiens	  innehåll	  samt	  arbetssätt	  redan	  innan	  den	  påbörjades.	  Anteckningarna	  från	  
detta	  möte	  finns	  att	  se	  i	  bilaga	  2.	  
	  

3.4 Analysteknik	  

3.4.1 Datainsamling	  
Insamlingen	  av	  rådata	  till	  den	  kvantitativa	  analysen	  har	  gjorts	  på	  12	  projekt	  i	  
storleksklassen	  5-‐30	  miljoner.	  Rådata	  har	  samlats	  in	  genom	  att	  studera	  de	  
omkostnadskalkyler	  och	  tjänstemannakalkyler	  som	  görs	  i	  anbudsskedet	  av	  ett	  projekt.	  
För	  att	  kunna	  jämföra	  denna	  data	  mot	  något	  har	  även	  det	  reella	  utfallet	  för	  de	  tidigare	  
kalkylerade	  posterna	  observerats	  efter	  projektets	  avslutande.	  	  
	  
Rent	  schematiskt	  är	  det	  följande	  som	  observerats:	  
	  

-‐ Kalkylerad	  projektomkostnad	  innan	  projektets	  påbörjande.	  
-‐ Kalkylerad	  kostnad	  för	  projektets	  tjänstemän	  innan	  projektets	  påbörjande.	  
-‐ Reell	  projektomkostnad	  observerad	  efter	  projektets	  slutförande.	  
-‐ Reell	  kostnad	  för	  projektets	  tjänstemän	  observerad	  efter	  projektets	  slutförande.	  

	  
Den	  insamlade	  rådatan	  har	  klassificerats	  för	  vidare	  kvantifiering	  och	  presenterats	  i	  
tabeller	  för	  att	  underlätta	  översikt	  och	  statistisk	  analys	  av	  sekundärdatan.	  
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3.4.2 Statistisk	  analys	  
Enligt	  Befring	  (2004)	  kan	  statistik	  beskrivas	  som	  tolkning	  av	  systematiska	  antaganden	  
för	  att	  klargöra	  vad	  som	  är	  mer	  eller	  mindre	  sannolikt.	  Deskriptiv,	  eller	  förklarande,	  
statistik	  används	  vid	  empiriska	  undersökningar	  för	  att	  synliggöra	  den	  dolda	  information	  
som	  finns	  i	  den	  rådata	  som	  samlats	  in	  (ibid).	  
	  

3.4.2.1 Centralmått	  &	  Spridningsmått	  
Enligt	  Svenning	  (2003)	  fodras	  enkla	  och	  sammanfattande	  mått	  vid	  arbete	  med	  stora	  
datamängder,	  man	  brukar	  ofta	  tala	  om	  dessa	  mått	  som	  centralmått	  och	  spridningsmått.	  
Centralmått	  anger	  tyngdpunkten	  i	  en	  fördelning.	  Centralmåttet	  kan	  anges,	  till	  exempel,	  i	  
form	  av	  typvärde,	  median	  eller	  aritmetiskt	  medelvärde.	  (Svenning	  2003)	  I	  denna	  
undersökning	  väljs	  det	  aritmetiska	  medelvärdet	  som	  centralmått.	  Detta	  kan	  beskrivas	  
rent	  matematiskt	  på	  följande	  sätt:	  
	  

! =
!!!

!!!

! 	  

	  
där	  
! = !"#$%&$#'($  !"#"$%ä!"#	  
!! = !"!"#$%&'()  	  
! = !"#!$  !"#$%&'()!*$%	  
	  
För	  att	  kunna	  ge	  en	  mer	  korrekt	  bild	  av	  en	  fördelning	  än	  vad	  endast	  centralmåttet	  ger	  
måste	  någon	  form	  av	  spridningsmått	  användas.	  Utan	  spridningsmått	  kan	  centralmåtten	  
ge	  en	  direkt	  felaktig	  bild	  av	  den	  undersökta	  fördelningens	  innehåll.	  Detta	  beror	  på	  att	  en	  
väldigt	  homogen	  respektive	  heterogen	  fördelning	  kan	  ha	  samma	  centralmått	  men	  
spridningsmåtten	  kan	  skilja	  sig	  avsevärt	  åt.	  (Svenning	  2003).	  
	  
Det	  mest	  använda	  spridningsmåttet	  är	  standardavvikelsen.	  Denna	  ger	  svar	  på	  hur	  
mycket	  observationsvärdena	  i	  genomsnitt	  skiljer	  sig	  från	  fördelningens	  centralmått.	  
Standardavvikelsen	  kan	  uttryckas	  enligt	  nedan:	  (Svenning	  2003)	  
	  

! =
(!! − !)!!

!!!
! − 1 	  

	  
där	  
! = !"#$%#&%#''()*+!*$	  
!! − ! = !!"  !"#$%&'(  !"#$#%&'()!*#*$  !""#$%&'%  !"å!  !"#$%&'(å!!"!	  
! = !"#!$  !"#$%&'()!*$%	  
	  
 



	  

	   20	  

3.4.2.2 Normering	  

Normering	  eller	  normalisering	  För	  att	  enkelt	  kunna	  jämföra	  värden	  ur	  en	  fördelning	  
med	  varandra	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  metoden	  normalisering.	  Detta	  görs	  för	  att	  
överföra	  en	  råpoängfördelning	  till	  en	  mer	  standardiserad	  skala.	  (Befring,	  1994)	  
	  
I	  denna	  undersökning	  används	  två	  olika	  metoder	  för	  att	  skapa	  en	  normaliserad	  
poängfördelning	  för	  fördelningen	  av	  de	  undersökta	  kostnaderna.	  Vid	  presentation	  av	  
resultatet	  används	  följande	  poängfördelning.	  
	  

! =
!"#$%&&#  !ä!"#
!"#"$%ä!"# ∗ 100	  

	  
Där	  det	  aktuella	  värdet	  är	  den	  undersökta	  kostnadens	  procentuella	  andel	  av	  projektets	  
totala	  kostnad,	  kalkylerad	  eller	  reell.	  Och	  medelvärdet	  är	  medelvärdet	  för	  den	  
undersökta	  kostnaden	  för	  samtliga	  projekt	  inom	  samma	  klass.	  
	  
I	  analysen	  används	  en	  annan	  poängfördelning	  för	  att	  jämföra	  kalkyl	  mot	  verklighet.	  
Beräkningsgången	  är	  densamma	  men	  ingående	  faktorer	  skiljer	  sig.	  
	  

! =
!""##  !"#$%&'

!"#$%#&'"(  !"#$%&' ∗ 100	  

	  
Både	  den	  kalkylerade	  samt	  reella	  kostnaden	  är	  kostnaderna	  för	  det	  aktuella	  projektet.	  

	  

3.5 Undersökningens	  tillförlitlighet	  

3.5.1 Reliabilitet	  
Enligt	  Svenning	  (2003)	  avser	  en	  undersöknings	  reliabilitet	  hur	  tillförlitlig	  denna	  är.	  En	  
hög	  reliabilitet	  innebär	  att	  två	  undersökningar	  utförda	  på	  samma	  population	  med	  
samma	  syfte	  och	  metod	  skall	  ge	  samma	  resultat.	  Detta	  innebär	  att	  den	  data	  som	  samlas	  
in	  måste	  vara	  tillförlitlig.	  För	  att	  detta	  skall	  uppnås	  måste,	  enligt	  Svenning	  (2003)	  
undersökningens	  begrepp	  tydligt	  definieras	  vid	  intervjusituationer	  samt	  ett	  noggrant	  
övervägande	  göras	  vid	  urval	  av	  stickprov	  för	  en	  population.	  	  
	  
Just	  i	  denna	  undersökning	  kan	  problem	  med	  tillförlitligheten	  uppstå	  på	  grund	  av	  
svårigheter	  att	  ta	  ett	  representativt	  stickprov	  för	  den	  aktuella	  population	  som	  skall	  
undersökas.	  Detta	  kan	  leda	  till	  små	  möjligheter	  att	  göra	  en	  generalisering	  utifrån	  
undersökningen.	  Detta	  beror	  delvis	  på	  det	  faktum	  att	  studien	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  
sekundärdata	  vars	  tillförlitlighet	  är	  mycket	  svår	  att	  kontrollera.	  	  
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3.5.2 Validitet	  
Enligt	  Svenning	  (2003)	  kan	  man	  tala	  om	  yttre	  respektive	  inre	  validitet.	  Den	  inre	  
validiteten	  avser	  kopplingen	  mellan	  teori	  och	  empiri	  inom	  själva	  undersökningen.	  Detta	  
avser	  hur	  undersökningens	  design	  är	  gjord,	  det	  vill	  säga	  vilka	  frågor	  som	  är	  ställda	  till	  
vem,	  att	  detta	  är	  rätt	  grupp	  att	  ställa	  frågan	  till	  samt	  att	  tillräckligt	  många	  variabler	  är	  
inkluderade	  i	  undersökningen	  för	  att	  ge	  ett	  korrekt	  svar	  på	  den	  frågeställning	  som	  
undersökningen	  har	  syfte	  att	  besvara.	  Den	  yttre	  validiteten	  avser	  möjligheten	  att	  göra	  
generaliseringar	  utifrån	  den	  bedrivna	  undersökningen.	  För	  en	  kvantitativ	  undersökning	  
betyder	  detta	  att	  den	  empiriska	  grund	  som	  undersökningen	  bygger	  på	  måste	  vara	  riktig.	  
Detta	  betyder	  i	  sin	  tur	  att	  den	  mätdata	  som	  genererats,	  till	  exempel	  genom	  ett	  stickprov,	  
måste	  representera	  den	  population	  som	  skall	  undersökas.	  (ibid.)	  

	  

3.5.3 Metodproblem	  
På	  grund	  av	  den	  differentierade	  bild	  av	  omkostnader	  som	  finns	  generellt	  inom	  
byggbranschen	  och	  inom	  det	  undersökta	  företaget	  uppstår	  vissa	  problem	  vid	  
insamlingen	  av	  sekundärdata.	  Sekundärdata	  i	  form	  av	  verkligt	  bokförda	  kostnader	  för	  
olika	  omkostnader	  bygger	  på	  att	  platschefen	  på	  det	  aktuella	  byggprojektet	  bokför	  de	  
kostnader	  som	  uppstår	  enligt	  en	  tidigare	  upprättad	  kontoplan.	  Men	  då	  åsikten	  om	  vad	  
som	  är	  en	  omkostnad	  eller	  en	  direkt	  kostnad	  är	  något	  som	  inte	  är	  enhetlig	  utan	  snarare	  
är	  ett	  fall	  för	  subjektiv	  bedömning	  från	  den	  aktuella	  platschefen.	  Denna	  subjektiva	  
bedömning	  kan	  leda	  till	  att	  kostnader	  som	  bör	  betraktas	  som	  omkostnader	  bokförs	  som	  
direkta	  produktionskostnader	  eller	  tvärtom.	  Detta	  motverkas	  genom	  att	  de	  fakturor	  som	  
bokförts	  under	  projektet	  gås	  igenom	  under	  datainsamlingen.	  Detta	  medför	  mycket	  extra	  
arbete	  under	  datainsamlingen	  men	  är	  enda	  sättet	  att	  få	  en	  enhetlig	  behandling	  av	  
omkostnaderna.	  
	  
Vidare	  uppstår	  problem	  vid	  klassificering	  av	  projekten.	  Projekten	  kan	  ha	  huvuddelen	  av	  
sin	  produktionskostnad	  inom	  en	  kategori	  men	  en	  betydande	  del	  kon	  fortfarande	  tillhöra	  
en	  annan	  kategori.	  Detta	  har	  lett	  till	  ett	  urval	  där	  projekten	  har	  kategoriserats	  efter	  var	  
tyngdpunkten	  av	  dess	  produktionskostnad	  ligger	  –	  vilket	  effektivt	  motverkar	  ovan	  
nämnda	  problem.	  

Vid	  användandet	  av	  central	  och	  spridningsmått	  för	  att	  beskriva	  kostnaderna	  för	  de	  
undersökta	  projekten	  uppstår	  problemet	  att	  dessa	  mått	  inte	  kan	  beskriva	  skillnaden	  
inom	  de	  individuella	  projekten.	  Detta	  motverkas	  genom	  användandet	  av	  den	  normerade	  
poängskalan	  som	  tidigare	  nämnts.	  
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4 Resultat 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  det	  empiriska	  materialet	  från	  den	  kvantitativa	  
respektive	  kvalitativa	  delen	  av	  studien.	  Kapitlet	  är	  också	  uppdelat	  där	  efter.	  

4.1 Kvantitativ	  del	  –	  Anbudskalkyler	  samt	  verkligt	  utfall	  av	  projekt	  
För	  att	  projekten	  skall	  jämföras	  med	  liknande	  projekt	  klassificeras	  dessa	  enligt	  tidigare	  
nämnd	  indelning.	  I	  tabell	  4.1	  presenteras	  projekten	  efter	  klassificering.	  
	  
Tabell	  4.1	  Projekt	  med	  klassindelning	  

Benämning	   Klass	   Storlek	  

A	   Mark	   5	  milj.	  
B	   Mark	   10	  milj.	  
C	   Mark	   20	  milj.	  
D	   Betong	   30	  milj.	  
E	   Betong	   20	  milj.	  
F	   Mark	   5	  milj.	  
G	   Betong	   5	  milj.	  
H	   Betong	   10	  milj.	  
I	   Betong	   5	  milj.	  
J	   Mark	   5	  milj.	  
K	   Mark	   30	  milj.	  
L	   Betong	   20	  milj.	  

	  
Det	  vill	  säga	  totalt	  studeras	  12	  projekt	  med	  följande	  indelning;	  mark	  6	  st	  och	  betong	  6	  st.	  
Storleksordningen	  är	  som	  synes	  ovan	  i	  tabell	  4.1	  mellan	  5	  och	  30	  miljoner.	  
	  

4.1.1 	  Kalkylerade	  kostnader	  i	  anbudskalkylen	  
De	  kostnader	  som	  kalkyleras	  vid	  upprättandet	  av	  anbudskalkylen	  är	  oerhört	  viktiga.	  
Detta	  beror	  på	  att	  dessa	  ofta	  är	  bindande	  om	  korrekta	  förutsättningar	  är	  tillhandahållna	  
från	  beställaren	  under	  anbudsskedet.	  I	  tabell	  4.2	  visas	  de	  kalkylerade	  omkostnaderna	  
och	  tjänstemannakostnaderna	  för	  de	  projekt	  där	  dessa	  fanns	  tillgängliga.	  Som	  synes	  
ligger	  de	  mellan	  1-‐12	  %	  respektive	  4,5-‐10	  %.	  Även	  summan	  av	  dessa	  två	  kostnader	  
presenteras,	  denna	  ligger	  mellan	  5-‐18	  %.	  	  Kostnaderna	  presenteras	  uttryckt	  som	  andel	  
av	  total	  kostnad	  för	  projekten.	  
	  
I	  kolumnerna	  N	  (Omk)	  samt	  N	  (Tjm)	  anges	  en	  normerad	  poäng	  för	  projektomkostnaden	  
(Omk)	  respektive	  tjänstemannakostnaden	  (Tjm).	  Poängen	  är	  beräknad	  med	  
medelvärdet	  för	  den	  aktuella	  variabeln	  som	  bas.	  Det	  vill	  säga	  för	  den	  kalkylerade	  
omkostnaden	  på	  ett	  betongprojekt	  är	  medelvärdet	  för	  dessa	  kostnader	  i	  denna	  kategori	  
bas.	  Poängen	  beräknas	  enligt	  nedan:	  
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! =
!"#$%&&#  !ä!"#
!"#"$%ä!"# ∗ 100	  

	  
Exempelvis	  beräknas	  den	  normerade	  poängen	  för	  arbetsplatsomkostnaderna	  under	  
projekt	  A	  på	  följande	  sätt:	  
	  
!"#"$%ä!"# = !"#"$%ä!"#  !ö!  !"#$%#&'($)  !"å!  !"#$%%  4.4 = 4,23  %	  
!"#$%&&#  !ä!"# = !"#$%&'()  !ö!  !"#$%&'  !  !"å!  !"#!""  4.2 = 7,93  %	  
	  
Vilket	  ger:	  
	  

! =
!"#$%&&#  !ä!"#
!"#"$%ä!"# ∗ 100 =

7,93  %
4,23  % ∗ 100 = 187,47	  

	  
Tabell	  4.2	  Kalkylerade	  kostnader	  som	  procent	  av	  total	  kalkylerad	  kostnad	  för	  projekten	  

Projekt	   Klass	   Storlek	   Omkostnad	   N	  (Omk)	   Tjm	   N	  (Tjm)	   Summa	  

A	   Mark	   5	  milj.	   7,93%	   187	   7,82%	   106	   15,75%	  

B	   Mark	   10	  milj.	   2,56%	   61	   7,15%	   97	   9,71%	  

C	   Mark	   20	  milj.	   4,68%	   111	   9,77%	   133	   14,46%	  

F	   Mark	   5	  milj.	   1,09%	   26	   4,54%	   62	   5,63%	  

J	   Mark	   5	  milj.	   4,21%	   100	   8,16%	   111	   12,37%	  

K	   Mark	   20	  milj.	   4,91%	   116	   6,62%	   90	   11,53%	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

D	   Betong	   30	  milj.	   4,90%	   98	   9,38%	   124	   14,28%	  

E	   Betong	   20	  milj.	   4,51%	   90	   7,03%	   93	   11,55%	  

G	   Betong	   5	  milj.	   1,54%	   31	   9,25%	   122	   10,79%	  

H	   Betong	   10	  milj.	   4,09%	   82	   7,33%	   97	   11,43%	  

I	   Betong	   5	  milj.	   3,34%	   67	   6,35%	   84	   9,69%	  

L	   Betong	   30	  milj.	   11,66%	   233	   6,23%	   82	   17,89%	  

	  
Då	  observationerna	  ovan	  skiljer	  sig	  markant	  från	  varandra	  är	  det	  relevant	  att	  försöka	  
uttrycka	  hur	  dessa	  är	  fördelade.	  Detta	  görs	  genom	  att	  beräkna	  standardavvikelse	  och	  
medelvärde	  för	  de	  undersökta	  kostnaderna.	  
	  
Tabell	  4.3	  Standardavvikelse	  kalkylerade	  kostnader	  

Standardavvikelse	   Kalkylerad	  Omkostnad	   Kalkylerad	  tjänstemannakostnad	  

Total	   2,84%	   1,51%	  
Mark	   2,32%	   1,74%	  
Betong	   3,47%	   1,40%	  
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Tabell	  4.4	  Medelvärde	  kalkylerade	  kostnader,	  uttryckta	  som	  procent	  av	  total	  kalkylerad	  kostnad	  

Medelvärde	   Kalkylerad	  Omkostnad	   Kalkylerad	  tjänstemannakostnad	  

Total	   4,62%	   7,47%	  
Mark	   4,23%	   7,34%	  
Betong	   5,01%	   7,60%	  

	  

4.1.2 	  Reella	  kostnader	  efter	  avslutat	  projekt	  
De	  reella	  kostnaderna	  motsvarar	  alla	  kostnader	  som	  är	  bokförda	  under	  projektens	  gång.	  	  
Som	  synes	  varierar	  kostnaderna	  kraftigt	  inom	  klasserna	  så	  väl	  som	  generellt.	  Den	  
verkliga	  bokförda	  projektomkostnaden	  varierar	  till	  exempel	  inom	  klassen	  mark	  mellan	  
3,9	  %	  till	  13,5	  %.	  Även	  inom	  klassen	  betong	  syns	  liknande	  variation.	  Även	  
tjänstemannakostnaderna	  varierar	  stort.	  I	  tabell	  4.3	  ses	  de	  reella	  kostnaderna	  för	  
respektive	  projekt	  uttryckt	  som	  procent	  av	  projektets	  totala	  kostnad.	  
	  
Precis	  som	  för	  de	  kalkylerade	  kostnaderna	  används	  här	  en	  normerad	  poängfördelning	  
för	  att	  lättare	  kunna	  jämföra	  kostnaderna	  för	  projekt	  med	  olika	  storlek.	  
Beräkningsgången	  för	  poängfördelningen	  är	  densamma	  som	  för	  de	  kalkylerade	  
kostnaderna.	  
	  
Tabell	  4.5	  Reella	  kostnader	  som	  procent	  av	  total	  reell	  kostnad	  för	  projekten	  

Projekt	   Klass	   Storlek	   Omkostnad	   N	  (Omk)	   Tjm	   N	  (Tjm)	   Summa	  

A	   Mark	   5	  milj.	   3,87%	   67	   17,29%	   196	   21,16%	  

B	   Mark	   10	  milj.	   5,37%	   92	   11,83%	   134	   17,20%	  

C	   Mark	   20	  milj.	   8,14%	   140	   5,96%	   67	   14,10%	  

F	   Mark	   5	  milj.	   7,42%	   128	   2,44%	   28	   9,86%	  

J	   Mark	   5	  milj.	   4,11%	   71	   9,46%	   107	   13,58%	  

K	   Mark	   20	  milj.	   5,94%	   102	   6,07%	   69	   12,01%	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

D	   Betong	   30	  milj.	   10,16%	   126	   3,72%	   70	   13,88%	  

E	   Betong	   20	  milj.	   8,79%	   109	   5,00%	   94	   13,79%	  

G	   Betong	   5	  milj.	   5,82%	   72	   7,02%	   132	   12,84%	  

H	   Betong	   10	  milj.	   4,72%	   58	   5,72%	   108	   10,43%	  

I	   Betong	   5	  milj.	   5,56%	   69	   7,31%	   138	   12,87%	  

L	   Betong	   30	  milj.	   13,53%	   167	   3,07%	   58	   16,60%	  

	  
Även	  för	  de	  reella	  kostnaderna	  uttrycks	  här	  nedan	  standardavvikelse	  och	  medelvärde	  
för	  de	  undersökta	  kostnaderna.	  
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Tabell	  4.6	  Standardavvikelse	  reella	  kostnader	  

Standardavvikelse	   Reell	  Omkostnad	   Reell	  tjänstemannakostnad	  

Total	   2,83%	   4,15%	  
Mark	   1,72%	   5,25%	  
Betong	   3,38%	   1,72%	  

	  
	  
Tabell	  4.7	  Medelvärde	  reella	  kostnader,	  uttryckta	  som	  procent	  av	  total	  reell	  kostnad.	  

Medelvärde	   Reell	  Omkostnad	   Reell	  tjänstemannakostnad	  

Total	   6,95%	   7,07%	  
Mark	   5,81%	   8,84%	  
Betong	   8,10%	   5,31%	  
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4.1.3 Grafisk	  framställning	  
För	  att	  få	  en	  överblick	  hur	  kostnaderna	  är	  fördelade	  på	  de	  olika	  projekten	  visas	  här	  
nedan	  en	  grafisk	  framställning	  av	  kalkylerade	  samt	  reella	  resultat	  för	  de	  båda	  
kostnadstyperna	  för	  de	  två	  undersökta	  projekttyperna.	  Ingen	  hänsyn	  har	  här	  tagits	  för	  
projektens	  storlek.	  
	  
Graferna	  visar	  hur	  de	  undersökta	  kostnaderna	  fördelas	  för	  de	  olika	  projekten.	  
	  
R	  respektive	  K	  representerar	  reell	  respektive	  kalkylerad	  kostnad.	  
	  

	  
Figur	  6	  Grafisk	  framställning	  av	  projektomkostnad	  
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Figur	  7	  Grafisk	  framställning	  av	  tjänstemannakostnad	  

4.1.4 Projekttid	  mot	  resultat	  
För	  att	  belysa	  att	  styrning	  av	  tid	  är	  en	  väl	  så	  viktig	  del	  av	  projektstyrningen	  görs	  i	  detta	  
avsnitt	  en	  koppling	  mellan	  försening	  av	  projekten	  och	  projektens	  resultat.	  
	  
Att	  kunna	  ta	  betalt	  för	  att	  kostnader	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  förseningar	  är	  något	  som	  
både	  KI	  och	  PC	  anser	  vara	  svårt.	  Detta	  beror	  ofta	  på	  att	  de	  arbeten	  som	  bedrivs	  är	  i	  form	  
av	  ÄTA-‐arbeten	  med	  ersättningsformen	  löpande	  räkning.	  Det	  som	  anges	  vara	  
svårberäknat	  är	  de	  omkostnader	  som	  uppstår	  under	  dessa	  ÄTA-‐arbeten.	  Anledningen	  
till	  detta	  anges	  vara	  att	  ett	  litet	  ÄTA-‐arbete	  kan	  kräva	  samma	  resurser	  som	  
huvudproduktionsfasen.	  Problemet	  med	  detta	  anges	  vara	  att	  komma	  ihåg	  alla	  dessa	  
kostnader	  som	  går	  över	  från	  huvudproduktionsfasen	  till	  den	  produktion	  som	  sker	  efter,	  
dessa	  kostnader	  saknar	  nu	  den	  täckning	  de	  hade	  tidigare.	  
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De	  självförvållade	  kostnaderna	  i	  form	  av	  vite	  och	  böter	  anges	  av	  både	  PC	  och	  KI	  vara	  
svåra	  att	  beräkna.	  Skälet	  till	  detta	  anges	  vara	  att	  man	  i	  anbudsskedet	  inte	  kan	  ”ta	  höjd”	  i	  
kalkylen	  för	  liknande	  kostnader	  då	  detta	  säkerligen	  innebär	  ett	  förlorat	  anbud.	  
	  
Resultatet	  från	  den	  enkla	  enkät	  som	  skickades	  ut	  till	  de	  platschefer	  som	  varit	  aktiva	  på	  
de	  undersökta	  projekten	  var	  som	  följer	  med	  en	  svarsfrekvens	  av	  67	  %	  (8/12).	  	  För	  två	  
av	  projekten	  fanns	  inte	  längre	  platschefen	  kvar	  inom	  företaget.	  
	  
Tabell	  4.8	  Resultat	  förseningsenkät	  

Status	  för	  projektet	   Antal	  

Ingen	  försening	   4	  st	  
Försenat	  på	  grund	  av	  ÄTA-‐arbeten	   2	  st	  
Försenat	  p.g.a.	  andra	  orsaker	   2	  st	  
	  
Av	  de	  projekt	  som	  var	  försenade	  på	  grund	  av	  ÄTA-‐arbeten	  angav	  platscheferna	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  uppskatta	  vilka	  indirekta	  kostnader	  detta	  medförde,	  om	  några.	  	  
	  
Orsaken	  till	  att	  de	  två	  andra	  projekten,	  projekt	  F	  och	  G,	  blev	  försenade	  skiljer	  sig	  för	  de	  
två	  projekten.	  För	  projekt	  G	  var	  felprojektering	  orsaken	  till	  försening	  och	  projektet	  blev	  
över	  ett	  år	  försenat.	  I	  detta	  fall	  angav	  platschefen	  att	  förseningen	  gav	  upphov	  till	  
indirekta	  kostnader	  i	  form	  av	  ökade	  materialpriser.	  	  För	  projekt	  F	  var	  orsaken	  till	  
försening	  att	  produktionen	  inte	  gick	  så	  snabbt	  som	  planerat.	  Detta	  ledde	  till,	  bland	  
annat,	  ökade	  omkostnader	  i	  form	  av	  vinterkostnader	  för	  ett	  projekt	  som	  var	  tänkt	  att	  
slutföras	  innan	  vintern	  anlände.	  Detta	  tillsammans	  med	  ökade	  drivmedelskostnader	  
uppgavs	  uppgå	  till	  ca	  3	  %	  av	  kontraktssumman.	  Inget	  vite	  dömdes	  ut	  på	  något	  av	  dessa	  
projekt.	  För	  projekt	  F	  kan	  man	  däremot	  se	  att	  vinsten	  är	  kraftigt	  försämrad	  jämfört	  med	  
det	  kalkylerade	  resultatet	  –	  på	  grund	  av	  sekretesskäl	  utelämnas	  dock	  exakta	  siffror.	  
	  
Inget	  användbart	  resultat	  kunde	  finnas	  vid	  studie	  av	  kostnaden	  mot	  intäkt	  för	  de	  
undersökta	  projekten	  med	  utgångspunkt	  om	  försening	  förekom	  eller	  inte.	  Dock	  kunde	  
vissa	  andra	  saker	  konstateras.	  I	  de	  fall	  där	  ÄTA-‐arbeten	  utförts	  i	  slutet	  eller	  efter	  
kontraktstiden	  kunde	  omkostnaderna	  uppgå	  till	  100	  %	  av	  de	  direkta	  kostnaderna	  eller	  
till	  och	  med	  mer.	  
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4.2 Kvalitativ	  del	  –	  Intervjustudie	  
I	  den	  kvalitativa	  studien	  fokuserades	  på	  projekt	  K	  samt	  projekt	  L.	  Denna	  del	  av	  studien	  
baseras	  på	  intervjuer	  med	  kalkylingenjörer,	  entreprenadingenjörer	  och	  platschefer	  på	  
de	  berörda	  projekten.	  
	  
Omkostnaderna	  definieras	  av	  samtliga	  som	  de	  kostnader	  som	  inte	  finns	  med	  i	  varken	  
nettokalkylen,	  tjänstemannakalkylen	  eller	  maskinkalkylen.	  Samtliga	  anger	  dock	  att	  
definitionen	  skiljer	  sig	  beroende	  på	  vilken	  person	  du	  frågar.	  Detta	  beror	  till	  stor	  del	  på	  
att	  resurser	  som	  i	  ett	  fall	  är	  omkostnader	  i	  nästa	  fall	  är	  en	  direkt	  kostnad.	  Som	  exempel	  
på	  detta	  ges	  byggtraktorn,	  denna	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  att	  se	  som	  en	  omkostnad	  men	  om	  den	  
till	  exempel	  används	  för	  att	  planera	  en	  väg	  blir	  den	  en	  direkt	  kostnad	  –	  när	  den	  senare	  
utför	  underhåll	  på	  samma	  väg	  är	  den	  igen	  en	  omkostnad.	  Med	  andra	  ord	  finns	  de	  mycket	  
gråzoner	  vid	  definition	  av	  omkostnader.	  
	  
Under	  produktionstiden	  hanteras	  inte	  omkostnaderna	  särskilt.	  De	  konteras	  efter	  den	  
upprättade	  kontoplanen	  men	  ingen	  särskild	  planering	  görs	  för	  styrning	  av	  dessa	  
kostnader.	  De	  två	  platscheferna	  anger	  att	  man	  använder	  de	  resurser	  som	  behövs	  för	  att	  
genomföra	  arbetet	  snarare	  än	  att	  följa	  kalkylen	  till	  punkt	  och	  pricka.	  	  Som	  exempel	  
anges	  att	  det	  i	  vissa	  fall	  går	  att	  byta	  byggmetod	  och	  på	  så	  sätt	  använda	  de	  resurser	  som	  
redan	  finns	  på	  arbetsplatsen.	  
	  
Det	  upplevs	  som	  att	  det	  största	  problemet	  med	  omkostnadshanteringen	  i	  
produktionsskedet	  är	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  resurser	  som	  är	  kvar	  att	  förbruka.	  	  PC	  
anger	  att	  detta	  görs	  genom	  att	  skapa	  nyckeltal	  för	  förbrukade	  omkostnader	  per	  
produktionsenhet,	  till	  exempel	  anbringade	  kubik	  betong.	  Idag	  finns	  dock	  inga	  rutiner	  
eller	  mallar	  för	  att	  göra	  detta.	  Detta	  sätt	  att	  arbeta	  underlättar	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  
omkostnader	  som	  återstår	  eftersom	  att	  antalet	  kubikmeter	  betong	  som	  återstår	  går	  att	  
utläsa	  ur	  produktionskalkylen.	  
	  
Generellt	  anses	  vinterkostnaderna	  vara	  de	  omkostnader	  som	  är	  svårast	  att	  kalkylera.	  
Dessa	  kan	  också	  vara	  väldigt	  höga.	  Det	  upplevs	  som	  att	  dessa	  alltid	  kalkyleras	  för	  lågt.	  
De	  anses	  vara	  notoriskt	  svåra	  att	  kalkylera	  då	  vädret	  är	  något	  som	  är	  oförutsägbart	  även	  
om	  man	  baserar	  sina	  kalkyler	  på	  statistik.	  
	  
Vid	  upprättandet	  av	  omkostnadskalkyler	  i	  anbudsskedet	  är	  projektstorleken	  samt	  den	  
tillgängliga	  tiden	  som	  finns	  avgörande	  för	  KI:s	  arbetssätt.	  Vid	  större	  projekt,	  framförallt	  
vid	  större	  kostnadsposter	  under	  dessa,	  läggs	  tid	  på	  att	  i	  detalj	  försöka	  uppskatta	  de	  
kostnader	  som	  uppstår	  under	  projektet.	  Vid	  mindre	  projekt	  och	  vid	  mindre	  
kostnadsposter	  används	  ofta	  nyckeltal	  för	  upprättandet	  av	  omkostnadskalkylen.	  	  
Anledningen	  till	  detta	  anges	  vara	  att	  fel	  i	  kalkylen	  på	  större	  projekt	  påverkar	  mer	  än	  vad	  
det	  gör	  för	  mindre.	  
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K	  anger	  att	  hjälpmedel	  i	  form	  av	  nyckeltal	  kategoriserade	  för	  storlek	  och	  projekttyp	  
skulle	  vara	  till	  stor	  hjälp	  för	  egenkontroll	  av	  kalkylen	  under	  anbudsskedet.	  Detta	  anges	  
vara	  något	  som	  saknas	  idag.	  
	  
De	  båda	  platscheferna	  var	  båda	  delaktiga	  i	  anbudsarbetet.	  Dock	  skiljer	  sig	  tiden	  de	  
kunde	  vara	  medverkande	  från	  några	  timmar	  till	  att	  lägga	  väldigt	  mycket	  tid.	  Skillnaden	  
beror	  på	  om	  några	  andra	  projekt	  drivs	  av	  den	  aktuella	  platschefen	  under	  anbudsarbetet.	  
Samtliga	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  platschefen	  deltar	  i	  anbudsarbetet	  dels	  
för	  att	  denna	  då	  lär	  känna	  projektet	  men	  även	  för	  att	  kalkylingenjören	  kanske	  inte	  alltid	  
har	  den	  kunskap	  som	  krävs	  för	  att	  beräkna	  åtgång	  och	  tid	  för	  vissa	  resurser.	  I	  båda	  
fallen	  hölls	  en	  ordentlig	  genomgång	  av	  kalkylen	  efter	  vunnet	  anbud,	  detta	  anges	  vara	  
något	  som	  alltid	  görs	  och	  som	  är	  absolut	  nödvändigt.	  
	  
Under	  produktionstiden	  användes	  produktionskalkylen	  som	  styrmedel	  för	  
tidsplanering,	  kostnadsuppföljning	  och	  inköp.	  Denna	  uppdaterades	  vid	  
prognostillfällena	  efter	  verkligt	  utfall,	  däremellan	  gjordes	  avstämningar	  av	  platschefen	  
för	  att	  kontrollera	  projektets	  framskridande	  –	  dessa	  dokumenterades	  dock	  inte.	  
	  
Både	  K	  och	  PC	  anger	  att	  kontakten	  mellan	  dessa	  under	  produktionstiden	  sker	  löpande	  
men	  att	  huvuddelen	  av	  kontakten	  sker	  vid	  upprättandet	  av	  prognoser.	  Att	  kontakten	  
sker	  löpande	  beror	  på	  att	  i	  dessa	  projekt	  gick	  K	  in	  som	  EI	  i	  projektet.	  Detta	  underlättar	  
erfarenhetsåterföringen	  efter	  avslutat	  projekt	  eftersom	  K	  hela	  tiden	  har	  insyn	  i	  
projektet.	  I	  övrigt	  anges	  att	  för	  lite	  tid	  finns	  för	  dessa	  återföringar	  samt	  att	  det	  inte	  görs	  i	  
den	  omfattning	  som	  krävs,	  åsikterna	  om	  detta	  skiljer	  sig	  dock	  mellan	  K	  och	  PC.	  
Tidsbristen	  anges	  bero	  på	  att	  platschefen	  ofta	  har	  tilldelats	  ett	  nytt	  projekt	  innan	  det	  
föregående	  är	  avslutat.	  Återföringen	  underlättas	  av	  att	  antalet	  konton	  som	  används	  
under	  produktionstiden	  hålls	  till	  ett	  minimum	  så	  att	  återföringen	  kan	  göras	  snabbt	  och	  
effektivt.	  Oftast	  räcker	  25-‐30	  konton	  för	  att	  täcka	  upp	  alla	  behov.	  	  
	  
Återföringarna	  anses	  vara	  mycket	  viktiga	  då	  dessa	  används	  som	  underlag	  vid	  
upprättandet	  av	  kalkyler	  till	  nya	  projekt.	  Det	  svåra	  med	  dessa	  anses	  vara	  att	  hålla	  dem	  
enkla	  och	  övergripande.	  Det	  viktiga	  anses	  vara	  att	  helheten	  fås	  med	  och	  att	  man	  inte	  
försöker	  ta	  med	  allt	  då	  det	  är	  stor	  risk	  att	  just	  helheten	  då	  går	  förlorad.	  
	  
”Det	  svåra	  är	  att	  hålla	  det	  enkelt”	  –	  Platschef	  projekt	  L	  	  
	  
Vid	  det	  möte	  som	  hölls	  mellan	  författaren	  och	  regionens	  kalkylingenjörer	  i	  studiens	  
inledning	  angavs	  att	  projektomkostnaderna	  oftast	  är	  runt	  5	  %	  och	  
tjänstemannakostnaden	  runt	  10	  %	  för	  projekt	  i	  den	  storleksordning	  som	  studien	  avser	  
undersöka.	  	  
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5 Analys & Slutsats 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  analys	  som	  gjorts	  på	  resultaten	  från	  den	  kvantitativa	  
delen	  av	  studien	  samt	  de	  svar	  som	  framkommit	  av	  intervjustudien.	  Dessa	  resultat	  
jämförs	  med	  litteraturstudien	  presenterad	  i	  teori-‐avsnittet.	  I	  kapitlet	  besvaras	  
forskningsfrågorna	  på	  både	  induktivt	  och	  deduktivt	  sätt	  för	  att	  uppnå	  examensarbetets	  
syfte.	  
	  

5.1 Kalkylerade	  kostnader	  mot	  verkligt	  utfall	  
Till	  jämförelsen	  mellan	  kalkylerade	  och	  verkliga	  kostnader	  för	  de	  projekt	  som	  
undersökts	  används	  central-‐	  och	  spridningsmåtten	  i	  tabell	  4.5	  respektive	  4.4.	  
	  
För	  de	  projekt	  som	  huvudsakligen	  består	  av	  mark-‐arbeten	  ses	  en	  avvikelse	  mellan	  den	  
genomsnittliga	  kalkylerade	  projektomkostnaden	  och	  den	  motsvarande	  verkliga	  
projektomkostnaden	  –	  4,2	  %	  mot	  5,8	  %.	  Denna	  avvikelse,	  som	  kan	  betraktas	  som	  
relativt	  liten	  för	  det	  antal	  projekt	  som	  studerats,	  kan	  till	  viss	  del	  tillskrivas	  det	  faktum	  att	  
avvikelserna	  för	  de	  individuella	  projekten	  neutraliserar	  varandra	  då	  medelvärdet	  
räknas	  ut.	  Ser	  man	  istället	  till	  avvikelserna	  inom	  respektive	  projekt	  är	  skillnaden	  oftast	  
mycket	  större.	  Detta	  behandlas	  senare	  i	  detta	  avsnitt.	  Tjänstemannakostnaderna	  visar	  
även	  dessa	  på	  en	  relativt	  liten	  avvikelse	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  för	  de	  beräknade	  
medelvärdena,	  7,3	  %	  mot	  8,8	  %.	  Viktigt	  att	  påpeka	  här	  är	  att	  standardavvikelsen	  för	  den	  
reella	  tjänstemannakostnaden	  är	  hela	  5,25	  %	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  analysera	  de	  
individuella	  projekten	  även	  för	  denna	  kostnad.	  	  Denna	  spridning	  syns	  bäst	  i	  figur	  6,	  det	  
vill	  säga	  den	  grafiska	  framställningen	  av	  tjänstemannakostnaderna.	  
	  
De	  resultat	  som	  tagits	  fram	  både	  samstämmer	  och	  avviker	  mot	  de	  observationer	  som	  
gjorts	  av	  Abdul-‐Malak	  &	  Azhari	  (2008)	  som	  hävdar	  att	  omkostnaderna	  är	  nästan	  
identiska	  mellan	  olika	  projekt	  –	  vilket	  stämmer	  relativt	  bra	  överens	  med	  de	  
observationer	  som	  gjorts	  i	  denna	  studie,	  däremot	  avviker	  detta	  kraftigt	  mot	  resultatet	  i	  
denna	  studie	  när	  det	  gäller	  tjänstemannakostnadens	  spridning	  mellan	  projekt.	  I	  detta	  
fall	  är	  spridningen	  väldigt	  stor	  mellan	  projekten	  trots	  att	  de	  bedrivits	  under	  liknande	  
förhållanden.	  
	  
I	  tabell	  5.1	  visas	  de	  kalkylerade	  samt	  reella	  kostnaderna	  och	  skillnaden	  däremellan.	  	  
Återigen	  står	  K	  och	  R	  för	  kalkylerad	  respektive	  reell	  och	  omk	  eller	  tjm	  betecknar	  
projektomkostnad	  respektive	  tjänstemannakostnad.	  	  Avvikelsen	  mellan	  verkliga	  
projektomkostnader	  och	  kalkylerade	  varierar	  mellan	  -‐4,1	  %	  och	  +6,3	  %	  enligt	  tabell	  5.1.	  
Där	  ser	  man	  också	  att	  endast	  två	  projekt	  uppvisar	  högre	  kalkylerade	  kostnader	  än	  
verkliga.	  	  För	  tjänstemannakostnaden	  är	  förhållandet	  i	  stort	  sett	  det	  omvända,	  även	  om	  
variationen	  är	  betydligt	  större	  (-‐5,7	  %	  till	  +9,5	  %),	  där	  endast	  tre	  projekt	  uppvisar	  högre	  
verklig	  kostnad	  jämfört	  med	  den	  kalkylerade.	  Samtliga	  av	  dessa	  tre	  projekt	  tillhör	  
klassen	  markprojekt.	  
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Tabell	  5.1	  Reella	  kostnader	  jämfört	  med	  kalkylerade	  kostnader	  

Projekt	   Klass	   Storlek	   K	  omk	   R	  omk	   R-‐K	  omk	   K	  tjm	   R	  tjm	   R-‐K	  tjm	  

A	   Mark	   5	  milj.	   7,93%	   3,87%	   -‐4,06%	   7,82%	   17,29%	   9,47%	  

B	   Mark	   10	  milj.	   2,56%	   5,37%	   2,81%	   7,15%	   11,83%	   4,68%	  

C	   Mark	   20	  milj.	   4,68%	   8,14%	   3,46%	   9,77%	   5,96%	   -‐3,81%	  

F	   Mark	   5	  milj.	   1,09%	   7,42%	   6,32%	   4,54%	   2,44%	   -‐2,10%	  

J	   Mark	   5	  milj.	   4,21%	   4,11%	   -‐0,10%	   8,16%	   9,46%	   1,30%	  

K	   Mark	   20	  milj.	   4,91%	   5,94%	   1,03%	   6,62%	   6,07%	   -‐0,55%	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

D	   Betong	   30	  milj.	   4,90%	   10,16%	   5,27%	   9,38%	   3,72%	   -‐5,66%	  

E	   Betong	   20	  milj.	   4,51%	   8,79%	   4,27%	   7,03%	   5,00%	   -‐2,03%	  

G	   Betong	   5	  milj.	   1,54%	   5,82%	   4,29%	   9,25%	   7,02%	   -‐2,23%	  

H	   Betong	   10	  milj.	   4,09%	   4,72%	   0,62%	   7,33%	   5,72%	   -‐1,61%	  

I	   Betong	   5	  milj.	   3,34%	   5,56%	   2,21%	   6,35%	   7,31%	   0,96%	  

L	   Betong	   30	  milj.	   11,66%	   13,53%	   1,87%	   6,23%	   3,07%	   -‐3,16%	  

	  
	  
För	  att	  enklare	  kunna	  jämföra	  kostnaderna	  har	  de	  normerats.	  Basen	  för	  detta	  är	  de	  
kalkylerade	  kostnaderna.	  Det	  vill	  säga	  de	  kalkylerade	  kostnaderna	  utgör	  100	  %.	  De	  
reella	  kostnaderna	  tilldelas	  där	  efter	  en	  poäng	  efter	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  detta,	  50	  %	  
av	  kalkylerade	  kostnaden	  ger	  50	  poäng	  o.s.v.	  Detta	  värde	  visas	  i	  tabell	  5.1	  kolumn	  6	  &	  7,	  
det	  vill	  säga	  Omk	  (Poäng)	  och	  Tjm	  (Poäng).	  Där	  Omk	  och	  Tjm	  står	  för	  projektomkostnad	  
respektive	  tjänstemannakostnad.	  
	  
I	  tabell	  5.2	  nedan	  framgår,	  projekt	  för	  projekt,	  hur	  kostnadsfördelningen	  ser	  ut	  efter	  
normeringen.	  Som	  synes	  ligger	  generellt	  den	  reella	  omkostnaden	  för	  mark-‐projekten	  
högre	  än	  den	  kalkylerade.	  Detta	  avviker	  för	  projekt	  A	  som	  hade	  en	  anmärkningsvärd	  låg	  
omkostnad.	  Dock	  är	  förhållandet	  det	  omvända	  för	  tjänstemannakostnaden	  på	  detta	  
projekt.	  Detta	  är	  en	  trend	  man	  kan	  se	  för	  många	  av	  projekten	  –	  det	  vill	  säga	  att	  
förhållandet	  mellan	  de	  två	  olika	  kostnadstyperna	  verkar	  vara	  något	  inverterade.	  	  Vilket	  
alltså	  innebär	  att	  om	  projektomkostnaden	  är	  hög	  är	  tjänstemannakostnaden	  låg	  och	  vise	  
versa.	  Generellt	  är	  förhållandet	  sådant	  att	  tjänstemannakostnaden	  är	  lägre	  i	  
verkligheten	  än	  i	  kalkylen	  och	  projektomkostnaden	  betydligt	  högre.	  
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Tabell	  5.2	  Normeringspoäng	  projektkostander	  

Projekt	   Klass	   Storlek	   Omk	  (Poäng)	   Tjm	  (Poäng)	  

A	   Mark	   5	  milj.	   49	   221	  

B	   Mark	   10	  milj.	   209	   165	  

C	   Mark	   20	  milj.	   174	   61	  

F	   Mark	   5	  milj.	   680	   54	  

J	   Mark	   5	  milj.	   98	   116	  

K	   Mark	   20	  milj.	   121	   92	  

	   	   	   	   	  

D	   Betong	   30	  milj.	   208	   40	  

E	   Betong	   20	  milj.	   195	   71	  

G	   Betong	   5	  milj.	   379	   76	  

H	   Betong	   10	  milj.	   115	   78	  

I	   Betong	   5	  milj.	   166	   115	  

L	   Betong	   30	  milj.	   116	   49	  

	  

Om	  man	  studerar	  tabell	  4.1,	  4.2	  samt	  5.2	  kan	  man	  konstatera	  att	  projektens	  storlek	  inte	  
inverkar	  markant	  på	  kostnadernas	  beteende,	  varken	  i	  kalkylskedet	  eller	  
produktionsskedet.	  	  
	  
De	  normerade	  värdena	  i	  tabell	  4.1	  och	  4.2	  kan	  jämföras	  med	  värdena	  kalkylerade	  ovan.	  
Denna	  jämförelse	  är	  svår	  att	  dra	  några	  slutsatser	  av.	  Vad	  som	  däremot	  verkar	  vara	  något	  
sånär	  generellt	  är	  att	  de	  projekt	  som	  ligger	  nära	  medelvärdena	  för	  de	  kalkylerade	  
kostnaderna	  tenderar	  att	  ha	  mindre	  avvikelse	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet.	  Detta	  
avviker	  dock	  kraftigt	  i	  enstaka	  fall,	  se	  projekt	  D.	  
	  
Slutsats:	  
Undersökningen	  visar	  att	  vissa	  övergripande	  glapp	  finns	  mellan	  de	  kalkylerade	  
omkostnaderna	  och	  de	  motsvarande	  verkliga	  kostnaderna.	  Generellt	  ligger	  de	  
kalkylerade	  projektomkostnaderna	  några	  procentenheter	  lägre	  än	  de	  verkliga	  
kostnaderna.	  För	  tjänstemannakostnaderna	  är	  dock	  förhållandet	  i	  stort	  sett	  det	  
omvända	  om	  man	  ser	  till	  betongprojekten.	  För	  markprojekten	  är	  dock	  
tjänstemannakostnaden	  så	  pass	  spridd	  att	  någon	  slutsats	  är	  svårt	  att	  dra.	  
	  
Ingen	  skillnad	  finns	  mellan	  projektstorlek	  eller	  projekttyp	  när	  det	  kommer	  till	  att	  
uppskatta	  projektomkostnaderna	  korrekt	  i	  kalkylskedet.	  
	  
Ett	  genomsnitt	  av	  samtliga	  projekt	  skapar	  ett	  medelvärde	  som	  ligger	  nära	  de	  
procentsatser	  som,	  sedan	  tidigare,	  används	  inom	  företaget.	  Dock	  avviker	  de	  individuella	  
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projekten	  mycket	  från	  dessa.	  Avvikelsen	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  för	  projekten	  är	  
stor	  på	  projektnivå	  men	  betydligt	  mindre	  om	  man	  ser	  till	  medelvärden	  för	  samtliga	  
projekt.	  
	  

5.2 Omkostnadshantering	  i	  produktionsskedet	  
Underlaget	  till	  detta	  avsnitt	  är	  hämtat	  från	  avsnitt	  4.2,	  det	  vill	  säga	  
resultatredovisningen	  av	  den	  kvalitativa	  studien.	  Detta	  berör	  den	  femte	  
forskningsfrågan	  med	  underfrågor,	  det	  vill	  säga	  hur	  omkostnadshanteringen	  sker	  i	  
praktiken.	  Eftersom	  detta	  till	  stor	  del	  är	  beroende	  av	  hur	  byggstyrningen	  sköts	  berör	  
många	  av	  frågorna	  mer	  renodlad	  byggstyrning.	  
	  
Att	  både	  KI	  och	  PC	  anser	  att	  synen	  på	  vad	  som	  är	  omkostnader	  varierar	  mycket	  
beroende	  på	  vilken	  person	  man	  frågar	  är	  ingen	  överraskning	  då	  detta	  stämmer	  mycket	  
väl	  överens	  med	  de	  resultat	  som	  presenteras	  i	  Holland	  &	  Hobson	  (1999).	  	  Det	  
framkommer	  även	  att	  kostnader	  som	  ibland	  kan	  beräknas	  i	  nettokalkylen	  i	  själva	  verket	  
är	  omkostnader.	  Detta	  beror	  på	  att	  de	  kostnader	  som	  kalkylatorn	  kan	  beräkna	  detaljerat	  
och	  som	  kan	  härröras	  till	  en	  viss	  aktivitet	  ofta	  placeras	  just	  i	  nettokalkylen.	  	  	  
	  
Både	  PC	  och	  KI	  anger	  att	  avstämningar	  av	  verkligt	  utfall	  mot	  kalkyler	  sker	  på	  
regelbunden	  basis	  vilket	  stämmer	  väl	  överens	  med	  den	  litteratur	  som	  behandlar	  hur	  
byggstyrning	  skall	  genomföras	  (Nordstrand	  &	  Révai,	  2002;	  Karlsson,	  2009;	  Jackson,	  
2010;	  m.fl.).	  Det	  framkommer	  dock	  att	  det	  upplevs	  som	  att	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  
mycket	  tid	  till	  att	  genomföra	  erfarenhetsåterföringar	  i	  den	  omfattning	  som	  önskas,	  detta	  
stöds	  även	  av	  Karlsson	  (2000).	  I	  värsta	  fall	  kan	  detta	  leda	  till	  att	  glappet	  mellan	  kalkyl	  
och	  verklighet	  ökar	  då	  informationen	  om	  projektens	  utfall	  inte	  når	  tillbaka	  till	  K.	  	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  att	  bokföra	  kostnaderna	  på	  rätt	  konton	  anses	  det	  från	  PC	  att	  ett	  
problem	  är	  att	  det	  finns	  för	  många	  konton	  i	  kontoplanen.	  Den	  anses	  vara	  för	  detaljerad	  
vilket	  kan	  motverka	  dess	  eget	  syfte	  –	  att	  få	  en	  korrekt	  uppdelning	  av	  kostnaderna.	  Om	  
kostnaderna	  bokförs	  på	  för	  många	  konton	  på	  ett	  större	  projekt	  blir	  det	  mer	  eller	  mindre	  
omöjligt	  att	  hinna	  med	  att	  göra	  en	  någorlunda	  övergripande	  sammanställning	  av	  dessa	  
efter	  avslutat	  projekt.	  Detta	  är	  alltså	  också	  något	  som	  kan	  motverka	  att	  återföringar	  sker	  
vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  öka	  glappet	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet.	  
	  
I	  enighet	  med	  Karlsson	  (2009)	  anger	  PC	  att	  användbara	  kalkyler	  som	  kan	  användas	  i	  
produktionsskedet	  är	  väldigt	  viktigt	  för	  att	  projekten	  skall	  kunna	  styras	  effektivt.	  
Kalkylerna	  anses	  viktiga	  för	  PC	  på	  grund	  av	  att	  de	  anger	  vilka	  resurser	  som	  det	  finns	  
utrymme	  att	  använda	  utan	  att	  budgeten	  för	  projektet	  överskrids.	  PC	  anger	  även	  att	  de	  i	  
stor	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  kalkylen	  för	  att	  läsa	  in	  sig	  på	  projektet.	  	  
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Slutsats:	  
Slutsatsen	  av	  denna	  del	  av	  studien	  är	  att	  omkostnadshanteringen	  samt	  byggstyrningen	  
sker	  på	  det	  sätt	  som	  tas	  upp	  i	  litteraturen	  samt	  förespråkas	  av	  företaget.	  Trots	  detta	  
finns	  det	  vissa	  områden	  som	  bör	  förbättras.	  Erfarenhetsåterföringen	  sker	  inte	  på	  ett	  
tillfredsställande	  sätt,	  mer	  tid	  bör	  avsättas	  för	  detta.	  Om	  inte	  detta	  är	  möjligt	  bör	  man	  
införa	  stödfunktioner	  och	  hjälpmedel	  som	  kan	  avhjälpa	  de	  problem	  man	  ser	  idag.	  Att	  
kunna	  bygga	  sina	  kalkyler	  på	  korrekt	  information	  och	  därmed	  lägga	  grunden	  för	  ett	  
framgångsrikt	  projekt	  är	  oerhört	  viktigt	  varför	  detta	  problem	  bör	  adresseras.	  
	  
Hur	  omkostnaderna	  hanteras	  beror	  väldigt	  mycket	  på	  vilka	  personer	  som	  är	  inblandade	  
i	  projektet.	  I	  stort	  sett	  alla	  respondenter	  och	  övriga	  personer	  som	  författaren	  varit	  i	  
kontakt	  med	  under	  arbetets	  gång	  påpekar	  detta.	  Generellt	  används	  inte	  kalkylerna	  som	  
direkt	  styrmedel	  för	  omkostnadshantering	  under	  produktionstiden	  men	  de	  används	  för	  
att	  klargöra	  vilken	  budget	  projektet	  har	  för	  dessa	  kostnader.	  
	  

5.3 Projekttidens	  inverkan	  på	  resultatet	  
Hälften	  av	  platscheferna	  på	  de	  aktuella	  projekten	  anger	  att	  förseningar	  förekom	  om	  man	  
utgår	  från	  den	  ursprungliga	  tidplanen.	  Dessa	  var	  dock,	  förutom	  i	  ett	  fall,	  inte	  orsakade	  av	  
entreprenören	  själv	  varför	  inget	  vite	  förekom	  i	  något	  av	  fallen.	  Detta	  beror	  på	  att	  
kontraktstiden	  förlängts,	  ofta	  på	  grund	  av	  att	  ÄTA-‐arbeten	  beställts	  i	  projektens	  slutfas.	  
De	  tillfrågade	  platscheferna	  ansåg	  att	  det	  var	  svårt	  att	  uppskatta	  förseningens	  inverkan	  
på	  de	  indirekta	  kostnaderna.	  En	  platschef	  uppgav	  dock	  att	  det	  gav	  upphov	  till	  ökande	  
materialkostnader.	  	  
	  
Enligt	  Tonnquist	  (2008)	  kommer	  kostnaden	  att	  öka	  om	  projekttiden	  skall	  minskas.	  
Detta	  tar	  sig	  ofta	  formen	  av	  en	  forcering	  där	  extra	  resurser	  sätts	  in	  för	  att	  klara	  av	  
uppsatta	  tidsmål.	  Forcering	  kan	  antingen	  vara	  beställd	  som	  ett	  ÄTA-‐arbete	  eller	  
påkallad	  av	  entreprenören	  själv	  för	  att	  klara	  av	  tidsmålen.	  I	  det	  första	  fallet	  finns	  
täckning	  för	  de	  ökade	  kostnaderna	  eftersom	  att	  forceringen	  är	  beställd	  i	  det	  andra	  fallet	  
får	  dock	  entreprenören	  stå	  för	  kostnaden.	  Denna	  teori	  är	  mer	  applicerbar	  om	  man	  ser	  
till	  den	  totala	  projektkostnaden,	  alltså	  inte	  bara	  entreprenörens	  kostnad.	  	  
	  
Vid	  en	  studie	  av	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  under	  de	  sista	  månaderna	  av	  produktionen	  i	  
projekten	  där	  platschefen	  angett	  att	  ÄTA-‐arbeten	  bedrivits	  i	  slutet	  eller	  efter	  
kontraktstiden	  kan	  man	  observera	  vissa	  saker.	  Bland	  annat	  kan	  man	  visa	  på	  att	  
omkostnaderna	  skjuter	  i	  höjden	  jämfört	  med	  de	  direkta	  kostnaderna	  i	  många	  fall	  uppgår	  
omkostnaderna	  till	  100	  %	  av	  de	  direkta	  kostnaderna.	  Att	  omkostnaderna	  har	  en	  tendens	  
att	  öka	  i	  betydelse	  vid	  projektens	  slutfas	  är	  även	  något	  som	  stöds	  av	  Karlsson	  (2009).	  
Detta	  beror	  på	  att	  många	  av	  de	  resurser	  som	  kunde	  utnyttjas	  fullt	  ut	  under	  
huvudproduktionsfasen	  inte	  längre	  kan	  nyttjas	  på	  samma	  sätt	  vilket	  medför	  att	  de	  står	  
för	  den	  större	  del	  av	  den	  totala	  kostnaden	  för	  arbeten	  utförda	  under	  projektens	  
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slutskede.	  För	  att	  klargöra	  visas	  den	  generella	  kostnadsbilden	  för	  ett	  projekt	  grafiskt	  
nedan.	  

	  
Figur	  8	  Direkt	  kostnad	  mot	  omkostnad	  

Att	  påvisa	  någon	  skillnad	  mellan	  intäkt	  och	  kostnad	  i	  slutskedet	  av	  projekt	  beroende	  på	  
om	  de	  blivit	  försenade	  eller	  inte	  är	  nästan	  omöjligt.	  Detta	  beror	  på	  att	  de	  uppvisar	  
väldigt	  snarlika	  resultat.	  Vad	  man	  dock	  kan	  se	  är	  att	  projekten	  generellt	  har	  mindre	  
täckning	  för	  sina	  kostnader	  i	  slutskedet	  av	  projektet.	  Orsaken	  till	  detta	  är	  troligtvis	  att	  
de	  underentreprenörer	  och	  materialleverantörer	  som	  används	  i	  projektet	  ligger	  efter	  i	  
sin	  fakturering	  mot	  entreprenören	  jämfört	  med	  entreprenören	  mot	  beställaren.	  
	  

Slutsats:	  

Att	  göra	  en	  koppling	  mellan	  projekttid	  och	  resultat	  är	  inget	  som	  är	  trivialt.	  I	  slutänden	  är	  
det	  upp	  till	  varje	  platschef	  att	  se	  till	  så	  att	  alla	  kostnader	  som	  uppkommer	  i	  slutet	  av	  
kontraktstiden	  och	  efter	  denna	  har	  ekonomisk	  täckning	  av	  utförda	  arbeten.	  	  	  
	  
Förseningar	  kan	  få	  mycket	  stor	  effekt	  på	  projektekonomin	  trots	  att	  inget	  vite	  utdömts.	  
Detta	  blir	  mest	  märkbart	  i	  de	  fall	  där	  förseningen	  leder	  till	  att	  projektets	  förutsättningar	  
förändras.	  Detta	  kan	  till	  exempel	  vara	  att	  arbete	  måste	  bedrivas	  under	  vinterhalvåret	  
trots	  att	  detta	  inte	  var	  tänkt	  vid	  upprättandet	  av	  anbudskalkylen.	  Om	  förseningarna	  är	  
orsakade	  av	  entreprenören	  har	  denne	  inte	  rätt	  att	  kräva	  ersättning	  för	  de	  
vinterkostnader	  som	  uppstår.	  
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6 Diskussion 
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  studien	  resultat,	  förslag	  till	  förbättringsarbete	  samt	  metod.	  
Slutligen	  presenteras	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  baserat	  på	  frågor	  som	  dykt	  upp	  under	  
arbetet	  med	  studien.	  

6.1 Omkostnadshantering	  

6.1.1 Omkostnadernas	  procentuella	  andel	  av	  de	  totala	  kostnaderna	  
Den	  inledande	  frågan	  berör	  omkostnadernas	  storlek	  i	  förhållande	  till	  de	  totala	  
kostnaderna	  för	  tidigare	  utförda	  anläggningsprojekt	  inom	  regionen.	  	  Detta	  förhållande	  
är	  en	  viktig	  parameter	  som	  används	  för	  egenkontroll	  och	  rimlighetsanalys	  av	  de	  
kalkylingenjörer	  som	  upprättar	  företagets	  anbudskalkyler.	  I	  undersökningen	  framkom	  
att	  detta	  förhållande	  inte	  är	  särskilt	  homogent	  trots	  att	  projekten	  kan	  vara	  snarlika	  både	  
i	  storlek	  och	  typ.	  	  
	  
För	  att	  verkligen	  kunna	  använda,	  det	  vill	  säga	  basera	  sin	  kalkyl	  på,	  procentsatser	  av	  
denna	  typ	  måste	  fler	  projekt	  användas	  som	  underlag.	  Det	  är	  dessutom	  oerhört	  viktigt	  att	  
dessa	  projekt	  drivs	  enligt	  de	  anvisningar	  som	  finns	  från	  företagsledningen.	  Vad	  som	  
menas	  med	  detta	  är	  att	  alla	  kostnader	  måste	  bokföras	  rätt	  och	  inte	  flyttas	  mellan	  olika	  
konton	  –	  eller	  till	  och	  med	  projekt.	  Om	  inte	  detta	  görs	  är	  uppföljningar	  av	  denna	  typ	  inte	  
mycket	  värda	  och	  helt	  omöjliga	  att	  använda	  vid	  upprättande	  av	  anbudskalkyler.	  I	  detta	  
fall	  är	  projekten	  utvalda	  på	  grund	  av	  att	  kostnaderna	  är	  bokförda	  enligt	  de	  principer	  
som	  skall	  gälla	  inom	  företaget.	  
	  
Resultatet	  att	  den	  totala	  projektomkostnaden	  ligger	  på	  cirka	  15	  %	  var	  relativt	  väntat	  då	  
kostnader	  i	  denna	  storlek	  angavs	  av	  de	  kalkylingenjörer	  som	  i	  den	  inledande	  fasen	  av	  
denna	  studie	  fick	  ge	  sina	  synpunkter.	  	  Då	  detta	  även	  överensstämmer	  väl	  med	  
undersökningar	  tidigare	  gjorda	  inom	  området	  verkar	  resultatet	  vara	  relativt	  
allmängiltigt.	  
	  
Det	  faktum	  att	  gränsdragningen	  mellan	  direkta	  kostnader	  och	  omkostnader	  inte	  är	  helt	  
självklar	  kan	  inverka	  på	  resultatet.	  Detta	  blir	  särskilt	  tydligt	  då	  man	  studerar	  en	  resurs	  
som	  servicetraktor.	  Denna	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  en	  omkostnad	  men	  så	  fort	  den	  utför	  ett	  
arbete	  som	  är	  direkt	  kopplad	  till	  en	  aktivitet	  kan	  den	  ses	  som	  en	  direkt	  kostnad.	  Detta	  är	  
något	  som	  är	  väldigt	  svårt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  genomförandet	  av	  undersökningar	  av	  
denna	  typ.	  För	  att	  komma	  bort	  från	  denna	  problematik	  måste	  data	  till	  undersökningar	  
och	  uppföljningar	  insamlas	  under	  projektens	  gång	  med	  det	  specifika	  syftet	  att	  
undersöka	  hur	  kostnaderna	  fördelas.	  
	  

6.1.2 	  Kalkylerad	  kostnad	  mot	  verkligt	  utfall	  och	  skillnaden	  däremellan.	  
Den	  andra	  forskningsfrågan	  handlar	  om	  att	  beskriva	  skillnaden	  mellan	  kalkylerade	  
kostnader	  och	  de	  motsvarande	  verkliga	  kostnaderna.	  Eftersom	  den	  tredje	  
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forskningsfrågan	  syftar	  till	  att	  förklara	  resultatet	  av	  den	  andra	  tas	  även	  detta	  upp	  under	  
denna	  rubrik.	  
	  
För	  att	  kunna	  ha	  en	  framgångsrik	  ekonomistyrning	  av	  projekt	  är	  det	  viktigt	  att	  
uppföljning	  och	  avstämning	  sker	  för	  det	  verkliga	  utfallet	  av	  projekt	  mot	  de	  kalkyler	  som	  
upprättats	  innan	  projektet.	  	  Detta	  bör	  göras	  under	  hela	  projektets	  gång	  men	  det	  är	  även	  
intressant	  att	  göra	  det	  efter	  projekten	  avslutas.	  Om	  inte	  dessa	  kontroller	  görs	  finns	  
ingen	  egentlig	  ekonomistyrning	  eftersom	  man	  inte	  har	  något	  grepp	  om	  hur	  kostnaderna	  
fördelas	  eller	  uppkommer	  under	  projektets	  gång.	  
	  
Den	  totala	  projektomkostnaden	  kalkyleras	  för	  mark-‐projekt	  till	  ca	  11,6	  %	  vilket	  skiljer	  
sig	  något	  från	  den	  verkliga	  kostnaden,	  cirka	  3	  %.	  För	  betongarbetena	  överensstämmer	  
summan	  relativt	  bra,	  en	  avvikelse	  på	  knappt	  en	  procent	  observeras.	  Mycket	  närmare	  än	  
så	  är	  nog	  svårt	  att	  komma	  med	  tanke	  på	  antalet	  projekt	  som	  studerats.	  För	  att	  komma	  
närmare	  behöver	  fler	  projekt	  studeras.	  
	  
Skillnaden	  för	  markprojekten	  är	  anmärkningsvärt	  hög	  för	  projekt	  som	  bedrivits	  under	  
liknande	  förutsättningar.	  De	  kalkylerade	  kostnaderna	  bör	  ligga	  närmare	  än	  drygt	  3	  %	  
avvikelse.	  Man	  bör	  dock	  vara	  uppmärksam	  på	  att	  omkostnaderna	  kan	  hållas	  nere	  i	  
kalkylskedet	  för	  att	  öka	  anbudets	  konkurrenskraft	  (Eksteen	  &	  Rosenberg,	  2002).	  För	  
vissa	  projekt	  är	  skillnaden	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  extra	  stor.	  Närmast	  till	  hand	  
ligger	  projekt	  F	  som	  uppvisar	  verkliga	  projektomkostnader	  som	  uppgår	  till	  hela	  680	  %	  
av	  de	  kalkylerade.	  Detta	  vägs,	  resultatmässigt,	  upp	  av	  att	  tjänstemannakostnaden	  bara	  
uppgår	  till	  54	  %	  av	  den	  kalkylerade.	  Detta	  är	  genomgående	  för	  samtliga	  projekt,	  kalkyl	  
och	  verklighet	  skiljer	  sig	  avsevärt	  åt.	  Det	  är	  först	  när	  man	  slår	  samman	  alla	  projekt	  i	  en	  
fördelning	  som	  resultaten	  är	  lika.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  projekten,	  så	  att	  säga,	  
neutraliserar	  varandra.	  Det	  vill	  säga	  skillnaden	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  försvinner	  
när	  resultaten	  vägs	  samman.	  Även	  om	  avvikelsen	  mellan	  kalkyl	  och	  verkligt	  utfall	  inte	  är	  
särskilt	  stor	  om	  man	  ser	  till	  projekten	  som	  en	  egen	  fördelning	  är	  den	  signifikant	  för	  
respektive	  projekt.	  
	  
Då	  man	  studerar	  de	  normerade	  kostnaderna	  i	  avsnitt	  5.1	  kan	  man	  se	  några	  intressanta	  
tendenser.	  Nämligen	  att	  i	  det	  fall	  någon	  av	  kostnaderna	  avviker	  mycket	  åt	  något	  håll	  från	  
den	  kalkylerade	  verkar	  den	  andra	  avvika	  åt	  andra	  hållet.	  En	  trolig	  orsak	  till	  detta	  är	  att	  
kostnader	  som	  i	  kalkylen	  betraktats	  som	  tjänstemannakostnader	  i	  verkligheten	  har	  
blivit	  omkostnader	  eller	  tvärt	  om.	  	  
	  
Skillnaden	  mellan	  kalkylerade	  medelvärden	  och	  reella	  medelvärden	  är	  relativt	  liten.	  
Trots	  detta	  blir	  alla	  avvikelser	  viktiga	  om	  de	  appliceras	  på	  hela	  företagets	  omsättning.	  
En	  förskjutning	  av	  de	  undersökta	  kostnaderna	  på	  endast	  några	  procent	  leder	  till	  
kostnadsskillnader	  i	  mångmiljonklassen	  för	  företaget	  varför	  det	  är	  lätt	  att	  förstå	  dessa	  
kostnaders	  betydelse.	  Grunden	  för	  god	  kontroll	  av	  dessa	  kostnader	  ligger	  i	  korrekt	  
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upprättade	  anbudskalkyler	  som	  överförs	  i	  produktionsskedet	  genom	  
produktionskalkylen.	  
	  
Då	  de	  metoder	  som	  används	  vid	  kalkylarbetet	  är	  desamma	  som	  förespråkas	  av	  mycket	  
av	  den	  litteratur	  som	  studerats	  i	  samband	  med	  undersökningen	  torde	  resultatet	  kunna	  
appliceras	  även	  utanför	  företaget.	  Något	  man	  bör	  vara	  uppmärksam	  på	  vid	  tolkning	  av	  
skillnaden	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  är	  att	  kostnader,	  framförallt	  
tjänstemannakostnaden,	  ibland	  flyttas	  mellan	  olika	  projekt	  om	  en	  platschef	  driver	  flera	  
projekt	  samtidigt.	  Detta	  är	  ett	  beteende	  som	  är	  känt	  både	  inom	  företaget	  och	  inom	  
branschen.	  Ett	  sådant	  beteende	  leder	  till	  att	  skillnaden	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  blir	  
större	  för	  individuella	  projekt	  samtidigt	  som	  spridningen	  mellan	  projekten	  ökar.	  Vilket	  
är	  något	  som	  har	  observerats	  i	  denna	  undersökning.	  
	  

6.1.3 	  Omkostnadshantering	  i	  produktionsskedet	  
Den	  fjärde	  forskningsfrågan	  behandlar	  omkostnadshantering	  i	  produktionsskedet.	  
	  
Samtliga	  respondenter	  framhåller	  att	  en	  ordentlig	  genomgång	  av	  kalkylen	  innan	  
projektet	  påbörjas	  är	  viktig	  och	  att	  det	  oftast	  avsätts	  tid	  för	  att	  klara	  av	  att	  genomföra	  
detta.	  Lika	  viktigt	  anses	  erfarenhetsåterföringen	  efter	  projektets	  avslutande	  vara,	  till	  
detta	  finns	  dock	  inte	  den	  tid	  som	  önskas.	  Detta	  är	  ett	  problem	  eftersom	  det	  skapar	  ett	  
glapp	  mellan	  kalkyl	  och	  produktion.	  Visserligen	  svarar	  de	  även	  att	  kontakten	  hålls	  
mellan	  PC	  och	  K	  under	  produktionen	  men	  detta	  är	  ofta	  av	  en	  mer	  informell	  karaktär	  
utan	  någon	  dokumentation	  förutom	  vid	  de	  större	  prognostillfällena.	  Detta	  är	  i	  sig	  inget	  
problem	  men	  om	  personer	  till	  exempel	  byter	  jobb	  försvinner	  ju	  kunskapen	  med	  dessa	  
om	  ingen	  dokumentation	  finns.	  Prognoserna	  anses	  dock	  vara	  tillräckliga	  som	  kontroll	  
under	  produktionstiden	  –	  om	  de	  utförs	  på	  ett	  noggrant	  sätt.	  Erfarenhetsåterföringarna	  
efter	  avslutat	  projekt	  måste	  dock	  bli	  bättre.	  Dessutom	  måste	  man	  se	  till	  att	  
informationen	  från	  dessa	  kommer	  framtida	  projekt	  och	  kalkyler	  till	  nytta.	  
	  
I	  stort	  sett	  all	  studerad	  litteratur	  anger	  att	  grunden	  för	  en	  framgångsrik	  
ekonomistyrning	  av	  byggprojekt	  är	  att	  göra	  kontinuerliga	  uppföljningar	  av	  projektens	  
genomförande.	  Det	  vill	  säga	  att	  kontrollera	  verkliga	  kostnader	  med	  de	  kalkylerade	  
kostnaderna.	  Att	  intervjuerna	  pekar	  på	  att	  detta	  görs	  kontinuerligt	  är	  därför	  bra	  och	  
tyder	  på	  att	  företagets	  policy	  når	  ut	  till	  de	  anställda.	  
	  
Om	  detta	  skulle	  försummas	  har	  inte	  så	  kraftiga	  konsekvenser	  så	  länge	  projekten	  till	  
största	  delen	  uppvisar	  positiva	  resultat.	  Den	  dagen	  som	  de	  istället	  börjar	  uppvisa	  
negativa	  resultat	  är	  däremot	  byggstyrningen,	  med	  alla	  ingående	  delar,	  oerhört	  viktig.	  
Förenklat	  kan	  man	  förklara	  detta	  med	  att	  om	  man	  inte	  vet	  varför	  projekten	  går	  dåligt	  
kan	  man	  inte	  åtgärda	  problemen.	  
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Att	  omkostnaderna	  till	  viss	  del	  försummats,	  i	  det	  avseende	  att	  platscheferna	  inte	  
behandlar	  dessa	  kostnader	  särskilt,	  har	  nog	  sin	  förklaring	  i	  konkurrenssituationen	  inom	  
det	  geografiska	  område	  inom	  vilket	  denna	  studie	  är	  bedriven.	  Denna	  har	  varit	  av	  den	  
arten	  att	  skillnaderna	  mellan	  kalkyl	  och	  verklighet	  inte	  har	  avgjort	  skillnaden	  mellan	  
vinst	  och	  förlust	  för	  projekten.	  Idag	  syns	  dock	  en	  hårdnande	  konkurrens	  vilket	  kommer	  
att	  tvinga	  samtliga	  aktörer	  inom	  branschen	  att	  vässa	  och	  utveckla	  kontrollen	  av	  samtliga	  
kostnader.	  Av	  alla	  kostnader	  är	  nog	  omkostnaderna	  det	  kostnadsslag	  där	  det,	  i	  
dagsläget,	  finns	  mest	  att	  hämta.	  Betydelsen	  av	  dessa	  kommer	  alltså	  troligtvis	  att	  öka	  
ytterligare	  i	  framtiden.	  
	  
Då	  denna	  del	  av	  undersökningen	  endast	  bygger	  på	  intervjuer	  med	  personal	  från	  två	  
projekt	  är	  möjligheten	  att	  dra	  slutsatser	  som	  sträcker	  sig	  utanför	  dessa	  projekt	  och	  även	  
utanför	  företaget	  vanskliga	  att	  göra.	  
	  

6.1.4 	  Projekttidens	  inverkan	  på	  resultatet	  
Det	  är	  svårt	  att	  visa	  på	  någon	  direkt	  koppling	  mellan	  projekttid	  och	  resultat.	  Att	  det	  där	  
emot	  finns	  en	  koppling	  mellan	  förseningar	  och	  resultat	  är	  dock	  något	  som	  är	  
underförstått	  i	  branschen.	  Tyvärr	  finns	  inte	  tillräckligt	  med	  information	  inom	  denna	  
studie	  för	  att	  kunna	  ge	  något	  underlag	  till	  framtida	  uppskattning	  av	  dessa	  kostnader.	  
	  
Vad	  man	  bör	  uppmärksamma	  är	  att	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  vid	  förseningar	  både	  är	  
svåra	  att	  beräkna	  samt	  väldigt	  varierande	  beroende	  på	  projekttyp	  och	  förutsättningar.	  
Dessa	  kostnader	  är	  inte	  heller	  möjliga	  att	  beräkna	  i	  anbudsskedet	  utan	  måste	  behandlas	  
då	  förseningen	  uppstår	  och	  ett	  ÄTA-‐arbete	  beställs.	  I	  detta	  skede	  är	  det	  svårt	  att	  
uppskatta	  och	  presentera	  alla	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  dessa	  arbeten.	  Det	  
är	  dock	  oerhört	  viktigt	  att	  göra	  sitt	  yttersta	  för	  att	  presentera	  alla	  kostnader	  då	  man	  
annars	  riskerar	  att	  utföra	  dessa	  ÄTA-‐arbeten	  med	  negativt	  resultat.	  Med	  andra	  ord	  är	  
det	  av	  stor	  vikt	  att	  man	  i	  slutskedet	  av	  projekten	  är	  noga	  med	  att	  bokföra	  alla	  kostnader	  
som	  finns	  på	  arbetsplatsen.	  
	  
I	  de	  fall	  entreprenören	  själv	  har	  orsakat	  förseningarna	  finns	  det	  inte	  mycket	  mer	  att	  
göra	  än	  att	  stå	  för	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  denna.	  Enda	  sättet	  att	  
motverka	  detta	  är	  att	  fortsätta	  med	  uppföljningar,	  erfarenhetsåterföringar	  och	  se	  till	  att	  
informationen	  från	  dessa	  införs	  i	  nya	  entreprenader.	  	  

6.2 Förslag	  till	  förbättringsarbete	  
Då	  grunden	  till	  skillnaderna	  mellan	  kalkyl	  och	  verkligt	  utfall	  troligtvis	  ligger	  i	  brister	  
inom	  byggstyrning	  är	  det	  inom	  detta	  område	  man	  bör	  vidta	  åtgärder.	  Respondenterna	  i	  
den	  kvalitativa	  studien	  anger	  att	  man	  vet	  om	  att	  uppföljningar	  skall	  ske	  under	  projektets	  
gång	  men	  att	  det	  oftast	  inte	  finns	  tid	  eller	  resurser	  att	  genomföra	  detta	  under	  projektets	  
gång,	  åtminstone	  inte	  utanför	  de	  ordinarie	  prognostillfällena.	  	  I	  bland	  annat	  Karlsson	  
(2006)	  anges	  att	  ett	  sätt	  att	  komma	  tillrätta	  med	  detta	  är	  att	  införa	  hårdare	  styrning	  från	  
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arbetschefer	  och	  regionledningen	  vilket	  bland	  annat	  skulle	  innebära	  att	  arbete	  inte	  fick	  
påbörjas	  innan	  en	  produktionskalkyl	  är	  upprättad	  och	  genomgången.	  Detta	  är	  dock	  fel	  
väg	  att	  gå,	  dels	  för	  att	  detta	  inte	  på	  något	  sätt	  är	  ett	  hållbart	  sätt	  att	  arbeta	  på	  vid	  projekt	  
som	  skall	  bedrivas	  under	  stor	  tidspress	  och	  dels	  för	  att	  tiden	  helt	  enkelt	  inte	  räcker	  till.	  
Istället	  måste	  stödfunktioner	  användas	  i	  form	  av	  entreprenadingenjörer	  eller	  personer	  
med	  motsvarande	  arbetsuppgifter.	  Det	  vill	  säga	  stödja	  platschefen	  under	  
produktionstiden	  samt	  stödja	  kalkylingenjören	  under	  anbudsarbetet.	  Att	  ha	  en	  person	  
som	  agerar	  i	  denna	  funktion	  säkerställer	  dels	  att	  resurser	  finns	  tillgängliga	  på	  projektet	  
så	  att	  uppföljningar	  och	  avstämningar	  kan	  ske	  i	  den	  omfattning	  som	  behövs	  för	  att	  
säkerställa	  en	  tillfredsställande	  byggstyrning.	  Vidare	  överbryggar	  denna	  funktion	  det	  
glapp	  som	  kan	  finnas	  mellan	  kalkyl	  och	  platschef.	  
	  
Ytterligare	  en	  åtgärd	  som	  hjälper	  utvecklingen	  i	  rätt	  riktning	  är	  att	  bedriva	  utbildningar,	  
med	  inblandad	  personal,	  som	  belyser	  omkostnadernas	  betydelse	  och	  betydelsen	  av	  
byggstyrning	  som	  helhet.	  Dessa	  utbildningar	  bör	  även	  ta	  upp	  företagets	  ledningssystem	  
så	  att	  en	  röd	  tråd	  finns	  genom	  hela	  företagets	  anläggningsverksamhet.	  Detta	  kan	  i	  viss	  
mån	  även	  motverka	  att	  kostnader	  flyttas	  mellan	  olika	  projekt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
kostnaderna	  som	  uppstår	  på	  ett	  projekt	  verkligen	  bokförs	  på	  detta	  annars	  blir	  all	  typ	  av	  
uppföljning	  och	  återföring	  av	  information,	  mer	  eller	  mindre,	  värdelös.	  Detta	  är	  något	  
som	  bör	  uppmärksammas	  inom	  hela	  branschen	  och	  inte	  bara	  inom	  Peab	  Anläggning.	  
	  
Då	  de	  kostnader	  som	  kan	  uppstå	  vid	  förseningar	  är	  notoriskt	  svåra	  att	  beräkna	  kan	  det	  
vara	  på	  sin	  plats	  att	  någon	  form	  av	  vägledning	  upprättas	  för	  skapandet	  av	  
kostnadskalkyler	  för	  ÄTA-‐arbeten	  i	  slutfasen	  av	  projekt.	  Rent	  generellt	  bör	  man	  även	  
fundera	  på	  ÄTA-‐arbetenas	  nytta	  för	  företaget,	  är	  det	  värt	  att	  utföra	  dessa	  arbeten	  även	  
om	  de	  stör	  ordinarie	  produktion?	  
	  

6.3 Metoddiskussion	  
Arbetssättet	  som	  valdes	  till	  detta	  arbete	  får	  anses	  ha	  fungerat	  väl.	  Den	  litteratur	  som	  
arbetet	  baserats	  på	  anses	  vara	  relevant	  för	  det	  ämne	  som	  behandlas.	  Trots	  att	  mycket	  av	  
den	  typ	  av	  information	  som	  behandlas	  under	  arbetets	  gång	  är	  av	  konfidentiell	  natur	  har	  
mycket	  litteratur	  hittats.	  Eftersom	  så	  gott	  som	  all	  litteratur	  som	  behandlar	  byggstyrning	  
även	  innefattar	  omkostnadshantering	  blir	  litteraturomfånget	  näst	  intill	  oändligt.	  	  
	  
Intervjuerna	  var	  från	  början	  tänkta	  att	  genomföras	  över	  telefon	  men	  då	  de	  bäst	  lämpade	  
projekten	  utfördes	  i	  det	  område	  som	  författaren	  var	  baserad	  i	  genomfördes	  intervjuerna	  
öga	  mot	  öga.	  Intervjuerna	  syftade	  till	  att	  förklara	  omkostnadshanteringen	  inom	  
regionen	  vilket	  de	  även	  gjorde.	  
	  
Insamlingen	  av	  sekundärdata	  gick	  oväntat	  smidigt.	  Till	  en	  början	  fanns	  farhågor	  om	  att	  
ett	  digert	  arbete	  skulle	  behöva	  läggas	  vid	  att	  sortera	  och	  flytta	  fakturor	  på	  de	  undersökta	  
projekten.	  Detta	  berodde	  på	  att	  misstankar	  fanns	  om	  att	  kostnader	  inte	  bokförts	  enligt	  
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den	  kontoplan	  som	  finns	  upprättad	  och	  är	  tänkt	  att	  följas	  under	  produktionen.	  Detta	  
visade	  sig	  dock	  vara	  ogrundat	  då	  endast	  ett	  fåtal	  fakturor	  visat	  sig	  vara	  fel	  konterade.	  
Inga	  problem	  upplevdes	  vid	  insamlandet	  av	  data	  från	  anbudskalkylerna	  –	  i	  motsatts	  till	  
förväntningarna.	  Detta	  underlättades	  troligtvis	  i	  hög	  grad	  av	  att	  författaren	  haft	  full	  
tillgång	  till	  företagets	  ekonomiska	  databas.	  Sekundärdatans	  pålitlighet	  kan	  alltid	  
ifrågasättas,	  så	  även	  här,	  då	  det	  är	  omöjligt	  att	  veta	  om	  kostnader	  flyttats	  utanför	  
projektet.	  Även	  om	  detta	  troligtvis	  är	  fallet	  för	  något	  projekt	  bör	  det	  inte	  påverka	  hela	  
studiens	  pålitlighet.	  
	  
Frågan	  om	  validitet	  och	  reliabilitet	  har	  uppnåtts	  till	  en	  tillräcklig	  grad	  i	  denna	  
undersökning	  kan	  diskuteras.	  För	  den	  kvantitativa	  delen	  av	  studien	  anses	  kraven	  vara	  
uppfyllda	  då	  resultatet	  från	  denna	  del	  med	  hög	  sannolikhet	  kan	  tillämpas	  på	  övriga	  
organisationen.	  När	  det	  gäller	  den	  kvalitativa	  delen	  är	  det	  mer	  diskutabelt	  då	  denna	  del	  
bygger	  på	  intervjuer	  med	  få	  personer.	  Det	  är	  dock	  i	  hög	  grad	  tänkbart	  att	  resultaten	  
återspeglar	  verkligheten	  i	  hela	  organisationen,	  önskvärt	  vore	  dock	  att	  fler	  personer	  
kunde	  tillfrågas.	  
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6.4 Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Under	  arbetets	  gång,	  och	  även	  under	  författarens	  dagliga	  arbete	  inom	  byggstyrning,	  har	  
ytterligare	  frågor	  –	  som	  skulle	  vara	  intressanta	  att	  få	  svar	  på	  –	  vuxit	  fram.	  Dessa	  är:	  
	  

-‐ Hur	  kan	  man	  utforma	  mallar	  för	  ett	  standardiserat	  kalkylsätt	  av	  
omkostnader?	  
	  

-‐ Vilka	  hjälpmedel	  behövs	  i	  produktionsskedet	  för	  att	  förbättra	  kontrollen	  av	  
omkostnaderna?	  
	  

-‐ Vilka	  åtgärder	  bör	  tas	  för	  att	  få	  till	  bättre	  erfarenhetsåterföringar	  som	  utförs	  
kontinuerligt?	  

	  
-‐ Koppling	  av	  väderstatistik	  mot	  verkliga	  omkostnader	  för	  projekt	  drivna	  

under	  vintertid.	  
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Bilaga 1, intervjuunderlag 
 
Till platschef 
Presentation	  av	  undersökningen	  och	  respondenten. 
Omkostnader	  

-‐ Vad	  anser	  du	  vara	  omkostnader?	  
-‐ Hur	  hanterar	  du	  dessa	  under	  produktionsskedet?	  

(Planeras	  hyrestider	  efter	  arbete,	  används	  kalkyler	  som	  stöd	  vid	  planering)	  
-‐ Skulle	  du	  vilja	  ha	  något	  hjälpmedel	  för	  stöd	  vid	  behandling	  av	  omkostnader?	  (Vad	  

skulle	  det	  kunna	  vara?)	  
-‐ Tror	  du	  att	  omkostnaderna	  kommer	  få	  större	  betydelse	  i	  framtiden?	  
-‐ Anser	  du	  att	  det	  finns	  några	  problem	  med	  omkostnadshanteringen	  i	  

produktionen?	  
(Ges	  den	  tillräckligt	  utrymme	  i	  kalkylerna,	  är	  kalkylen	  baserad	  på	  verkligheten,	  
etc)	  
	  

Byggstyrning	  

-‐ Var	  du	  delaktig	  i	  eller	  hade	  möjlighet	  att	  påverka	  anbudsarbetet?	  
-‐ Hölls	  en	  ordentlig	  kalkylgenomgång	  efter	  vunnet	  anbud?	  
-‐ Användes	  kalkylerna	  som	  styrmedel	  under	  produktionen?	  

(Kontroll	  av	  planerade	  resurser,	  avstämning	  mot	  kalkylerade	  kostnader,	  mm)	  
-‐ Upprättades/användes	  produktionskalkyler	  löpande	  under	  projektet?	  
-‐ Förekom	  några	  avvikelser	  under	  produktionstiden?	  

(Varför	  uppkom	  dessa,	  vilka	  åtgärder	  togs)	  
-‐ Hölls	  kontakten	  med	  kalkyl	  under	  produktionstiden?	  

(Rapporterades	  avvikelser	  från	  kalkylen,	  dokumenterades	  detta?	  )	  
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Till kalkylingenjör 
Presentation	  av	  undersökningen	  och	  respondenten. 
Omkostnader	  

-‐ Vad	  anser	  du	  vara	  omkostnader?	  
-‐ Hur	  hanterar	  du	  dessa	  under	  upprättandet	  av	  anbudskalkyler?	  
-‐ Skulle	  du	  vilja	  ha	  något	  hjälpmedel	  för	  stöd	  vid	  upprättandet	  av	  

omkostnadskalkyler?	  
-‐ Tror	  du	  att	  omkostnaderna	  kommer	  få	  större	  betydelse	  i	  framtiden?	  
-‐ Anser	  du	  att	  det	  finns	  några	  problem	  med	  omkostnadshanteringen	  idag?	  

(Ges	  den	  tillräckligt	  utrymme	  i	  kalkylerna,	  är	  kalkylen	  baserad	  på	  verkligheten,	  
etc)	  

-‐ Tog	  du	  hjälp	  av	  platschefen	  vid	  upprättandet	  av	  kalkylen?	  
-‐ Hölls	  en	  ordentlig	  kalkylgenomgång	  efter	  vunnet	  anbud?	  
-‐ Hölls	  kontakten	  med	  kalkyl	  under	  produktionstiden?	  

(Rapporterades	  avvikelser	  från	  kalkylen,	  dokumenterades	  detta?	  )	  
-‐ Gjordes	  en	  ordentlig	  erfarenhetsåterföring	  efter	  avslutat	  projekt?	  
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Bilaga 2, noteringar från inledande möte med KI 
 
Noteringar	  från	  kalkylträff	  121109	  
	  

-‐ Idag görs omkostnadskalkylen mycket på känsla. Inga ”reella” nyckeltal används.  
-‐ Konsensus bland kalkylingenjörerna är att 5% för arbetsplatsomkostnader och 10% för 

tjänstemän är det som gäller. 
-‐ Framtagna nyckeltal bör baseras på projektets totala omsättning. 
-‐ Projekt på 5-30 miljoner upplevs som relevanta av deltagande KI. 
-‐ Idag finns ingen anläggningsanpassad mall. Omkostnadsregistret i MAP är bättre än 

befintlig mall. 
 

Särskild	  kontroll	  av	  kostnader	  
	  
Önskemål från KI finns att kolla extra på följande kostnader.  

-‐ Kostnader för utsättning 
-‐ Handverktyg och skyddskläder 
-‐ Drivmedel/energiförbrukning. 
-‐ 4850, försöka ta fram ett nyckeltal för detta fördelat på något som kanske inte är 

byggdagar. 
-‐ Vinterkostnader? 

 
Ingen klar genomgående metod för att beräkna omkostnader. Bland annat regleras 
handverktyg helt olika – exempel genom fasta kostnader per byggdag och hantverkartimmar.
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Bilaga 3, enkätfrågor förseningar 
Hej!	  
	  
Jag	  heter	  Johan	  Hamberg	  och	  jobbar	  på	  Peab	  anläggning	  i	  Luleå.	  	  
	  
Jag	  gör	  just	  nu	  en	  undersökning	  på	  uppdrag	  av	  regionens	  kalkylchef,	  Fredrik	  Thiger.	  
Undersökningen	  handlar	  i	  stort	  om	  att	  ta	  fram	  nyckeltal	  för	  ett	  antal	  projekt	  som	  har	  
avslutats	  inom	  de	  senaste	  åren.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  jag	  tar	  kontakt	  med	  dig	  är	  att	  du,	  som	  jag	  förstår	  det,	  var	  platschef	  på	  
projektet	  …………..	  
	  
Jag	  skulle	  behöva	  din	  hjälp	  med	  att	  besvara	  några	  frågor	  angående	  det	  aktuella	  
projektet.	  
	  

1. Blev	  projektet	  försenat?	  (Gentemot	  ursprunglig	  tidplan)	  
2. Ungefär	  hur	  lång	  blev	  förseningen?	  
3. Gav	  förseningen	  upphov	  till	  några	  direkta	  kostnader?	  (Vite,	  motsvarande)	  
4. Anser	  du	  att	  förseningen	  gav	  upphov	  till	  några	  indirekta	  kostnader?	  

(Till	  exempel	  ökande	  omkostnader,	  produktionsbortfall,	  överkapacitet,	  etc)	  
	  
Om	  projektet	  avslutades	  i	  tid	  så	  svarar	  du	  bara	  nej,	  även	  detta	  är	  viktigt	  för	  
undersökningen.	  Jag	  förstår	  även	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  komma	  ihåg	  detaljer	  men	  all	  
hjälp	  jag	  kan	  få	  är	  välkommen!	  
	  
Tack	  på	  förhand!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
Johan	  Hamberg 
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Bilaga 4, Sammanfattning intervjuer 
Platschef	  projekt	  K	  

PC	  definierar	  omkostnader	  som	  det	  som	  inte	  finns	  med	  i	  de	  andra	  kalkylerna.	  Det	  vill	  
säga	  nettokalkylen	  eller	  maskinkalkylen.	  Med	  detta	  menas	  bodar,	  vibratorplattor,	  vältar,	  
byggtraktor	  etcetera.	  Tjänstemän	  ses	  också	  som	  en	  omkostnad.	  	  

Omkostnaderna	  behandlas	  precis	  som	  alla	  andra	  kostnader.	  Vilket	  innebär	  att	  de	  
bokförs	  enligt	  företagets	  kontoplan.	  Ingen	  speciell	  åtgärd	  tas	  för	  omkostnaderna.	  PC	  
anser	  också	  att	  inga	  andra	  hjälpmedel	  behövs	  förutom	  en	  bra	  produktionskalkyl.	  

PC	  anser	  att	  det	  är	  svårt	  att	  svara	  på	  om	  omkostnaderna	  kommer	  att	  få	  större	  betydelse	  
i	  framtiden.	  

Problemet	  med	  omkostnaderna	  kan	  vara	  att	  de	  lätt	  blir	  lite	  okontrollerbara	  på	  större	  
projekt.	  Med	  detta	  menas	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  spåra	  alla	  kostnader	  som	  uppstår	  för	  
diverse	  handverktyg	  och	  småmaskiner.	  Svårt	  att	  veta	  hur	  mycket	  som	  förbrukats	  av	  de	  
kalkylerade	  resurserna.	  	  

PC	  anger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  i	  så	  stor	  omfattning	  som	  möjligt	  vara	  med	  i	  anbudsarbetet	  
och	  hjälpa	  KI	  vid	  upprättandet	  av	  kalkylen.	  Detta	  är	  dock	  inte	  alltid	  möjligt	  då	  man	  oftast	  
driver	  andra	  projekt	  samtidigt.	  Oftast	  finns	  dock	  tid	  till	  att	  hjälpa	  något.	  

Efter	  vunnet	  anbud	  hålls	  alltid	  en	  kalkylgenomgång.	  

Kalkylen	  användes	  inte	  som	  styrmedel	  för	  kontroll	  av	  omkostnaderna.	  
Produktionskalkylen	  används	  däremot	  för	  tidsplanering.	  

Uppföljningar	  av	  kostnaderna	  sker	  vid	  prognostillfällena.	  Avvikelser	  försöks	  alltid	  att	  
korrigeras.	  Detta	  anses	  dock	  vara	  svårt	  de	  projekten	  ofta	  består	  av	  nya	  moment	  med	  nya	  
resurser	  och	  metoder	  vilket	  gör	  att	  ”gammal	  information”	  från	  projektet	  inte	  är	  lätt	  att	  
tillämpa	  i	  planeringen.	  

Det	  hålls	  alltid	  kontakt	  mellan	  KI	  och	  PC	  under	  projektens	  gång.	  Dock	  varierar	  det	  
ganska	  mycket	  beroende	  på	  projektets	  omfattning.	  
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Kalkylingenjör	  projekt	  K	  
Definierar	  omkostnader	  som	  det	  som	  inte	  går	  att	  lägga	  in	  i	  nettokalkylen.	  	  Saker	  som	  
man	  måste	  ha	  under	  en	  viss	  tid	  men	  som	  inte	  går	  att	  lägga	  in	  i	  nettokalkylen.	  
Omkostnaderna	  är	  oftast	  14-‐15	  %	  med	  tjänstemannakalkyl.	  Detta	  är	  dock	  beroende	  lite	  
på	  hur	  man	  räknar.	  
	  
Hur	  omkostnaderna	  hanteras	  beror	  på	  projektstorlek.	  På	  större	  projekt	  går	  man	  in	  i	  
detalj	  på	  större	  poster	  så	  som	  bodar	  och	  hyresmaskiner.	  För	  förbrukningsmateriel	  tas	  
istället	  nyckeltal.	  Beror	  även	  på	  hur	  mycket	  tid	  kalkylatorn	  har	  vid	  upprättandet.	  Men	  
framförallt	  beror	  det	  på	  att	  fel	  på	  stora	  projekt	  slår	  mer	  än	  vad	  de	  gör	  på	  små.	  Dock	  blir	  
konsekvensen	  av	  många	  små	  fel	  stora.	  
	  
Vilka	  hjälpmedel	  som	  behövs	  är	  även	  det	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  jobb	  som	  räknas.	  
Bra	  med	  nyckeltal	  som	  beskriver	  olika	  typer	  av	  jobb	  vid	  olika	  anbudsstorlekar.	  Detta	  
beror	  på	  att	  omkostnaderna	  skiljer	  sig	  väldigt	  mycket	  åt	  mellan	  arbetstyper	  och	  
projektstorlek.	  
	  
Med	  utvecklingen	  med	  mer	  UE	  kan	  det	  både	  bli	  enklare	  och	  svårare	  att	  upprätta	  
omkostnadskalkylen	  i	  framtiden.	  Lätt	  då	  UE	  ställer	  krav	  och	  svårt	  då	  de	  endast	  kommer	  
med	  en	  kostnad	  för	  arbete	  ospecificerat	  vad	  som	  ingår.	  
	  
Problem	  med	  omkostnaderna	  finns	  då	  de	  negligeras	  i	  den	  mån	  att	  de	  inte	  följs	  upp	  i	  den	  
omfattning	  som	  skulle	  behövas.	  KI	  upplever	  att	  det	  inte	  finns	  nyckeltal	  för	  egenkontroll	  
av	  kalkyler.	  
	  
Tar	  alltid	  hjälp	  av	  platscheferna	  om	  de	  finns	  tillgängliga	  och	  kan	  svara	  på	  de	  frågor	  som	  
kan	  uppstå.	  
	  
Efter	  vunnet	  anbud	  hålls	  alltid	  en	  utförlig	  anbudsgenomgång.	  
	  
KI	  följer	  projekten	  genom	  prognoserna	  men	  kanske	  inte	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Kan	  
förbättras.	  
	  
Erfarenhetsåterföringar	  görs	  inte	  i	  tillräcklig	  omfattning.	  Beror	  både	  på	  tidsbrist	  och	  
lättja.	  Så	  länge	  projektet	  uppvisar	  ett	  bra	  resultat	  bryr	  man	  sig	  inte	  så	  mycket.	  Man	  
kanske	  inte	  tänker	  på	  att	  det	  underlättar	  framtida	  arbete.	  
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Platschef	  projekt	  L	  

Vid	  denna	  intervju	  var	  även	  EI	  medverkande.	  

	  

Omkostnader	  i	  byggskeder	  är	  det	  som	  inte	  är	  med	  i	  nettokalkylen,	  tjm-‐k,	  
maskinkalkylen.	  Gråzoner	  finns	  vid	  definition	  av	  direkta	  kostnader	  och	  omkostnader.	  
Byggtraktor	  ett	  typiskt	  exempel	  på	  resurser	  som	  finns	  både	  som	  omkostnader	  och	  
resurs	  i	  nettokalkylen.	  Mycket	  beroende	  på	  kalkylatorn.	  
	  
Uppföljning	  och	  kontering	  av	  omkostnader	  sker	  kontinuerligt	  under	  produktionstiden.	  
Användningen	  av	  konton	  är	  beroende	  på	  hur	  PC	  väljer	  att	  lägga	  upp	  det.	  Kontoplanen	  är	  
för	  detaljerad	  bättre	  att	  använda	  färre	  konton	  vilket	  underlättar	  både	  uppföljning	  och	  
erfarenhetsåterföring	  efter	  avslutat	  projekt.	  
	  
Man	  planerar	  inte	  omkostnaderna	  särskilt	  utan	  går	  mer	  på	  behov	  samt	  tillgängliga	  
resurser	  på	  arbetsplatsen.	  För	  uppgiften	  kanske	  kan	  lösas	  med	  något	  som	  redan	  finns	  på	  
plats	  istället	  för	  att	  följa	  kalkylen.	  På	  mindre	  objekt	  används	  mer	  nyckeltal	  istället	  för	  
detaljplanering.	  Platscheferna	  tar	  in	  de	  resurser	  de	  anser	  behöva	  för	  att	  lösa	  uppgiften	  
på	  bästa	  sätt.	  De	  följer	  inte	  kalkylen	  slaviskt	  särskilt	  inte	  omkostnadskalkylen.	  Men	  
måste	  alltid	  veta	  vilka	  pengar	  och	  resurser	  som	  finns	  i	  kalkylen	  så	  man	  vet	  vad	  man	  kan	  
röra	  sig	  med.	  
	  
Vinteromkostnader	  mycket	  svårt	  att	  uppskatta.	  Helt	  omöjligt	  att	  förutspå	  väder	  kanske	  
bör	  koppla	  väderstatistik	  mot	  kalkyler.	  	  
	  
Bra	  att	  produktionspersonalen	  får	  vara	  med	  i	  kalkylskedet	  eller	  i	  alla	  fall	  kan	  lämna	  sina	  
åsikter	  på	  kalkylen	  vid	  en	  anbudsgenomgång.	  K	  kanske	  inte	  har	  den	  erfarenhet	  från	  
produktion	  som	  krävs	  för	  att	  till	  exempel	  veta	  hur	  lång	  tid	  samt	  hur	  mycket	  ställning	  
som	  behövs.	  PC	  var	  delaktig	  i	  anbudsarbetet	  på	  projektet.	  Fast	  drev	  samtidigt	  ett	  annat	  
projekt	  och	  hann	  inte	  fördjupa	  sig	  i	  kalkylen	  innan	  anbudsgenomgång	  vilken	  det	  lades	  
ner	  ett	  par	  timmar	  på.	  Efter	  vunnet	  anbud	  gjordes	  en	  ordentlig	  genomgång.	  Här	  läggs	  
mer	  tid.	  Detta	  görs	  generellt.	  
	  
Produktionskalkylen	  används	  i	  produktionsskedet.	  	  Används	  för	  tidsplanering,	  inköp,	  
med	  mera.	  Den	  uppdateras	  vid	  prognostillfällena.	  Användandet	  är	  beroende	  av	  
entreprenadform.	  
	  
Avstämningar	  görs	  kontinuerligt	  under	  produktionstiden.	  De	  dokumenteras	  dock	  bara	  
under	  prognostillfällena.	  
	  
K	  och	  PC	  håller	  kontakten	  under	  produktionsskedet.	  	  Här	  användes	  K	  som	  EI	  vilket	  leder	  
till	  daglig	  kontakt.	  
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PC	  upplever	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  som	  är	  kvar	  att	  förbruka	  av	  
omkostnadskalkylen	  under	  produktionen.	  Metod	  för	  att	  uppskatta	  resterande	  resurser	  
som	  krävs	  önskas?	  Möjligtvis	  nyckeltal	  baserat	  på	  produktionsenhet,	  till	  exempel	  per	  
kubik	  betong.	  
	  
Det	  krävs	  inte	  mycket	  tid	  för	  uppföljningar	  efter	  avslutat	  projekt,	  1-‐2	  dagar	  räcker	  i	  
regel.	  Oftast	  är	  det	  dock	  så	  att	  man	  redan	  innan	  ett	  projekt	  avslutats	  måste	  påbörja	  
nästa.	  PC	  har	  oftast	  inte	  tid.	  Det	  fungerar	  dock	  bättre	  då	  andra	  stödfunktioner	  inom	  
organisationen	  kan	  användas.	  Viktigt	  också	  att	  uppföljningen	  görs	  på	  de	  stora	  posterna.	  
	  
Det	  svåra	  är	  att	  hålla	  det	  enkelt	  och	  övergripande.	  Om	  man	  försöker	  ta	  med	  allt	  är	  det	  
stor	  risk	  att	  man	  missa	  mycket	  av	  helheten.	  
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Kalkylingenjör	  projekt	  L	  
KI	  anger	  att	  omkostnader	  är	  allt	  som	  inte	  går	  att	  koppla	  direkt	  till	  en	  viss	  aktivitet	  utan	  
som	  behövs	  mer	  generellt	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  vill	  säga	  bodar,	  tillfällig	  el,	  drivmedel	  till	  
småmaskiner,	  småmaskiner	  och	  verktyg.	  

I	  den	  omfattning	  det	  går	  försöker	  KI	  att	  uppskatta	  alla	  kostnader	  som	  ingår	  i	  projektet.	  
Vid	  väldigt	  små	  projekt	  eller	  väldigt	  stora	  används	  dock	  oftast	  nyckeltal	  för	  beräkning	  av	  
omkostnaderna.	  Detta	  anges	  även	  vara	  fallet	  med	  tjänstemannakostnad.	  

Relevanta	  nyckeltal	  som	  är	  framtagna	  med	  tydliga	  förutsättningar	  anges	  av	  KI	  som	  bra	  
hjälpmedel	  vid	  upprättande	  av	  kalkyler.	  

KI	  anger	  att	  omkostnaderna	  kan	  få	  större	  betydelse	  i	  framtiden.	  Detta	  anses	  bero	  på	  att	  
konkurrensen	  ökar	  vilket	  gör	  alla	  kostnader	  viktigare.	  

Problemet	  med	  omkostnadshanteringen	  är	  att	  informationen	  från	  avslutade	  projekt	  inte	  
riktigt	  når	  tillbaka	  till	  KI.	  Inte	  problemet	  för	  de	  projekt	  som	  KI	  själv	  arbetat	  med	  då	  
dessa	  projekt	  följs	  av	  denna	  själv	  men	  andra	  projekt	  inom	  regionen	  finns	  ingen	  samlad	  
information	  från.	  

I	  detta	  fall	  fanns	  platschefen	  tillgänglig	  under	  kort	  tid	  vid	  upprättandet	  av	  kalkylen.	  
Generellt	  används	  PC	  som	  hjälp	  i	  den	  utsträckning	  de	  finns	  tillgängliga.	  

Kalkylgenomgången	  anses	  vara	  väldigt	  viktig	  och	  KI	  anger	  att	  en	  sådan	  alltid	  måste	  
hållas.	  

Kontakten	  med	  produktionen	  måste	  enligt	  KI	  hållas	  under	  utförandet	  av	  projektet.	  Helst	  
genom	  kontinuerliga	  uppföljningar	  av	  olika	  kostnader	  samt	  skapande	  av	  nyckeltal	  för	  
olika	  produktionsmoment.	  	  KI	  anger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  svara	  på	  hur	  mycket	  det	  
kostar	  att	  bygga	  något	  utan	  att	  beräkna	  det	  i	  detalj	  genom	  att	  använda	  nyckeltal.	  

Om	  kontinuerliga	  uppföljningar	  görs	  anser	  KI	  att	  erfarenhetsåterföringen	  inte	  blir	  så	  
svår	  att	  genomföra.	  Då	  krävs	  det	  bara	  att	  insamlad	  data	  från	  projektets	  genomförande	  
sammanställs	  och	  presenteras,	  vilket	  inte	  anses	  ta	  mer	  än	  några	  dagar.	  

	  
	  
 
 


