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SAMMANFATTNING 

Idag ställs höga krav på att hålla nere byggtider och minska kostnader genom att 

minska slöseri och öka produktivitet inom byggsektorn. Det gäller att företaget 

noggrant undersöker sina ingående processer för att bli medveten om vilka som 

tillför värde och de som inte gör det. De företag som har störst chans till att förbli på 

marknaden är de som identifierar sina svagheter och stramar åt den 

resursförbrukning som inte tillför något värde för slutkunden. 

Produktionskalkylen är ett viktigt verktyg som ska underlätta planering och styrning 

av ett projekt. Däremot är användningen av kalkylen minst sagt bristfällig. 

Kalkylingenjörer lägger ner mycket tid på kalkyler så att innehållet skall bli riktigt och 

förståeligt för andra. Men när kalkylen väl når produktionen används kalkylen i 

många fall som en pengapåse, en slutsumma att förhålla sig till.  

Syftet med studien var att undersöka hur kalkylen utnyttjas under produktionsfasen, 

varför den inte används på ett önskvärt sätt samt vad som skulle krävas för att öka 

utnyttjandegraden av kalkylen under produktionsfasen. Metodstudien mynnade ut i 

ett explorativt förhållningssätt och med en kvalitativ ansats genom individuella 

intervjuer samt fokusgrupper. Genom individuella intervjuer och fokusgrupper var 

syftet med studien att undersöka hur kalkylprocessen ser ut idag på Skanska, varför 

kalkylen inte används på ett önskvärt sätt samt vad som skulle krävas för att öka 

kalkylens utnyttjandegrad under produktionsfasen.  

Resultatet bekräftade först och främst kalkylens bristande användning under 

produktionsfasen. Överlämnande av kalkylen, slutmöte med avseende på 

erfarenhetsåterföring samt att arbetsledare inte involveras i dessa steg är de 

huvudsakliga bristerna i kalkylprocessen. Kalkylen används inte på avsett vis för att: 

 Den är inte tillräckligt 

produktionsanpassad 

 Den är inte pålitlig 

 Upplägg och innehåll är inte 

begripligt 

 Bristande kunskaper i 

kalkylprogrammet SPIK 

 Arbetsmiljön på ett bygge är ett 

hinder 

 Den innehåller för många 

felaktigheter 

Det som framförallt måste ske för att kalkylen skall användas mer under 

produktionsfasen är att effektivisera kommunikationen och att förbättra samarbetet 

mellan kalkyl- och produktionsavdelningen. Produktionssidan måste bli bättre på att 

sätta krav på vilken typ av kalkyler de vill se, medan kalkylavdelningen måste komma 

ut mer i produktionen för att lösa många av de problem som är ett hinder mot 

adekvat användning av kalkylen. 

Nyckelord: kalkyl, utnyttjandegrad, produktion, kommunikation, erfarenhetsåterföring 



  

ABSTRACT 

Expectation of shorter building time and reduce costs of construction put higher 

demand on reducing waste and improving productivity. Therefore, companies’ 

processes need to be examined with the purpose of identify activities that adds value 

and those who does not. Companies most likely to remain on the market are those 

who manage to identify its weaknesses and remove activities that does not add any 

extra value to the end customer. 

The production cost estimate is an essential tool intended to support the planning 

and control of a project. However, the use of the cost estimate is unsatisfactory 

today. While estimators put a lot of effort to make the cost estimate of use for others 

in the construction process, only the total sum of the estimate is normally used in 

production 

The purpose of this master thesis is to investigate the cost estimation process at 

Skanska Gothenburg, to understand why the use of the cost estimate is 

unsatisfactory and also what is required to enhance the usage of the cost estimate. 

The study of methodology led to an explorative approach with a qualitative course 

of action by the usage of individual interviews and focus groups. First of all, the 

results confirmed the hypothesis that the cost estimates had limited usage in 

construction. There are a number of reasons that limit the usage of the cost 

estimate: 

 It is not sufficiently adjusted 

to the construction phase 

 It is not reliable 

 Structure and content is not 

comprehensible for the site 

manager 

 Lack of knowledge of the cost 

estimate program 

 The cost estimate contains 

too many errors 

However the main weakness is that the site managers are not involved in the delivery 

of the cost estimate to the construction unit, neither in the experience feedback 

meeting with the cost-estimating unit at the end of a project. To increase the 

utilization of the cost estimate during construction the communication and the 

collaboration has to improve between the cost-estimating unit and the construction 

unit. The construction unit must set clear demands on what they need from a cost 

estimate and the cost-estimating unit need to make more site visits to solve many 

of the problems that hinders the usage of cost estimates 

Key words: Cost estimating, utilization, construction, communication, knowledge transferring  
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1 INLEDNING 

Följande avsnitt presenterar ramarna som gäller för detta examensarbete. Med det menas 

att problemet beskrivs samt dess bakgrund. I detta avsnitt beskrivs även vilka avgränsningar 

som använts för att begränsa omfattningen. 

1.1 BAKGRUND 
 

Att byggkostnaderna är för höga är en debatt som inte bara råder i Sverige utan i 

även många andra länder (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Byggsektorn kan rentutav 

anklagas för att vara konservativ, ineffektiv och outvecklad (ibid). Trots att många 

involverade aktörer är ense om att det finns förbättringspotential och pengar går att 

spara är åsikterna delade gällande hur förbättringsarbetet skall gå till (ibid). Det 

viktiga är att studera alla ingående processer och förbättra en bit i taget (Josephson, 

2013). 

 
Josephson & Saukkoriipi (2005) menar att det förekommer ett enormt slöseri i 

branschen. Slöseri förekommer i väldigt många steg och gemensamt kan de ha en 

stor effekt på slutkostnaden (ibid). En långsiktig framgång inom branschen bottnar i 

att lyckas leverera höga kundvärden och förbruka mindre resurser (Josephson, 

2013). Framförallt sådana resurser som inte tillför något värde för slutkunden (ibid). 

Det gäller att ha en fullkomlig bild över alla ingående processer för att förstå vilka 

delar som inte tillför värde för slutkunden (ibid). Varje byggföretag behöver noggrant 

studera sin värdekedja för att reda ut vilka aktiviteter som är värdeökande för 

slutkunden, vilka aktiviteter som behöver förbättras samt vilka aktiviteter som bör 

elimineras (Josephson, 2014). Den noggranna undersökningen är viktig då de största 

kostnaderna är dolda (Bergh, 2011). Det största hindret ligger i okunskap gällande 

resursförbrukningens nytta och onytta. (Josephson, 2013) 

Detta examensarbete är utfört samarbete med Skanska, Hus Göteborg. 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
 
Den praktiska hanteringen av en kalkyl ser inte ut som den borde enligt teorin. Av 

olika anledningar används inte kalkylen på det sätt den är avsedd för. Däremot är 

kalkylen idag på Skanska ett mycket detaljerat dokument som innehåller mer 

information än bara tider och kostnader. När kalkylingenjörer tar fram en kalkyl är 

det med avseende på att någon annan skall kunna begripa den och kunna arbeta 

utifrån den, men ofta åsidosätts den i produktionen och blir mer och mer inaktuell 

ju längre projektet fortskrider. Detta leder i sin tur till att erfarenhetsåterföringen 

inte fungerar korrekt då det är svårt att jämföra en utdaterad kalkyl med ett verkligt 
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utfall. Byggföretag måste se till sin totala värdekedja och vad det är som faktiskt 

tillför värde för företagets slutkund och vad som är ett rent slöseri (Josephson, 2014). 

Att utföra ett moment som redan utförts är ett slöseri (Dissanayake, et al., 2003). Att 

utföra ett moment som utfördes felaktigt från början är ett slöseri (ibid). Att utföra 

ett moment på ett sätt som senare kan missuppfattas är ett slöseri (ibid). Meningen 

med kalkylen är att den skall användas. När den ämnade kalkylen då läggs åt sidan 

och poster mängdas om är detta ett slöseri. Oavsett om det är kalkylen som är dålig, 

eller om kalkylingenjören inte utför kalkylen på ett önskvärt sätt eller om 

produktionen inte är tillräckligt insatt i kalkylen är det ett slöseri att inte använda 

kalkylen på det sätt den är avsedd för. 

Det här examensarbetet ämnar till att få en bättre förståelse över hur Skanskas 

kalkylprocess ser ut, men studien ämnar också till att belysa slöseriet kring den 

bristande användningen av kalkylen. Men även att undersöka varför kalkylen inte 

används mer i produktionen, samt vad produktionssidan skulle behöva för att 

utnyttja kalkylen bättre. Produktionskalkylen ska generellt vara den kalkylen som är 

senast uppdaterad och därmed mest exakt och mest lämplig att använda i 

produktionen. I resultat-, analys-, diskussion- samt slutsatsdelen kommer 

produktionskalkylen att benämnas som kalkyl för läsvänlighetens skull. 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga kalkylprocessen på Skanska samt att 

undersöka varför kalkylen inte används som det är tänkt. Utöver det är syftet att 

undersöka vad som skulle behövas i ett framtida scenario för att kalkylen skall 

utnyttjas mer i senare delar av byggprocessen.  
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Följande tre frågeställningar har använts som grund för den här studien.  

1. Hur ser kalkylarbetet ut idag ut på Skanska? 

 Hur jobbar Skanska med sina kalkyler från tidiga skeden? 

 Hur jobbar Skanska med kalkyler beroende på om det är ett internt 

projekt eller i konkurrens? 

 Hur används kalkylen senare av produktionen? 

 

2. Varför används inte kalkylen mer i produktionsfasen? 

 Varför utförs delar av kalkylen om?  

 

3. Vad skulle krävas för att öka kalkylanvändningen under produktionsfasen? 

 Vilka insatser krävs för att en kalkyl skall användas mer och på ett bättre 

sätt? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Examensarbetet bedrivs som en fallstudie på Skanska Sverige AB, Hus Göteborg, och 

de resultat som framkommer är framförallt representativa för just regionen i 

Göteborg. En annan avgränsning är att andra verksamhetsgrenar inte studeras, så 

som exempelvis Väg & Anläggning, vilket gör att resultatet i denna studie inte kan 

generaliseras över andra verksamhetsgrenar än Hus. Inte heller studeras andra 

byggföretag och hur de arbetar med sina kalkyler vilket förvisso skulle gett ett väldigt 

brett och intressant perspektiv. Däremot är tiden den faktor som avgör hur mycket 

som kan studeras. 

Den del av kalkylprocessen som tas upp i detta examensarbete är från det första 

stadiet då en kalkyl tas fram och hela vägen till att produktionsarbetet är över. Det 

finns en del arbete dessförinnan som handlar om marknad, prioritering och 

intresseanmälan som inte kommer att täckas inom ramen för detta examensarbete. 

Tiden som också är en begränsande faktor medför att besparingsmöjligheterna som 

ev. resultat skulle kunna medföra studeras, inte i denna studie.
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2 METOD 

En frågeställning kan besvaras på många olika sätt, med många olika metoder. I följande 

avsnitt presenteras den metodteori som legat till grund för metodvalet. Här redovisas 

tillvägagångssättet samt vilka metoder som använts och varför. 

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Arbetet utformades i samråd mellan skribenten och den externa handledaren (dvs. 

handledaren på Skanska) och godkändes därefter av den interna handledaren (dvs. 

handledaren på LTU). Figur 1 visar det initiala tillvägagångssättet. 

 

Figur 1 – Illustration av tillvägagångssättet. 

Inledningsvis var projektet väldigt brett som smalnades av ju mer arbetet fortskred. 

Ju bättre förståelse skribenten fick av problemen desto enklare var det att ställa de 

rätta frågorna, söka efter rätt information samt bedriva studien på rätt sätt. Däremot 

var processen inte helt rak utan snarare iterativ. Det innebär att det inledningsvis 

fanns en första problemformulering som på ett iterativt sätt justerades ju mer insikt 

författaren fick i problemet. Antingen justerades frågorna för att öppna 

möjligheterna för vissa andra intressanta perspektiv eller för att de gamla frågorna 

var för breda. 

En projektplan utformades tidigt i projektet och ett tillvägagångssätt staterades. 

Vissa justeringar fick göras i projektplanen allteftersom. I vissa fall handlade det om 

inspirationsbrist vilket ledde till ett kapitelbyte i projektet. I andra fall handlade det 

om att projektet till stor del var beroende av andra individer, till följd av valet att 

hålla intervjuer och gruppintervjuer, vilket innebar att författaren stundtals behövde 

gå vidare och arbeta på andra delar under tiden. Rapporten började utarbetas redan 

från början för att tidigt få en bestämd struktur att arbeta utefter. Även om allt 

skrivet material inte användes i slutändan ansågs det värdefullt att försöka behålla 

ett jämnt flöde. Figur 2 illustrerar i vilken ordning studien bedrivits. 
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Figur 2 – Arbetsordningen 

2.2 METODTEORI 
 

Metodteorin förklarar teorin bakom de metoder som tillämpats i den här studien. 

Avsnittet förklarar hur metoderna skall utföras, i vilka fall de är lämpliga samt vilka 

begränsningar som finns i metoderna. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I alla vetenskapliga studier är problemformuleringen fundamental (Ejvegård, 2002). 

Däremot kan problemformulering justeras gång på gång ändå fram till sista 

sammanställningen (ibid). Det kan vara flera faktorer som leder till ombearbetning 

av problemformuleringen (ibid). En felande faktor kan vara att första 

problemformuleringen visade sig vara otydlig, till och med för skribenten (ibid). En 

omformulering av frågeställningen kan också bero på att intressanta perspektiv 

begränsas genom aktuella frågeställningar (ibid). En vetenskaplig studie kan därför 

ses som en iterativ process (ibid). Patel & Davidson, (2003) menar att det är 

kombinationen av problemformuleringen samt litteraturstudien som resulterar i den 

slutgiltiga formuleringen av problemet och vad studien skall försöka besvara. Detta 

då problemområdet inledningsvis mer ofta än sällan är stort och smalnar av 

allteftersom studien fortskrider (Patel & Davidson, 2003). Figur 3 visar hur 

problemformuleringar kan vara av en iterativ karaktär. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3, Problemformulerings spiral (Ejvegård, 2002)
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MEDVETET METODVAL 

Inledningsvis av en studie står en forskare inför ett metodval (Wibeck, 2010). 

Metodvalet bygger på forskningens problemformulering och är en teknik för 

insamling av data (Ejvegård, 2002). En metod syftar till att vara ett tillvägagångssätt 

för att komma fram till ett svar på en förutbestämd fråga (Karlsson, et al., 2008). 

Metoden är endast ett verktyg som skall underlätta studien som bedrivs. För att 

säkerställa att studien blir framgångsrik och har en viss trovärdighet är det viktigt att 

vedertagna metoder används (ibid). Dock kan dessa både kompletteras med andra 

metoder och eller justeras för att vara bättre tillämpbara för den specifika studien 

som bedrivs (ibid). 

Då metoden endast är ett verktyg som ska ge stöd åt studien är det viktigt att 

verktyget, det vill säga metoden, passar studiens syfte, mål och frågeställningar 

(Karlsson, et al., 2008). Det går inte att anpassa studien efter metoden (ibid). En stor 

anledning till varför det är viktigt att studera tillgängliga metoder inför en studie är 

för att känna till metodernas fördelar, men kanske framförallt metodernas 

begränsningar (ibid). Vid ett tvivelaktigt val av metod kan resultatet av studien bli 

bristfällig (ibid). Ejvegård (2002) menar att metodvalet influerar studiens process och 

i slutändan resultatet. Både Karlsson, et al., (2008) och Ejvegård (2002) belyser hur 

viktigt det är att välja rätt metod för en studie. För att säkerställa att studien utförs 

på ett vetenskapligt sätt, och att studien är vetenskaplig, bör metodvalet vara 

medvetet (Ejvegård, 2002).  

När en forskningsstudie bedrivs skall forskaren alltid sträva efter att vara opartisk, 

saklig och objektiv. Balans i en vetenskaplig studie innebär att icke relevant 

information inte får tillåtas att bredas ut på bekostnad av relevant information. Att 

studien skall vara saklig innebär att källorna som medtagits har kritiskt granskats 

innan de tagits med i rapporten. Trots att dessa tre termer är grundläggande för att 

bedriva en vetenskaplig studie är det omöjligt att uppnå total objektivitet 

exempelvis. Forskaren kan exempelvis ha vissa förutfattade meningar eller viss 

förståelse för problemområdet. (Ejvegård, 2002)  

 

TEORI - LITTERATURSTUDIE 

Vid många vetenskapliga studier är tiden en begränsande faktor som gör att det inte 

är möjligt att gå igenom allt material som finns tillgängligt inom fältet (Patel & 

Davidson, 2003). Ständigt måste bedömningar göras angående det aktuella 

materialets lämplighet (ibid). I vissa fall sållas materialet bort direkt, i andra läses 

utvalda avsnitt och slutligen kan vissa verk behöva läsas i sin helhet (ibid). Då 

litteraturstudien är tidskrävande är det lämpligt om den fortgår parallellt med 

studiens olika steg fram till slutet (Bryman, 2011). 

En litteraturstudie är viktig att genomföra i en forskning då det visar vad som är 

väsentligt i det studerade området och dessutom kan underlätta med den egna 
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avgränsningen (Patel & Davidson, 2003). Merriam (1994) menar att det är centralt 

för all ny forskning att tidigare forskning studeras för att bättre kunna förstå 

problemen som föreligger, för att undvika att utföra en identisk studie samt att 

undvika att upprepa andra forskares misstag. Merriam (1994) menar att målet med 

forskning är att bidra till kunskapsbasen inom ett specifikt kunskapsområde och 

genom att förbise redan utförd forskning kan det hända att forskaren inte uppfyller 

målet. Litteraturgenomgången är viktig för forskaren så att denne skall veta hur den 

egna studien skiljer sig från övrig forskning (Merriam, 1994). 

En litteraturstudie kan bidra med generella teorier och modeller som många olika 

forskare kan applicera i sina egna (specifika) studier och med det bekräfta de 

befintliga teorierna och modellerna (Patel & Davidson, 2003). 

 

TEORI OCH EMPIRI 

Bryman (2011) menar att begreppen induktion och deduktion förklarar sambandet 

mellan verklighet (empiri) och teori. Induktion och deduktion är två olika 

förhållningssätt en forskare kan ha vid en forskning (ibid). 

Med det induktiva förhållningssättet är syftet att utifrån studier och eller observation 

kunna härleda teorier och slutsatser (Bryman, 2011). En induktiv studie behöver inte 

resultera i strikta sanningar (Kvale & Brinkman, 2014). Bryman (2011) beskriver 

induktion som ett explorativt förhållningssätt där en teori bildas utifrån den 

forskning som bedrivs. Goetz & LeCompte (1984), i (Merriam, 1994), förklarar att 

induktiv forskning påbörjas med en datainsamling (ex. empiriska iakttagelser eller 

mätningar) varpå samband och slutsatser kan fastställas – varpå en teori kan bildas. 

Meningen med ett induktivt förhållningssätt är att bilda en teori som kan stödja eller 

förklara verkligheten som studerats (Merriam, 1994). 

Om en forskare däremot använder sig av deduktiva förhållningssätt innebär det att 

forskaren använt beprövade hypoteser och teorier för att sedan försöka falsifiera 

dessa (Kvale & Brinkman, 2014). Dock innebär detta tankesätt att hypoteser endast 

är vetenskapliga om de är falsifierbara (Kvale & Brinkman, 2014). Bryman (2011) 

förklarar istället att ett deduktivt angreppssätt innebär forskaren testar befintliga 

teorier och eller hypoteser i verkligheten. Relationen mellan teori och empiri, samt 

skillnaden om ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt tillämpas illustreras i figur 

4. 
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Figur 4, Relationen mellan teori och empiri 

 

DATAINSAMLINGENS KARAKTÄRISTISKA DRAG 

Beroende på hur insatt forskaren är i området som ämnas att studeras finns olika 

typer av undersökningar. Om forskaren inledningsvis har bristfälliga kunskaper inom 

området bör undersökningen utföras på ett explorativt sätt. Där är syftet att hämta 

så mycket information som möjligt för att lära sig området. Det är vanligt att vid 

explorativa studier använda sig av fler tekniker för att samla information – dvs., att 

forskaren använder sig av flera datainsamlingsmetoder. (Karlsson, et al., 2008) 

Datainsamling kan ske på olika sätt och det är dess karaktäristiska drag som 

kategoriserar typen av metod (Karlsson, et al., 2008). Karlsson et al. (2008) listar 

nedanstående karaktäristiska drag som särskiljer datainsamlingsmetoderna åt. Med 

hjälp av de karaktäristiska dragen kan olika metoder/datainsamlingsmetoder 

beskrivas. 

 

 Empiriska eller analytiska 

Beror på var informationen kommer ifrån. Antingen från studier av verkligheten, 

eller logiskt förda resonemang. Studier av verkligheten ger empiriska resultat medan 

analytiska kommer från teoretiska källor. (Karlsson, et al., 2008) 

 

 Objektiv eller subjektiv 

Beror på hur informationen inhämtas. Antingen på ett objektivt sätt där forskaren 

studerar fakta. Eller där forskaren är intresserad av subjektiva åsikter, känslor m.m. 

En intervju är oftast subjektiv medan en observation av ett experiment oftast är 

objektiv. (Karlsson, et al., 2008) 
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 Kvalitativ eller kvantitativ 

Beror på vad för typ av svar en forskare är ute efter. Om studien skall ge exakta svar 

är kvantitativa metoder ett lämpligare alternativ. När det ett större intresse av 

beskrivningar som skall ge en djupare förståelse, är kvalitativa metoder att föredra. 

(Karlsson, et al., 2008)  

De karaktäristiska dragen fördelar sig i olika kombinationer i följande metoder enligt 

figur 5. 

 

Figur 5, Olika metoder 

 

KVALITATIV UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 

Brymans (2011) sätt att förklara forskning är att det finns två strategier inom 

forskningsstrategier, det vill säga att han delar upp forskningsstrategier i två olika 

vägar – kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi.  

Kvalitativa studier ger resultat som snarare är beskrivningar och en inger en viss 

förståelse över en särskild situation, än exakta siffror (Karlsson, et al., 2008) 

(Merriam, 1994). Om intresse ligger i att studera några få fall för att få en djupare 

förståelse kring varför saker är som de är, och det inte tillför något att generalisera 

resultaten, är det lämpligt att använda metoder som ger kvalitativa resultat.  

Bryman (2011) menar att det centrala för en kvalitativ forskning är att teorin skapas 

utifrån empirin. Med det menar han att kvalitativa studier bygger på ett induktivt 

förhållningssätt, vilket även Merriam (1994) intygar.  

 

UNDERSÖKNINGSDESIGN - FALLSTUDIER 

Både Merriam (1994) och Bryman (2011) beskriver en fallstudie som en 

undersökning av en specifik företeelse, händelse, institution eller en social grupp. En 

fallstudie kännetecknas av att en liten del av ett större förlopp plockats ut, för att 

med hjälp av fallet beskriva en verklighet (Ejvegård, 2002). Shaw (1978), i (Merriam, 

1994), beskriver att en fallstudie är ”tolkning i kontext”. Fördelen med att använda 

en fallstudie som undersökningsdesign är att forskaren inte behöver ge breda 

beskrivningar utan kan låta den lilla delen av förloppet ge en god bild av hur det 

faktiskt ser ut (Ejvegård, 2002). En avgörande faktor för att kunna använda en 
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fallstudie för att undersöka ett fall eller ett scenario är att systemet kan avgränsas 

(Merriam, 1994). 

Svårigheten med en fallstudie är att få resultat som är absoluta sanningar (Ejvegård, 

2002), det vill säga resultat som kan generaliseras (Bryman, 2011). Däremot menar 

förespråkare för fallstudien att syftet med fallstudier inte är att kunna generalisera 

för utomstående fall (Bryman, 2011). Fallstudien väljs för att gå på djupet med en 

frågeställning, inte för att generalisera något (Merriam, 1994). En 

fallstudieforskningar faller under ramarna för ett induktivt förhållningssätt även om 

det finns undantag (Bryman, 2011). 

 

UNDERSÖKNINGSMETOD – INTERVJUN OCH FOKUSGRUPPEN 

Nedanstående rubriker beskriver teorin för metoderna som valts i den här studien. 

Det beskrivs hur de används, i vilka fall de är lämpliga men även på vilket sätt 

metodernas trovärdighet kan ifrågasättas. 

Intervju 

Intervju är en väldigt flexibel datainsamlingsmetod som går att anpassa till en mängd 

olika situationer menar Lantz (2007) i (Karlsson, et al., 2008). 

Genom intervjuer kan människors tankar, värderingar och perspektiv komma fram. 

Det är även en väldigt subjektiv datainsamlingsmetod som, om det utförs på korrekt 

sätt, kan ge en väldigt djup inblick i området som studeras. Information som 

framkommer genom att ha intervju som datainsamlingsmetod är framförallt 

subjektiv. Beroende på hur intervjun är strukturerad kan informationen som erhålls 

vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. I figur 6 kan den huvudsakliga 

uppdelningen av intervjustrukturer skådas. (Karlsson, et al., 2008) 

 

Figur 6, Intervjuformer 

Det som avgör vilken intervjumetod som ska ligga till grund för datainsamlingen är 

syftet med intervjun. Om det är kvalitativ data som önskas lämpar sig en mer 

ostrukturerad intervjuform. Efterfrågas kvantitativ data är strukturerade 

intervjuformer bättre lämpade. (Karlsson, et al., 2008) 

Vid explorativa studier, eller när den som bedriver studien inte har djupa kunskaper 

inom området, men har en föreställning om vad som kan vara betydelsefullt att 
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undersöka, är ostrukturerade intervjuformer att föredra. Intervjuer av den typen kan 

då leda till att användaren själv styr intervjun i den riktning som denne bedömer vara 

viktig och relevant. Fördelen är att det finns utrymme för djupdykning i intressanta 

områden som kanske inte hade upptäckts om studien inte tillåtit utsvängningar. 

Nackdelen är att om utsvängningarna blir för många att det i slutändan blir svårt att 

sammanställa och se samband mellan olika som intervjuats. Ostrukturerade 

intervjuer är också väldigt resurskrävande om de utförs i en större skala. (Karlsson, 

et al., 2008) 

I en strukturerad intervju är uppställningen av frågor mer inriktad mot en specifik 

riktning. Till skillnad från den ostrukturerade intervjuformen är frågorna mer stängda 

i den strukturerade formen. Genom att använda en strukturerad intervju form blir 

informationen som framkommer lättare att sammanställa och analysera. Svaren 

som erhålls genom denna metod blir mer jämförbara då varje intervju har samma 

bas och följer samma riktning. För att kunna utvinna duglig information genom 

strukturerade intervjuer måste den som utformar intervjuerna ha god kunskap inom 

området. Med god insikt i området kan bra svarsalternativ skapas samt en logisk 

struktur av intervjun. (Karlsson, et al., 2008) 

En semistrukturerad intervjuform är en kombination av de två andra formerna. De 

har en friare del och en stängd. Meningen med en semistrukturerad intervjuform är 

att den ska ha en tydlig riktlinje samtidigt som den lämnar möjlighet för intervjuaren 

att göra djupdykningar i de områden som dyker upp under intervjutillfället. En 

semistrukturerad intervju blir enklare att sammanställa och analysera samt dra 

kopplingar mellan olika respondenters svar. (Karlsson, et al., 2008) 

Fördelar och nackdelar 

En generell fördel med intervju som datainsamlingsmetod är att det finns goda 

möjligheter till att minimera risker för missförstånd. Detta genom att ifrågasätta vid 

otydliga uttalanden och be om vidareutveckling. (Karlsson, et al., 2008) 

Nackdelen med intervjuer kan vara intervjuarens närvaro. I vissa avseenden kan 

respondenten hålla tillbaka vissa åsikter för att de inte är rumsrena, eller så kan de 

bli influerade till vissa åsikter. Det är därför viktigt som intervjuare att ha en neutral 

och undersökande inställning till datainsamlingen. (Karlsson, et al., 2008) 

Det finns olika sätt att dokumentera intervjuer. Beroende på vilket sätt intervjun äger 

rum kan det vara mer lämpligt att ta anteckningar, spela in eller i vissa fall memorera 

intervjun. (Kvale & Brinkman, 2014) 
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Fokusgrupp 

Nedan följer en beskrivning av fokusgrupp som datainsamlingsmetod. 

Vad är en fokusgrupp? 

En fokusgrupp kan jämföras med en gruppdiskussion eller en gruppintervju där 

diskussionen leds framåt av en moderator (diskussionsledare) (Karlsson, et al., 

2008). Däremot är det viktigt att gruppintervju och fokusgrupp inte förväxlas med 

varandra (Wibeck, 2010). Enligt Wibeck (2010) finns gruppintervjuer som inte alls 

har de karaktäristiska dragen för en fokusgrupp. Morgans (1997) beskrivning av en 

fokusgrupp är att metoden bygger på att en grupp interagerar med varandra kring 

ett förutbestämt fokusområde med hjälp av en moderator som driver diskussionen. 

Genom att använda fokusgrupper som en forskningsmetod är det möjligt att 

synliggöra ett brett spann av idéer m.m. (Morgan, 1997). Ett mer intressant 

perspektiv kan erhållas genom att använda fokusgrupper hellre än traditionell 

intervju som har en mer förutsägbar process (Bryman, 2011). Fokusgruppen skall 

användas som en kvalitativ metod och användas när åsikter, värderingar och 

beteenden skall undersökas (Bryman, 2011). 

Varför just en fokusgrupp? 

När en forskare bestämt sig för att bedriva en kvalitativ studie med intervjuer som 

metod, står valet mellan individuella intervjuer och fokusgrupper (Wibeck, 2010). 

Wibeck (2010) påstår att det som bör påverka valet är vilket typ av resultat forskaren 

är ute efter, dvs. bredd respektive djup. Det är en stor skillnad på resultatet som 

uppstår när flera diskuterar jämfört med när endast en deltagare medverkar 

(Wibeck, 2010). Enligt Crabtree et al. (1993) finns det för lite empirisk data som 

staterar vad valet mellan intervjuer och fokusgrupper bör baseras på. Wibeck (2010) 

tar upp exempel på när det kan lämpa sig med fokusgrupper och när individuella 

intervjuer är att föredra. Vid studier där det är intressant att veta vad som skiljer 

individer från varandra är individuella intervjuer bättre (Wibeck, 2010). Enligt 

Karlsson, et al., (2008) passar fokusgrupper vid design- och utvärderingsprocesser. 

Fördelen med fokusgrupper är att forskaren får studera både interaktionen och 

argumentationen mellan deltagarna (Wibeck, 2010).  

Antal grupper och deltagare 

Enligt Morgan (1997) kan det räcka med ett fåtal personer och grupper för att få en 

god uppfattning av problembilden, men då gäller det också att individerna har en 

klar koppling till problemområdet för att kunna ge ett någorlunda representativt 

resultat (Casey & Kreuger, 2014). Det finns inget exakt antal deltagare som 

universellt är det rätta, dock är forskarna inte eniga i frågan. Casey & Kreuger (2014) 

menar att fokusgruppen ska bestå av 5-10 deltagare medan Wibeck (2010) menar 

att fler än sex inte lämpar sig. Med det menar Wibeck (2010) att om fokusgruppen 

består av fler än sex deltagare finns det risk för subgrupper, där parallella 
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diskussioner uppstår, eller att det helt enkelt är för många för att skapa en bekväm 

stämning. Är det endast tre personer kan det hända att två av dessa har sin bestämda 

åsikt medan den tredje intar en neutral position och försöker medla mellan dessa 

(Wibeck, 2010). Som med andra datainsamlingsmetoder beror antalet fokusgrupper 

dels på hur många grupper som behövs för täcka in en representativ problembild, 

dels vilka resurser studien har (Wibeck, 2010). 

Utformning samt analysering 

Precis som individuella intervjuer kan vara av en mer eller mindre strukturerad art 

(Karlsson, et al., 2008), kan även fokusgrupperna vara mer eller mindre 

strukturerade (Wibeck, 2010). Enligt Wibeck (2010) handlar det om att frågorna, 

eller intervjuguiden, kan vara mer eller mindre specificerad. Vid en mer specificerad 

intervjuguide har moderatorn fler frågor på förhand uppställda (Wibeck, 2010). 

Kreuger (1998a) föreslår fem typer av frågor för en bra struktur, enligt figur 7 nedan.  

 

Figur 7, Intervjuguide för fokusgrupper 

Först och främst måste deltagarna bekanta sig någorlunda med varandra för att 

samhörigheten skall öka. Detta kan åstadkommas med hjälp av öppningsfrågorna. 

Därefter är det dags för medlemmarna att bekanta sig med ämnet och varför just de 

är där. Syftet med de frågorna är att bryta isen samt få en positiv och tillåtande 

stämning. Övergångsfrågorna fungerar som en brygga mellan att skapa den goda 

miljön och det studien egentligen handlar om. Nyckelfrågorna är centrala för 

fokusgrupperna och studien. Antalet nyckelfrågor skall helst vara mellan 2-5 stycken, 

och ska även uppta större delen av intervjun. Dessutom är det oftast dessa frågor 

som analyser och slutsatser baseras på, det vill säga inte på öppnings-, introduktions- 

eller övergångsfrågorna. Slutligen ställs avslutande frågor som dels skall runda av 

sessionen men också ge deltagarna möjligheten att uttrycka några sista tankar i 

ämnet, så som ”Är det någonting som vi har missat?” eller ”Är det någon som vill 

tillägga något?”. Detta för att helt enkelt försäkra sig om att det viktiga kommit med. 

(Kreuger (1998a) refererad i Wibeck (2010) 

Både vid individuella intervjuer och fokusgrupper är inspelning den bästa metoden 

för att bevara och bearbeta material (Kvale & Brinkman, 2014) (Wibeck, 2010). Kvale 

& Brinkman (2014) menar att när materialet är inspelat kan transkriberingen börja. 
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Detta arbete bör inte underskattas och den som ska transkribera kan räkna med sex 

timmar transkriptionstid per timme inspelat material (Kvale & Brinkman, 2014). 

Wibeck (2010) påstår att de analysmetoder som förespråkas för individuella 

intervjuer även bör användas i fokusgrupper då det inte finns särskilda 

analysmetoder för just fokusgrupper.  

Om forskaren ställer sig frågan ”Hur ska jag analysera intervjumaterialet?” när 

intervjun redan ägt rum, är frågan ställd försent (Kvale & Brinkman, 2014). Wesslén 

(1996), i Wibeck (2010), påpekar att bearbetningen och analysen handlar om att se 

samband och finna mönster mellan grupperna. Kvale & Brinkman (2014) har tagit 

fram flera analystekniker som passar väl för intervjuer/fokusgrupper. Författarna 

föreslår bland annat kodning som metod. Kodning innebär att 

nyckelord/nyckelfraser plockas ut ur transkriptionen, varvid det sedan kopplas till ett 

mer utförligt textstycke (Kvale & Brinkman, 2014). På så sätt kan flera individers svar 

kategoriseras och mönster/samband kan blottgöras på ett tydligt sätt (Wibeck, 

2010).  

Styrkor och problemområden 

Enligt Karlsson et al., (2008) är fokusgruppens styrka dess lösa struktur som kan vara 

till fördel för diskussionen då den kan mynna ut i nya diskussionsområden som 

kanske inte hade framgått på andra sätt. Det är också en datainsamlingsmetod som 

inte är så resurskrävande jämfört med andra metoder (Karlsson et al., 2008). 

Däremot det föreligger ett stort beroende av att deltagarna faktiskt dyker upp, vilket 

i många fall kan vara väldigt svårt (Wibeck, 2010). 

Nackdelen är att sammansättningen av individer kan vara onaturlig och leda till en 

tryckt stämning (Karlsson, et al., 2008). Människor som är mer extroverta kan börja 

dominera temat och verka hämmande mot diskussionens framfart (ibid). Som 

moderator skall man vara uppmärksam på om det finns deltagare som dominerar 

diskussionen och sätter ramen för vad som är rätt att tycka och tänka (Wibeck, 

2010). Detta kan motverkas genom att vända sig till de andra deltagarna och specifikt 

rikta frågor mot dem för att sträva efter en mer accepterande och bekväm miljö 

(ibid). En moderator skall också vara beredd på att det kan uppstå fenomen där 

gruppen börjar tycka lika i alltför hög utsträckning, vilket kan påverka resultatet på 

ett negativt sätt (ibid). Därför bör moderatorn tänka mycket på hur fokusgruppen 

ska vara bekväm i den fysiska miljön de diskuterar i men också att de ska vara 

bekväma i att uttrycka sina åsikter i ämnet (ibid). Genom att inte låta deltagarna sitta 

för långt från varandra och inte ha störande moment kring sig skapas en trygg fysisk 

miljö (ibid). 
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2.3 VALD METOD 
 

Valda metoder motiveras i avsnitt Metodteori 2.2 och sammanfattas endast här. 

Detta är en studie där det har varit svårt att hitta teorier som beskriver de 

frågeställningar som ligger till grund för projektet. Därför har förhållningssättet varit 

av induktiv karaktär. Projektet är dessutom av explorativ karaktär där resultat skall 

finnas genom att studera verkligheten genom kvalitativa forskningsmetoder. Studien 

ämnar till att ge kvalitativa svar som till viss mån kan vara generaliserbart åtminstone 

för urvalsgruppen. Den metodstudie som utfördes inledningsvis av projektet 

mynnade ut i val av två datainsamlingsmetoder; individuella intervjuer samt 

fokusgrupper. 

De individuella intervjuerna syftade till att ge ett bra underlag för att utforma frågor 

till fokusgrupperna, men de ämnade också till att svara på frågeställning 1 (som 

handlade om hur kalkylarbetet och kalkylprocessen ser ut på Skanska). För att 

besvara första frågeställningen utformades två typer av intervjuer, en för 

produktionspersonalen och en för kalkylingenjörerna. Dessa metoder valdes utifrån 

studiens kvalitativa och explorativa drag. Genom att använda tre fokusgrupper, som 

teorin förespråkar, var målet att ha fyradeltagare per tillfälle för att erhålla ett brett 

perspektiv. Med kvalitativa metoder kan resultaten ofta vara svåra att generalisera. 

Men det är inte alltid det finns ett behov av göra strikta generaliseringar av ett 

resultat. Individerna som kallats in till mötet har olika befattningar och många års 

erfarenhet tillsammans vilket medför att de porträtterar en väldigt allmän bild av 

problemen och lösningarna. Genom att de sammantaget bidrar med den allmänna 

bilden kan mycket av resultatet appliceras utanför själva fokusgruppen, därmed 

generaliseras resultatet till en viss nivå.  

Som skrivet i metodteorin föreslås att moderatorn skall åka ut till deltagarnas 

hemmaplan för att underlätta för deltagarna. Däremot ansåg skribenten att detta 

inte skulle fungera av flera olika anledningar. Först och främst är det svårt att räkna 

med att de önskade deltagarna skall kunna avsätta två timmar i följd för studien 

samtidigt. Andra problemet är att även om avsätta tiden samtidigt, är det troligt att 

störmoment skulle uppstå på grund av olika situationer som kan inträffa på en 

byggarbetsplats. Av den anledningen bjöds deltagare in till kontoret i Göteborg. Fler 

deltagare än vad som eftersöktes bjöds in för att kompensera för bortfall. Vid första 

tillfället närvarade tre deltagare, vid andra tillfället närvarade två deltagare varvid 

sex deltagare vid sista tillfället. Att det endast blev två som närvarade vid det andra 

tillfället accepterades dock ändå. Anledningen var att det tillfället med få deltagare 

mynnade ut i exakt samma tankegångar och diskussionsområden som tillfället med 

många deltagare. Detta visade att den generella uppfattningen bland 11 personer 

(oberoende av varandra) är ungefär densamma. Hade gruppen med endast två 

deltagare visat på en mer begränsad bild än övriga grupper hade möjligheten till att 

hålla ytterligare en fokusgrupp undersökts. Det totala antalet deltagare som deltog i 

studien ansågs vara tillräcklig för omfattningen av detta examensarbete.  
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Teorin som ligger till grund för detta examensarbete har byggt på många rent 

vetenskapliga källor, men även sådana som Svensk Byggtjänst som anses bära hög 

trovärdighet på grund av sitt oerhört gedigna och erkända arbete. Svensk byggtjänst 

tillhandahåller många kompetenser som ständigt tar fram nytt material, vilket ökar 

deras trovärdighet inom området och vilket även gör det till en betrodd källa att 

använda sig av. Vidare finns liknande utländska motsvarigheter till Svensk Byggtjänst. 

Ena hemsidan var kanadensisk och andra amerikansk. Precis som Svensk Byggtjänst 

gör dessa företag olika studier och sponsrar skolor och universitet för att utföra vissa 

studier. De ser sig själva som konsulter som ska effektivisera arbetet mellan olika 

aktörer inom byggsektorn. För att bedöma deras trovärdighet undersöktes hur 

många studier de utfört, antal anställda de har, hur många kunder de har samt vilken 

omsättning de har. Då dessa var väldigt höga ansåg de även tillhöra betrodda källor. 

Det amerikanska företaget heter ”ConstructConnect” och det kanadensiska 

”Construction Owners Association of Alberta”. 

2.4 ANALYSTEKNIK 
 

Fokusgruppernas frågor hittas i Bilaga 10.2. Det transkriberande materialet 

sorterades inledningsvis utefter vilken forskningsfråga som besvarades. Sedan 

gjordes ytterligare en kategorisering som ämnade till att sortera 

diskussionspunkterna utefter deras gemensamma drag, enligt figurer 8 nedan. 

Sedan kunde det sorterade materialet analyseras genom att finna mönster mellan 

”Varför kalkylen inte används?” och ”Vad skulle krävas för att kalkylen skall användas 

mer?” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8, Analysteknik. 
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2.5 METODUTVÄRDERING 
 

Vid alla studier är validitet och reliabilitet två väldigt viktiga begrepp. Däremot är det 

inte egentligen nödvändigt att skriva om begreppen utan snarare är att det framgår 

av studiens arbetsprocess. (Lidelöw H., föreläsning på LTU, april, (2016)) Genom att 

känna till deras innebörd kan forskaren vara medveten om dem under forskningen 

(Merriam, 1994).  

Patel & Davidson (2003) beskriver validitet som ”överrensstämmelsen mellan vad vi 

säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker”. I fokusgrupper finns risken 

för att deltagare inte kommer våga uttrycka sig på ett ärligt sätt, vilket kan ha en 

negativ effekt på validiteten (Wibeck, 2010). Däremot upplevde inte moderatorn att 

detta förekom under tillfällena på grund av att ingen från kalkylavdelningen var med 

under tillfällena. Det fanns ingen uppenbar anledning till att inte kunna prata fritt 

under tillfällena. Därför kunde deltagarna uttrycka sig som de ville utan att riskera 

att uppfattas som att denne skyller allt på andra. För att vara säker på att forskaren 

mäter det den påstår sig att mäta utfördes individiella intervjuer som förarbete till 

fokusgrupperna. Detta för att säkerställa att frågorna uppfattas på rätt sätt och 

mäter det som menas att mäta. Dessa intervjuer revideras flera gånger innan de 

slutliga frågorna valdes då de ansågs vara bra nog för att mäta det som ämnades att 

mäta.  

Reliabiliteten innebär att två forskare som oberoende av varandra utför samma 

studie skall komma fram till samma resultat (Merriam, 1994). Om de kommer fram 

till samma resultat ökar en studies reliabilitet (ibid). Däremot är människors 

beteenden, åsikter och värderingar komplexa, vilket kan försvåra reliabiliteten (ibid). 

Därför är det kanske desto viktigare att forskare inom sin egen forskning kan komma 

fram till samma resultat, genom exempelvis olika intervjuer, för att säkerställa 

reliabiliteten (ibid). Upprepandet mellan respondenter leder på så vis till en sanning 

(ibid). Trots att fokusgrupperna var väldigt olika sett till vilka deltagare som 

närvarade samt vilka roller de hade, porträtterades väldigt snarlika bilder. Hade 

grupperna visat på vitt skilda svar hade en granskning behövt göras som visade på 

anledningarna till skillnaderna. Likheten mellan gruppernas diskussioner gör att 

studien är trygg i de resultaten som visades. De resultaten som fokusgrupperna 

genererade är inga resultat som skär sig mot resten av teorin. Det finns andra 

arbeten och studier som pekat mot snarlika resultat som denna studie. Det ansågs 

också vara en stärkande faktor för denna studie. 

Svagheter i metoden 

Vid bestämmelse om att hålla i fokusgrupperna stod valet mellan att antingen själv 

åka ut till projekten eller att bjuda in tjänstemännen till huvudkontoret. Efter 

noggrann avvägning och i samråd med den externa handledaren bestämdes att 

bjuda in till huvudkontoret. Anledningen till detta var att störmoment är vanligt 
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förekommande ute på byggarbetsplatsen, men också för att platsledningen inte 

garanterat kan avvara det antalet deltagare som behövs för en rimlig fokusgrupp. 

Att använda fokusgrupper som metod inom forskning är inte enkelt. Studien är 

omöjlig att utföra utan deltagarnas närvaro. Inte bara utan deras egen närvaro utan 

deras gemensamma närvaro. Mycket i studien berodde på deras vilja att dela med 

sig och möjlighet till att medverka i studien. Detta gällde deras arbetstid och först 

och främst var cheferna tvungna att vara överens om vilka arbetare som ansågs ha 

tid, men sedan var arbetaren själv tvungen att överväga om den verkligen hade tid. 

Målet var att ha minst fyra som medverkade vid varje tillfälle, därför bjöds det 

givetvis in fler deltagare för att kompensera bortfallet, men också för att kompensera 

för de som ställer in i sista sekund. Alla tillfällen fylldes inte ut till önskvärd storlek  

Storleken på antalet deltagare varierade från 2-6 individer per tillfälle. Detta kunde 

olyckligtvis inte påverkas utan deltagare fick oförutsedda hinder helt enkelt. 

Produktionspersonalen lever trots allt i en väldigt levande bransch där det ibland kan 

vara svårt att värja sig mot oförutsedda problem. Det fanns en idé om att hålla ett 

fjärde tillfälle när det tydligt märktes att få deltagare var med på första mötet, men 

när tredje mötet var ett faktum kunde två saker konstateras. Det första var att 

tillfället med endast två deltagare varade 10 minuter längre än tillfället med sex 

deltagare. Det andra som kunde konstateras var att samma saker diskuterades på 

alla möten. Detta talar för att den problembild som finns inte behöver porträtteras 

av sex deltagare utan två räcker för att måla upp en rättvis bild.  

Styrkor i metoden 

Vid direkt jämförelse av individuella intervjuer samt gruppintervjuer är skillnaden 

påtaglig. Då författaren inte har både breda och djupa kunskaper i det praktiska 

området kunde deltagarnas kombinerade kompetens mynna ut i bättre 

diskussionsområden än vid individuella intervjuer. Tillsammans kunde de finna roten 

till problemet som kanske inte hade varit möjlig att finna i diskussion mellan 

författaren, som inte har lika omfattande kunskaper, och en deltagare. Metoden 

upplevdes som tidsvänlig. Förarbetet för fokusgrupperna tog lika lång tid som för 

individuella intervjuer samt att själva tillfället inte varade mycket längre än om tiden 

för individuella intervjuer hade summerats för att motsvara antalet deltagare per 

fokusgrupp.  

Fokusgrupper rekommenderas starkt som metod för den här sortens 

problemformuleringar, så länge minst två deltagare som är insatta i 

problemområdet närvarar. Frågorna som ställdes på fokusgruppen hade skapats ur 

informationsinsamling med individuella intervjuer som bas. Många av frågorna i de 

individuella intervjuerna liknade de som sedan ställdes under fokusgrupperna. 

Djupet på svaren som erhölls under de individuella intervjuerna var inte på den nivån 

som under fokusgrupperna. Detta kan bero på att deltagarna på ett annat sätt måste 

förklara sig för varandra, det vill säga klargöra hur de menar. I de individuella 
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intervjuerna var svaren mer av karaktären ”så här är det” eller ”så här ser det ut i 

min värld”. I fokusgrupperna tilläts svaren inte stanna där utan deltagarna tvingades 

fördjupa sig i mer förklarande svar.  
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3 FÖRETAGSPRESENTATION 

Detta avsnitt beskriver företaget samt en del befattningar som kan anses vara 

nyckelpersoner kring frågeställningarna. 

Idag är Skanska ett av Sveriges största byggbolag. Företaget är uppdelat i olika 

regioner beroende på geografisk placering, men också verksamhetsinriktning. 

Regionerna är i sin tur uppdelade i distrikt. Nedan visas en förenklad bild av 

organisationsstrukturen. Fokus är att tydliggöra hur kalkylavdelningen står i 

förhållande till regionen, se figur 9. 

 

Figur 9, Förenklat organisationsschema. 

 

Göteborg har sin egen region – Hus Göteborg. Inom Hus Göteborg finns det olika 

distrikt. Kalkylavdelningen i Hus Göteborg är idag en del av verksamhetssupporten 

som inte tillhör något specifikt distrikt utan ligger i direkt led under region, vid sidan 

av distrikten. Kalkylingenjörerna har plockats ut från distrikten för att bilda en egen 

avdelning och står till förfogande för allt anbudsarbete som behövs i distrikten.  

 

NYA HEM 

I Göteborgsområdet arbetar Skanska väldigt mycket med interna husprojekt. Ett 

internt projekt innebär att Skanska inte konkurrerar om att vinna projektet. För 

interna ändamål är Nya Hem byggherre. Samarbetet mynnar i egenutvecklade 

bostäder och det är samarbetet som är den stora skillnaden mellan interna projekt 

och externa. 
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BEFATTNINGAR 

Kalkylingenjör, alternativ kalkylator – KI 

Det finns olika nivåer av kalkylingenjör som beror på erfarenhet. Ju mer erfarenhet 

desto högre nivå och desto större ansvarsområde. Beroende på erfarenhet 

behärskar olika kalkylingenjörer olika mycket av kalkylarbetet. En mer erfaren ska 

kunna behärska samtliga delar som ingår i en kalkyl, men den ska också kunna leda 

andra genom kalkylarbetet. En kalkylingenjörs huvudsakliga roll är att utifrån 

gällande handlingar ta fram en kalkyl som redovisar samtliga delar som ingår i ett 

projekt samt delarnas priser och tider. Vid oklarheter i handlingar ligger det i en 

kalkylingenjörs roll att reda ut dessa.  

Projektingenjör - PI 

Projektingenjörer har en bred befattningsbeskrivning, men deras huvudsakliga 

uppgift är att stödja och utveckla arbetet för en god arbetsmiljö, hög produktivitet 

och kvalitet.  Detta innebär att de stödjer produktionsenheten genom att planera 

och samordna, följa upp nyckeltal, upprätta mallar och planer m.m. En 

projektingenjör skall sammanställa och följa upp kvalitetsdokument och uppdatera 

enheten om exempelvis nya regelverk.  

Produktionschef, alternativ platschef – PC 

En produktionschef ska driva och utveckla ett projekt framåt, med fokus både på 

säkerhet men också på tid och kostnad. Produktionschefen ansvarar göra 

uppföljningar och planering gällande resurser, produktion, kvalitet samt logistik. Att 

vara PC innebär att ha ett ansvar för personal samt underentreprenörer.  

Arbetsledare - AL 

Syftet med en arbetsledare är att ha någon som driver entreprenadverksamheten 

inom projektet. I vissa avseenden kan beskrivningen likna en projektingenjörer men 

en arbetsledare skiljer sig på så sätt att en arbetsledare i större utsträckning är ute 

på byggarbetsplatsen. En arbetsledare skall styra produktionen och se till att 

projektet utförs enligt gällande föreskrifter. Arbetsledaren ansvarar bland annat för 

att planera arbetet och resurser samt att leda arbetet så att gällande föreskrifter 

följs.  

3.1 TILLGÄNGLIGA HJÄLPMEDEL  
 

KALKYLPROGRAMMET SPIK 

Skanska har sitt eget kalkylprogram, SPIK. Kalkylprogrammet är ett 

projektstyrningsverktyg som både utnyttjas till anbudsarbete och 

produktionsarbete. Det är ett program som innehåller detaljer om material, tider 

och priser. SPIK erbjuder ett brett användningsområde och används för att skapa 
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underlag för budgetering av kostnader och intäkter, samt ger ett underlag för 

planerings- och inköpsarbete samt för att utföra prognosarbeten. 

I anbudsarbeten används SPIK till att sammanställa samtliga moment som ingår i ett 

projekt. Först och främst är kalkylen uppdelad i olika byggdelar enligt figur 10. 

 

Figur 10. En överskådlig illustration över vilka huvuddelar som ingår i SPIK. 

I varje mapp finns ytterligare en mängd delar som skall ingå i ett projekt där alla har 

ett specifikt tilldelat byggnummer från 00 till 99, byggdel 63 representerar 

exempelvis Innerväggar. Varje specifik innerväggstyp tilldelas en rad i SPIK, så kallad 

kalkylpost. Kalkylposten innehåller i sin tur en mängd information. Den består av en 

resurslista och en lägeslista enligt figur 11.  

 

 

Figur 11, Innehåll i en kalkylpost. 

 

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑜𝑠𝑡 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙ä𝑔𝑒𝑛 

 

Kalkylresurslista – Innehåller samtliga resurser som ingår i en gipsvägg. Det är allt 

material som innefattas av en gipsvägg i till exempel WC; reglar, gipsskivor, skruvar, 

skenor m.m. Det innefattar även hur mycket yrkesarbetarna kommer att kosta för 

den kalkylresursen. Det är ytterst viktigt att allt finns med i resurslistan så att rätt tid 

och pris dokumenteras. Dock är det viktigt att komma ihåg att i resurslistan anges 
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pris och tid per kvadratmeter medan det är i lägeslistan som totala antalet 

kvadratmeter anges. 

Lägeslista – ”Läge” är en uppdelning av projektet. Ett läge kan antingen vara en 

lägenhet, ett våningsplan eller ett hus av tre. I lägeslistan anges det totala antalet 

kvadratmeter som multipliceras med faktorerna i resurslistan. I kalkylposten visas 

produkten av det totala antalet kvadratmeter som matas in i lägeslistan multiplicerat 

med faktorerna i resurslistan. Genom en lägesfördelning anger man var 

gipsväggarna skall placeras. Hur lägesuppdelningen skall utföras är en delad fråga 

och beror på vilken kalkylingenjör som räknar. Vissa föredrar att endast ha ett läge 

medan andra har många lägen för att tydliggöra hur fördelningen ser ut. 

 

CADPROGRAM I 2D – BLUEBEAM REVU 

Istället för att använda skalstock för mängdavtagning är moderna verktyg som 

Bluebeam Revu väldigt användbara. Det är ett CAD-program i 2D som används till att 

mäta i ritningar. Oavsett om det är längd, area eller andra mått som är intressanta 

går det att med enkelhet få ut ur Bluebeam. I Bluebeam kan mätningar synliggöras 

och kategoriseras med hjälp av olika färger, enligt figur 12. Det går även att göra 

aktiva val där specifika mått visas. Om olika mått av väggar är av intresse att visa går 

det att göra så att endast dessa mått är synliggjorda.  

 

 

Figur 12. En exempelbild över hur mätningar kan se ut i BlueBeam. 

Dessa mätningar ligger i samma ritning men det ena kan väljas att döljas för 

tydlighetens skull. Vid traditionellt mängdningsarbete kan dessa mätningar bli 

många vilket är anledningen till att vissa mätningar vill döljas stundtals.  

 

3D-MODELLERING – SOLIBRI  

Det som skiljer CAD-modellering från BIM-modellering är att byggdelarna i en BIM-

modell har en beskrivning, de är specificerade. Ju mer som investeras i 3D-

modelleringen för ett projekt desto bättre är modellens detaljer. Är modellen helt 

felfri blir mängdavtagningen enkel. I bästa fall är det då möjligt att exportera olika 

mängder och volymer. Däremot är användandet av 3D fortfarande under utveckling 
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vilket gör att det inte alltid är möjligt att exportera mängder rakt av. Exempelvis kan 

det vara så att i vissa fall finns en area för en fasad, medan det i verkligheten finns 

tre olika fasader. I de fallen skiljer Solibri inte mellan de tre olika fasaderna utan 

exporten mynnar ut i en typ av fasad. Med detta sagt innebär det inte att modellen 

är värdelös. Ett citat från Skanskas intranät som beskriver 3D modellens värde; 

”Det är lättare att sätta sig in i projektet med hjälp av en 3D-modell än att försöka 

greppa 1500 ritningar” (Skanska Sverige, 2016) 

En 3D modell visualiserar hur en byggnad kan se ut från alla håll, vilket innebär att 

betraktaren slipper föreställa sig hur det troligtvis ser ut. Det innebär att en 3D 

modell är värdefull trots att allt ingående material inte är exakt specificerat. (Skanska 

Sverige, 2016) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen är till för att bland annat återge vilka generella 

metoder och modeller som gäller inom området, innan empirin återges – som ibland 

kan vara väldigt specifik för ett företag. Teoriavsnittet är också viktigt för att påvisa 

att vissa problem som kan visa sig i verkligheten återges i teorin i andra 

sammanhang.  

4.1 BYGGPROCESSEN 
 

Innan ett byggprojekt påbörjas måste det finnas en beställare som vill att något skall 

byggas (Nordstrand, 2008). Byggprocessens olika steg har inom teorin olika 

benämningar men nedan illustreras Hanssons et al. (2015) generella beskrivning av 

byggprocessen. Hanssons et al. (2015) menar att brytpunkten mellan de olika 

skedena inte alltid är så tydlig utan skedena kan ofta överlappa varandra, se figur 13. 

 

Figur 13, Byggprocessen enligt Hansson et al. (2015). 

Projekteringsprocessen består av många olika steg som initieras av en 

behovsutredning (Hansson, et al., 2015). Handlingar tas fram i olika skeden, 

exempelvis systemhandlingar och bygghandlingar (ibid). Även förfrågnings-

underlaget tas fram (ibid). Olika aktörer medverkar i detta steg, exempelvis 

konstruktörer, arkitekter, ljud- och markkonsulter (ibid). Syftet med 

projekteringsprocessen är att fastställa vilka krav som önskas uppfyllas, både 

tekniska och andra (Nordstrand, 2002). Konsulterna bidrar med sin spetskompetens 

så att den önskade produkten blir korrekt (ibid). När bygghandlingar är på plats kan 

produktframtagningen påbörjas (ibid).  

Beroende på vilken entreprenadform som gäller ser processen olika ut. Vid en 

totalentreprenad har en beställare tagit fram ett byggnadsprogram och definierat 

funktionskraven. Det innebär att totalentreprenören skall ansvara för projektering- 

samt produktionsprocessen. Även om entreprenören har ansvaret är det vanligt att 

beställaren har synpunkter. Problem uppstår när synpunkter och åsikter börjar trilla 

in allteftersom i senare skeden. Ju senare förändringar tillkommer desto svårare är 
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det att utföra förändringarna till rimliga kostnader. De stora fördelarna med en 

totalentreprenad (för beställaren) är att projekttiderna kan hållas nere, snabbare 

byggstart kan erhållas och entreprenörens kompetens utnyttjas på ett bättre sätt 

gentemot andra entreprenadformer. (Hansson, et al., 2015) 

4.2 BYGGSTYRNING OCH EKONOMISK STYRNING 
 

Huvudsyftet med byggstyrningen är följande (Révai, 2012): 

1. Färdigställa byggprojektet i tid. 

2. Se till att produkten är enligt föreskriven kvalitet. 

3. Bedriva verksamhet i en trygg arbetsmiljö. 

4. Se till att resurserna räcker för projektet. 

Den sista punkten skall åstadkommas med hjälp av ekonomisk styrning. Ekonomisk 

styrning innebär att ansvariga sätter upp ett realistiskt utfall och att samma eller 

andra ansvariga ser till, att de på förhand uppställda, resurserna räcker. Ekonomisk 

styrning skall uppfylla två centrala huvudsyften; övervaka den ekonomiska 

utvecklingen samt att företagsledningen skall kunna veta i vilken riktning företagets 

ekonomi går. (Révai, 2012) 

Enligt den traditionella modellen räknar byggentreprenören i konkurrens och tävlar 

om att vinna projektet. Entreprenören skall undersöka vilka objekt som kommer att 

släppas och avgöra vilka som kan vara lönsamma för företaget att vinna och utföra. 

(Révai, 2012)  

Varje byggentreprenör strävar givetvis efter att vinna anbudet som företaget har 

räknat på. Byggentreprenörer balanserar på en tunn lina mellan att erbjuda kunden 

ett bra pris och att samtidigt själv gå med vinst (Uher, 1996). Det är olika faktorer 

som avgör vilket företag och varför det företaget vinner anbudet. Vid lagen om 

offentlig upphandling vinner företaget med lägst anbud. Vid privata upphandlingar 

kan andra faktorer vara avgörande, såsom organisation, värderingar, relation m.m.  

En ekonomisk styrning av byggprojekt är särskild viktig då omständigheterna ofta är 

föränderliga gällande byggprojekt. Utan styrning och kontroll och med de små 

marginalerna som gäller skulle det aldrig kunna förutspås om projekten skulle bli 

lönsamma (Révai, 2012). Ju längre projektet fortskrider och ju senare skede som är 

aktuellt desto svårare blir det att göra förändringar till en rimlig kostnad (Hansson, 

et al., 2015). Av den totala investeringskostnaden står projekteringen för ca 10 % och 

under de tidiga skedena är möjligheterna att påverka större och till en mindre 

kostnad (Hansson, et al., 2015), se Hanssons et al. (2015) illustration i figur 14 över 

hur kostnad och påverkningsmöjligheter förhåller sig till kostnader. 
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Figur 14, Möjlighet att påverka i förhållande till tid (Hansson, et al., 2015). 

4.3 KALKYLERING 
 

Att upprätta en kalkyl innebär att uppskatta mängden material, tid och kostnaden 

för att bygga något. Carr (1989) menar att syftet med uppskattningen är att fungera 

som ett beslutsunderlag inom byggande. Oavsett om företaget räknar i konkurrens 

eller i egen regi måste en realistisk bedömning över hur mycket projektet kommer 

att kosta, och en bedömning av hur lång tid projektet kommer att ta innan det är 

färdigställd, göras. När en kalkyl upprättas ska kalkylingenjören mentalt bygga upp 

huset och ta hänsyn till nödvändiga faktorer. Carr (1989) menar att kalkylering är en 

tidskrävande process som Ma et al. (2012) anser är särskilt känsligt för felaktigheter. 

Av den anledningen finns det sällan tid för överarbetning gällande detaljer. Att kunna 

utföra kalkyler som är korrekta är centralt i anbudsarbetet (Akintoye, 2000). En del 

större företag har valt att arbeta med egna programvaror för att kunna integrera det 

egna ekonomisystemet (Révai, 2012). Detta för att ha allt ekonomiskt arbete samlat 

på ett ställe. 

 

Hanssons et al. (2015) beskriver de olika kalkylerna och deras roll i ett projekt enligt 

figur 15. Genom anbudskalkylen söks ramen och vid kontraktsskrivning låses den 

(Hansson, et al., 2015). Därefter är det i produktionen som kalkylen sätts på prov och 

skall hållas. Den mer traditionella bilden av kalkylprocessen ser däremot ut som 

(Révai, 2012) illustrerar i figur 16. 

Figur 15 Olika skeden i en kalkylprocess (Hansson, et al., 2015) Figur 16, Olika skeden i en kalkylprocess (Révai, 2012) 
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Genom jämförelse av dessa två figurer kan syftet med varje kalkyl synliggöras på ett 

sammanfattat sätt. En generell kalkyl består av de delar som illustreras i figur 17 

(figuren är dock något förenklad (Révai, 2012)). Däremot tillägger Hansson et al. 

(2015) att risk och vinst måste läggas på en kalkyl. 

 

 

Figur 17, Illustration över moment i en kalkyl. (Hansson, et al., 2015; Révai, 2012) 

En bra kalkyl är ett väldigt detaljerat dokument som anger bland annat de steg som 

illustreras i figur 17, men detta uttrycker mer än bara mängderna, tiderna samt 

kostnaderna. Kalkylen visar även de metodval som ligger som grund till samtliga 

moment i ett byggprojekt (Révai, 2012). Metodval innebär att vissa val tas gällande 

hur en byggnad skall byggas. Ett exempel kan vara att vissa moment är tänkta som 

att tjänsten skall köpas in av underentreprenörer, medan i vissa andra moment är 

tanken att de egna yrkesarbetarna skall utföra arbetet. En metodförändring är när 

det byggs på ett annat sätt än det som var tänkt från början. Det kan finnas många 

olika anledningar till varför en metodförändring sker. Ju mer erfaren en 

kalkylingenjör är desto större är chanserna till att rätt metodval görs (Révai, 2012). 

 

ANBUDSKALKYLEN 

När ett företag hittat ett byggobjekt som de bedömer skulle kunna tillföra ett värde 

till organisationen startar ett arbete med att ta fram en mer eller mindre detaljerad 

kalkyl (Révai, 2012). I detta skede kallas kalkylen anbudskalkyl och målet är att ge ett 

förslag på ett pris till kunden oavsett om anbudet räknas i egen regi eller konkurrens 

(ibid). I en totalentreprenad är det entreprenören som skall stå för projekteringen 

och det är upp till beställaren att antingen låta utföra eller själv utföra 
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programarbetet samt tillhandahålla ett förfrågningsunderlag (Hansson, et al., 2015). 

Det arbetet ligger till grund för anbudskalkylen (ibid). 

Det är väldigt viktigt att den som kalkylerar noggrant har satt sig in i arbetet för att 

förstå vad det är kunden efterfrågar. Det som generellt inte är förutbestämt av 

kunden, särskilt inte i en totalentreprenad, är exempelvis hur huset skall byggas. Det 

är upp till den som har ansvaret för anbudet att rätt produktionsmetoder fastställs. 

Metodvalen kan vara ett starkt konkurrensmedel som i slutändan gör att projektet 

ros i hamn (Révai, 2012). Metodvalen påverkar bland annat de direkta kostnaderna 

i ett byggprojekt. Därför är det både viktigt att metodvalet är korrekt och att 

mängdningen av areor, volymer osv. är korrekta. Tidigare beskrevs en bra kalkyl 

översiktligt, men det var endast illustration av de kapitel som generellt ingår i en 

kalkyl. I varje kapitel ingår en mängd kalkylposter. Till stomkompletteringen hör 

exempelvis gipsväggar, wc-dörrar och dörrar. För att kalkylposten skall byggas upp 

på ett korrekt sätt måste frågor enligt figur 18 ställas. När frågorna i figuren är 

besvarade är kalkylposten komplett. Problemet ligger i att en kalkylingenjör i många 

fall måste uppskatta och bedöma vad delar kan komma att kosta, men också hur lång 

tid det kan tänkas ta att bygga. 

 

 

Figur 18, Det som ingår i en enskild kalkylpost. 

KONTRAKTSSKALKYLEN 

När projektet är vunnet sätter sig beställare och entreprenör tillsammans, vilket 

kanske inte varit möjligt i samma utsträckning under anbudsskedet (Révai, 2012). Vid 

det tillfället kan nya förslag, idéer eller krav dyka upp vilket medför att kalkylen måste 

justeras med avseende på det nya som framkommit (ibid). Dessa nya tillägg i 

kombination med anbudskalkylen mynnar ut i en kontraktskalkyl (ibid). Alla 

förändringar som tillkommer därefter som inte är med i kontraktskalkylen skall 

antingen betalas av beställare eller entreprenör beroende på vem som orsakat 

förändringen (ibid). Rent principiellt (innehållsmässigt och med avseende på 

detaljgraden) ser konstraktskalkylen och anbudskalkylen ut på samma sätt. Om det 
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inte finns några justeringar som måste göras kommer vunnet anbud plus 

konstraktskrivning vara lika med kontraktskalkylen. 

 

PRODUKTIONSSKALKYLEN 

En produktionskalkyl skall vara upprättad på det vis produktionen tänker genomföra 

byggandet (Révai, 2012). Det vill säga att gällande metoder skall finnas uppställda 

samt i den ordning momentet kommer att komma i byggskedet (Révai, 2012). 

Anbudskalkylen ligger som underlag till utformandet av en produktionskalkyl (Révai, 

2012). Révai (2012) betonar vikten av att de som upprättat kalkyler i tidigt skede skall 

vara med i utformandet av produktionskalkylen och även med i själva produktionen. 

Förändringen som sker mellan de olika kalkylerna enligt Révai (2012) är att 

kalkylposterna måste sorteras om samt att vissa förändringar kan ha tillkommit i 

samband med upphandlingen. Enligt Hansons et al. (2015) finns ett stort behov av 

en produktionskalkyl då anbudskalkylen mer ofta än sällan är för detaljmässigt 

bristfällig. Révai (2012) menar att metodval kan komma att förändras inför 

produktionsstart för en mer resurseffektiv produktion. Syftet med en 

produktionskalkyl är att den ska vara uppföljnings- och avstämningsbar (Révai, 

2012). Varje företag har sin egenutvecklade rutin på hur produktionskalkylen skall 

upprättas vilket innebär att litteraturvärlden har svårt att konkretisera 

produktionskalkylens process. (Révai, 2012) 

 

EFTERSKALKYLEN 

En efterkalkyl tas fram i efterhand när ett projekt är färdigställt i syfte att ha ett 

dokument att kunna jämföra utfallet med det som var tänkt från början. 

 

FEL OCH OSÄKERHETER I KALKYLER 

Under hela byggprocessen utförs mer eller mindre detaljerade kalkyler flera gånger. 

Hansson et al. (2015) menar att de kalkylerade investeringskostnaderna för ett 

projekt tenderar att stiga framåt de senare skedena. Däremot är det föga förvånande 

när det inom en kalkyl blir fel då det är svårt att på förhand veta exakt allt i detalj om 

händelser i framtiden. Varje aktivitet i en kalkyl kommer mest troligen skilja sig från 

det som kalkylerats, exempel visas i figur 19. Huvudsaken är att det inte skiljer för 

mycket på minussidan. Hansson et al. (2015) staterar att med en noggrann 

projektering där mängderna i ett projekt är väldefinierade kan kalkylsäkerheten öka. 

(Hansson, et al., 2015) 
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Figur 19, De förkalkylerade kostnaderna och de verkliga utfallen. 

Hansson et al. (2015) har definierat följande faktorer som kan förklara dessa 

differenser;  

 I vissa fall saknas vissa utredningar som påverkar kostnaden. 

 Bristfälliga avtal med konsulter och entreprenörer. 

 Bristfällig information i kalkylen gällande mängder, kvaliteter, kostnadslägen 

m.m. 

 Icke lämpliga kalkylmetoder. 

 Det finns inte tillräckligt med insikt i kalkylskedet om behovet av tid för 

genomförandet. 

 Eller att det inte finns tillräckligt med kunskap i kalkylskedet om vilka 

svårigheter som föreligger i beslutsprocessen. 

Varje kalkyl bär på osäkerheter, även efterkalkyler. Hansson et al. (2015) menar att 

osäkerheter kan förekomma under följande tre huvudgrupper. 

 

Osäkerheter i kalkyleringsmetoder kan enligt Hanssons et al. (2015) motverkas 

genom att vara noggrann i sin kalkyl och utvärdera valda kalkylmetoder. Révai (2012) 

ståndpunkt är att produktionspersonal tidigt skall involveras i kalkylprocessen för att 

minska risken för just osäkerheter.  
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Faktorerna i framtidsbedömningar bygger på prognoser som skapas utifrån historisk 

data och faktorerna prognosticeras var för sig i kalkylen. Den sista huvudgruppen 

brukar motverkas genom att kalkyleraren garderar sig genom att sätta in en post 

som skall balansera sådana osäkerheter ifall de skulle bli verkliga, exempelvis högre 

eller lägre risker. (Hansson, et al., 2015)  

4.4 STUDIER MED RELEVANT ANKNYTNING 
 

BIM OCH KALKYL 

För tillfället är BIM-frågan väldigt attraktiv att studera gällande kalkylering. Med BIM 

kommer mängdavtagningen underlättas kraftigt och kalkylerna kommer att vara mer 

precisa i tidigare skeden. Samtidigt kommer spårbarheten öka. Däremot finns det 

fortfarande stora problem med BIM som måste överkommas innan branschen kan 

utnyttja dess fulla kapacitet. En anledning är att en BIM-baserad kalkyleringsmetod 

inte är tillräckligt mogen i dagsläget. Med det menas att det inte finns tillräckligt stöd 

för kopplingen ännu. Valet ligger mellan att antingen utgå från kalkylverktygen och 

välja BIM-program som är kompatibla med kalkylverktyget eller att utgå från BIM-

programmen och undersöka vilka kalkylverktyg som kan vara kompatibla med det 

valda BIM-programmet. Förutom de rent tekniska svårigheterna med att använda 

BIM i kalkylprocessen finns det svårigheter med att implementera arbetssättet. 

(Forgues, et al., 2016)  

För en utveckling krävs rätt typ av ledning som har förmågan att förändra 

(McDonald, 2015).  

 
SLÖSERI OCH PRODUKTIVITET 

Josephson & Saukkoriipi (2005) gjorde en utredning för FoU västs räkning som heter 

”Slöseri i byggprojekt - Behov av ett förändrat synsätt”, den andra delen av titeln 

belyser ett väldigt viktigt perspektiv vilket är; ”Behov av ett förändrat synsätt”. 

Branschen kan anklagas för att både vara ineffektiv och outvecklad (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005). Olika aktörer har egna synpunkter på vad det är som styr 

kostnaderna (ibid). För höga skatter på byggandet, beställarna har orimliga krav på 

korta byggtider, komplexa organisationer på byggprojekt, byggentreprenören har en 

inneffektiv produktionsorgansisation är bara några av de anledningar som syftar till 

att förklara varför byggandet är dyrt (ibid). Att fokusera på slöseri och minimera dess 

uppkomst är därför populärt idag bland företag (Josephson, 2013). Mer ska 

produceras till pressade priser samt pressade byggtider (ibid). Byggentreprenörer 

som lyckas minimera slöseriet och minska tiden som går till icke-värdeskapande 

aktiviteter är de som har störst chans att bli kvar på marknaden (ibid). Det finns flera 

förespråkare som menar att standardisering av lämpliga arbetsprocesser är vad som 

kan minska slöseriet i byggbranschen (Persson, 2016). Däremot kan standardisering 

för många låta negativt, som att det skulle ställa upp för rigida ramar och förhindra 
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det egna tänket. Det innebär att om standardisering av arbetsprocessen skall äga 

rum och accepteras måste den vara väl genomtänkt innan implementering (Persson, 

2016). 

Genom att minska slöseriet ökar produktiviteten och enligt Aghazadeh & Mojahed, 

(2008) finns framförallt fem sätt att öka produktiviteten i en produktion, se figur 20.  

 

 

Figur 20, Vad som ökar produktivitet (Aghazadeh & Mojahed, 2008). 

Enligt den studie som utfördes av Mojahed och Aghazadeh (2008) var kompetens 

och erfarenhet i teamet den faktor som hade störst påverkan på produktiviteten. 

Författarna kom fram till att när den enskilda individen saknar tillräcklig kunskap eller 

erfarenhet inom arbetsuppgiften blir prestationen bristfällig eller att uppgiften till 

och med utförs på fel sätt, vilket ger en ytterligare förlust i produktiviteten. Den näst 

största faktorn som påverkar är ledningen (ibid). Bristfällig ledning kan resultera i 

undermåliga direktiv samt dålig koordination av olika aktörer ute i verksamheten, 

vilket påverkar produktiviteten negativt (ibid). Den tredje största anledningen som 

påverkar produktiviteten är arbetsplanering (ibid). När arbetsmoment inte är 

noggrant planerade gällande ordning samt tidsåtgång har det direkt påverkan på 

produktiviteten (ibid). När undermålig planering leder till sista-minuten-förändringar 

och att släcka bränder påverkas produktiviteten (ibid). Motivation är en annan viktig 

aspekt gällande produktivitet (ibid). Det finns en stor mängd faktorer som påverkar 

motivationen och i förlängningen även produktiviteten enligt Mojahed och 

Aghazadeh (2008), bland annat: 

 När anställda upplever att de inte har någon påverkan i beslutsfattandet. 

 Osäkra arbetsförhållanden. 

 Bristande kommunikation mellan olika parter. 

 Otillgängliga verktyg och utrustning. 

 Den sista faktorn som påverkar produktiviteten ute i produktionen är 

tillgängligheten på material. Om material saknas när det behövs går produktiviteten 

nedåt. Om material är olämpligt placerat så till vida att det är rörigt på arbetsplatsen 
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eller att anställda måste gå omotiverat långt för att nå materialet påverkas 

produktiviteten negativt. (Aghazadeh & Mojahed, 2008) 

 

LEAN INOM BYGG – ELIMINERA SLÖSERI 

The Toyota production system (TPS) ligger till grund för de Lean-koncept som blivit 

populära i många olika typer av verksamheter. I grund och botten handlar TPS om 

att eliminera olika typer av slöseri var det än är möjligt (Liker, 2009). Liker (2009) 

menar att slöseri kan beskrivas som allt som inte tillför något värde för kunden. 

Womack & Jones (1996), i (Josephson & Saukkoriipi, 2005), definierar slöseri “som 

en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde”. Anledningen till 

bristfällig prestation (med andra ord slöseri) i byggprocessen anser Tzortzopoulos & 

Formoso (1999) kunna bero på bristfällig kommunikation, otillräcklig 

dokumentation, obalanserad resursfördelning, bristande koordination mellan 

avdelningar samt oberäknelig beslutsprocess.  

 
OMARBETE ÄR SLÖSERI 

TPS grundare listade sju typer av slöseri som förekommer i 

tillverkningsverksamheter och sedan dess har typer av slöseri tillkommit beroende 

på vilken verksamhet det gäller. Nedan listas ett urval av slöserityper: 

 Aktiviteter och delaktiviteter som inte är nödvändiga. 

 Arbete utfört i fel ordning. 

 Omarbete. 

 Överarbete – att göra mer än vad kunden kräver. 

 
Omarbete med avseende på slöseri är ett begrepp med många skilda uppfattningar. 

Definitionen av vad omarbete innebär är en delad fråga (Dissanayake, et al., 2003). 

Nedan följer egna översättningar och tolkningar av olika författares definition av 

omarbete. 

Ashford (2002) Det arbete som uppstår för att få något 
att överensstämma med det 
ursprungligt angivna kravet, genom 
antingen färdigställande av 
arbetsuppgiften eller rättelse av den. 

Love, et al., (2010) Omarbete är en aktivitet som tvingats 
fram genom att en process eller 
aktivitet inte blivit rätt från början.  

Dissanayake, et al., (2003) Omarbete innebär att något utförs en 
extra gång som en konsekvens av att, 
på förhand uppställda krav, inte är 
uppfyllda. 
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Alaman, et al., (2001) Omarbete innebär att något måste 
utföras mer än en gång ute i 
produktionen som innebär att det 
arbete som utförts tidigare inte längre 
är aktuellt. 

The construction Industry Institute, 
(2009) 

Den totala kostnaden som uppstår av 
omarbete oavsett anledning. 

 

Dissanayake et al. (2003) har i sin studie illustrerat ett fiskbensdiagram, se figur 21, 

vars originalkälla härrör från Construction owners association of Alberta (2006). 

 

Figur 21, Faktorer som orsakar omarbete (Dissanayake, et al., 2003). 

 

EN ARBETSLEDARES HEKTISKA MILJÖ 

En arbetsledares position befinner sig någonstans mellan organisationens 

beslutsfattare och det dagliga arbetet ute i produktion. Josephson & Styhre (2006) 

kallar rollen för ”mellanledare” och enligt författarna är den typen av ledare de minst 

empiriskt studerade ledarna.   

Arbetsledarrollen är krävande på många olika sätt och karaktäriseras av hög 

arbetsbelastning, långa dagar samt olika aktörer att ta hänsyn till. I kombination med 

att byggtiderna minskar upplever arbetsledarna att de får mindre och mindre tid att 

utföra sina jobb. Enligt Josephson & Styhre (2006) upplever vissa arbetsledare att de 

sällan får chansen att slutföra något. På grund av tidsbristen är generellt 

administrationsarbete nedprioriterat. Det som prioriteras är att få bygget att gå 

framåt och undvika stillastående. (Josephson & Styhre, 2006)  
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LÄRANDE INOM ORGANISATIONEN 

Enligt Josephson et al. (2004) finns en viss tröghet mot lärande inom byggsektorn. 

Författarna menar att viktig kunskap förloras i skedesväxlingarna genom att 

nyckelpersoner byts ut av olika anledningar. Detta innebär att betydelsefulla 

erfarenheter inte återförs till de som varit med i de tidigare skedena av projektet. 

Att byggbranchen anser sig vara unik i sitt produktutvecklande är inget nytt. 

Josephson et al. (2004) argumenterar för att detta synsätt bidrar till att 

byggbranschen isolerar sig från andra branscher istället för att lära sig av dessa. Det 

finns flera olika hinder som motverkar lärandet. Förlegad syn på kommunikation, 

extrem kostnadspress, dåligt med tid (vilket tvingar till ”brandsläckningsmetoder” 

för att lösa problem) är bara några av hindrena. Däremot visas en annan sida i den 

studie Josephson et al bedrev 2004, och det är att anställda visade på insikt i att det 

ytterst är de själva som faktiskt är det största hindret mot lärande. Det enkla är att 

skylla på sin omgivning. Man måste själv ta initiativet och vilja lära sig och framförallt 

att bidra till organisationens lärande genom just erfarenhetsåterföring. Den egna 

inställningen och attityden är den största bidragande faktorn till lärandet och utan 

den spelar omgivningen ingen roll. (Josephson, et al., 2004) 

 
KOMMUNIKATION 

Folland (1983) beskrev några grundläggande principer gällade kommunikation inom 

projektorganisationer. Författaren kom bland annat fram till följande; 

 Kommunikation kräver ett utbyte av tankar mellan olika parter. Det som 

sluter kommunikationsprocessen är när den andre parten återkopplar till den 

första parten. 

 Kommunikation innebär att erfarenheten hos den som mottar informationen  

styr vad denne kommer uppfatta.  

 God kommunikation inom projektorganisationen kräver att uppgifter och 

ansvarsområden är förankrade samt dokumenterade. 

 Det är särskilt viktigt att kommunikationen upp- och nedströms fungerar. Att 

samtliga parter som berörs i ett projekt är involverade. Det är ledningens 

uppgift att se till att uppdrag utförs på det sättet som är tänkt och att parter 

tar eget ansvar under projekten.  

 Det är väldigt viktigt att förstå att god kommunikation inte bara inträffar utan 

är något som måste upprätthållas och avsättas tid för. Det är viktigt att 

ledningen stöttar och uppmuntrar god kommuniaktion.  

Ledarskap och kommunikation är två termer som hänger tätt ihop (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Användningen av olika sorters media har medfört att det idag finns 

många kommunikationsvägar att välja mellan (ibid). Studier visar däremot på att 

behovet av en direkt kommunikation ökat (ibid). Josephson et al. (2003) hävdar att 

kommunikationen har blivit sämre som en följd av teknikutvecklingen. Den 

personliga kontakten är fortfarande väldigt viktig (Josephson, et al., 2003). Svensk 
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byggtjänst har under två olika tillfällen utfört samma studie som berör 

kommunikation inom byggsektorn (Byggtjänst, 2016). Första gången studien 

utfördes var år 2007 och sju år senare utfördes den på nytt – resultatet mellan åren 

hade inte förändrats i nämnvärd utsträckning (Byggtjänst, 2016). Redan 2007 pekade 

resultaten på att kommunikationen brast i olika led och 2014 hade resultaten 

försämrats (Byggtjänst, 2016).  

Båda studierna som utförts på uppdrag av Svensk Byggtjänst år 2007 och 2014, samt 

studien som Meng (2011) gjorde menar på att det finns enorma 

kostnadsbesparingar att göra med ett välfungarande kommunikationssystem. Meng 

(2011) menar med sin studie att tidsbesparing kan göras med ett effektivt och tätt 

samarbete samt att kostnadsbesparingar finns att göra bland annat med hjälp av en 

öppen och effektiv kommunikation. Meng (2011) konstaterar att det finns ett 

samband mellan bristfällig kommunikation och områden inom eller mellan 

avdelningar som upplever att de inte når den önskvärda prestationen. Om 

avdelningar upptäcker att de har problem med prestationen bör den första 

lösningen vara att se över kommunikationen och hur det skall lösas. Direkt 

kommunikation såsom möten är att föredra (Meng, 2011). 

Jones (2016) konstaterar att det finns fyra nycklar för en framgångsrik 

projektorganisation. En av de nycklarna handlar om kommunikation, medan de 

andra förutsätter eller gynnas starkt av en god kommunikation. 

 Kommunikation. En effektiv kommunikationsprocess är vitalt för en 

fungerande projektorganisation. En god kommunikation kan öka samarbetet 

medan en dålig kommunikation kan sluta i missförstånd och förseningar. 

Kommunikationsmetoden är något som bör utformas tidigt i ett projekt så 

att samtliga är medvetna om hur kommunikationen skall gå tillväga. 

Kommnuikationsflödet bör riktas så att rätt information når rätt recipient vid 

rätt tillfälle. Jones (2016) menar att det finns en koppling mellan hur flödet 

av kommunikationen och hur smidigt ett projekt fortgår. Projekt tenderar att 

löpa smidigare samt bli färdig i tid och enligt plan med en god 

kommunikationsprocess.  

 Planering. Ju bättre och mer detaljerad planering inför ett projekt desto 

högre sannolikhet att projektorganisationen kan förutspå och lösa 

problemen innan de ens uppstår. 

 Övervaka utveckling och justera vid behov. Det är väldigt viktigt när 

produktionen väl satt igång att planen följs till största möjliga utsträckning. 

Då man har en noggrann planering är det simpelt att se när planen inte följs. 

Det är dessutom alltid väldigt viktigt att finna rotorsaken till problemen. 

Detta för att lära sig av dem men också för att på plats komma med en lämplig 

lösning. 

 Samarbete. Genom att ha ett välfungerande samarbete mellan alla aktörer 

och medarbetare gynnas projekten. Genom ett gott samarbete kan 
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relationer skapas som bygger på tillit. Samarbete och god kommunikation 

hänger tätt ihop och löser man ena gynnas den andra. Genom att skapa en 

kommunikationsväg och relation kan nyckelmedlemmar involveras enklare i 

tidigare skeden och bidra med sin kompetens. Jones (2016) synpunkt är att 

de nya kommunikationsvägarna som uppstått till följd av utvecklad teknik är 

postivit. Bilder, modeller samt projektbaserade moln kan nu delas med 

många vilket är gynnsamt.  

4.5 LIKVÄRDIGA STUDIER – INOM SAMMA FÄLT 
 

Nedan presenteras ett antal olika examensarbeten som på ett relevant sätt närmat 

sig det studerade området fast med en högre träffsäkerhet än många böcker och 

vetenskapliga studier (dvs. den övriga litteratur som studerats i den teoretiska 

referensramen). Annan litteratur är på en mer övergripande nivå och går inte in på 

specifik företagsnivå som dessa examensarbeten gör. Dessutom ser byggprocessen 

olika ut i Sverige än i vissa andra länder vilket återigen medför att det blir svårt att 

jämföra helheten med de problem som finns i svensk byggprocess.  

 

Att övervinna konventionellt tänkande 
- en studie av erfarenhetsåterföring och kommunikation mellan kalkylavdelning och 
produktion i ett entreprenadföretag 
 
Examensarbete skrivet av Jennie Breitkreuz och Mansooreh Hajjari (2008) 

Breitkreuz & Hajjari (2008) bedrev sin studie på Skanska Hus Göteborg och hade för 

avsikt att undersöka hur kommunikationen och även erfarenhetsåterföringen mellan 

kalkylavdelningen och produktionssidan. Den typen av undersökning ledde till en 

kvalitativ ansats, vilken innebär att Breitkreuz & Hajjari samlade in empiri genom 

intervjuer med anställda på både kalkyl- och produktionssidan. Examensarbetet 

mynnade ut i att erfarenhetsåterföringen är bristande på grund av att existerande 

kommunikationsstruktur inte efterföljs som den borde. Det framkom att interna 

slutmöten efter avslutat projekt inte ägde rum i önskvärd utsträckning, vilket inte 

gav utrymme för tillräcklig erfarenhetsåterföring. Författarna visade även på att 

erfarenhetsåterföring inte endast bör ske genom elektronisk kommunikation, 

genom exempelvis intranätet. Det bör även finnas en mänsklig kontakt för att 

förhindra att de nyvunna erfarenheterna ebbar ut. 

Det konstaterades även att erfarenhetsåterföringen som faktiskt sker många gånger 

är av negativ karaktär, vilket kan ha en inverkan på stämningen mellan de olika 

avdelningarna. Positiv återkoppling är minst lika betydelsefull för att 

kalkylavdelningen skall få en direkt bekräftelse på att rätt värden används även 

fortsättningsvis, men också för att förena avdelningarna och stärka dess relation. 

Med en stärkt relation förenklas erfarenhetsåterföringen. 
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Vidare visade det sig att produktionspersonal ansåg att det fanns problem i 

produktionen som kunde undvikits om produktionspersonalen varit mer involverad 

i kalkylskedet. 

 

Informationsöverföring mellan kalkylavdelning och produktion i byggprocessen 
- En studie utförd på AF Bygg Göteborg AB 
 
Examensarbete skrivet av Johanna Adamsson och Magdalena Larsson (2012) 

Adamsson & Larsson skrev 2012 ett examensarbete mot AF Bygg Göteborg AB som 

hade likartad inriktning som Breitkreuz & Hajjari (2008). Syftet dessa författare hade 

med sitt examensarbete var att undersöka hur informationsöverföringen mellan 

kalkylavdelningen och produktion ser ut. Även i detta examensarbete visade det sig 

att det fanns brister i informationsöverföringen. De kom fram till att det inte riktigt 

finns några entydiga svar gällande informationsöverföring som fungerar bra för alla 

parter. Det är ett väldigt komplext område som kräver både kontinuerligt arbete 

men också ständig utveckling. Det centrala för god och kontinuerlig 

informationsöverföring är att den ska prioriteras i större utsträckning. Enligt den 

studie som Adamsson & Larsson (2012) bedrev visade det sig att de flesta är villiga 

att avsätta tid som krävs för informationsöverföringen om det lönar sig i längden. 

Deras studie mynnade ut i flera svar som kunde öka informationsöverföringen 

mellan kalkyl- och produktionsavdelningen. 

Adamsson & Larsson (2012) kom fram till att arbetsplatsbesök var väldigt viktigt för 

informationsöverföring samt erfarenhetsöverföringen. Genom arbetsplatsbesök kan 

kalkylingenjören följa upp förändringar och jämföra med de antaganden som 

inledningsvis gjorts. Arbetsplatsbesök kan vara fördelaktigt för att öka förståelsen för 

varandras arbetssätt och uppgifter. Svårigheten ligger i att det arbetet en 

kalkylingenjör utför går i produktion något/några år senare vilket innebär att 

kalkylingenjören gått vidare till flera andra projekt under tiden. Däremot är 

fördelarna desto större; förenklar kommunikationen, direkt uppföljning av hur det 

går med kalkylen och de antaganden som gjordes samt ökad förståelse för hur de 

olika avdelningarna arbetar. Genom att kalkylavdelningen får en ökad insikt om hur 

produktionen vill arbeta kan kalkylerna utformas på det sätt som produktionen vill 

bedriva sitt arbete.  

Ytterligare en aspekt som skulle förenkla informationsöverföringen mellan de olika 

avdelningarna är platsledningens ökade delaktighet i framtagandet av kalkylen. 

Mycket av kalkylens struktur och upplägg kan då förankras, men också påverkas 

tidigt av de som har störst nytta av en bra kalkyl, vilket är produktionen. Deras studie 

visade på att det mest fördelaktiga är om projektchef, platschefer 

(produktionschefer) samt i vissa fall projektingenjörer tidigt är med i utformandet av 
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kalkylen. Gällande arbetsledningen visade studien på ett varierat intresse av 

involverade arbetsledare i upprättandet av kalkyler. Projekt som är i egen regi bör, 

enligt Adamsson & Larsson (2012), vara enklare att involvera produktionssidan i ett 

tidigare skede.  

En annan viktig slutsats som författarna kom fram till är att kalkylöverlämnandet till 

produktionen inte fungerat på ett önskvärt sätt även om momentet i viss mån 

existerar. En projektchef i den studien uttryckte att: ”Kalkylavdelningen har lagt ner 

så mycket tid och själ i att räkna hem kalkylen och så ska det bara slarvas bort genom 

ett dåligt kalkylöverlämnande.” Först och främst framkom det att produktionssidan 

inte kunnat sätta sig in i projektet tillräckligt inför ett kalkylöverlämnande, vilket 

medfört att tid spenderats på fel saker under överlämnandet. Studien visade att 

genom ett bättre kalkylöverlämnande kan missförstånd och problem i senare skeden 

undvikas. Undersökningen visade att produktionen efterfrågade en mer grundlig 

genomgång av kalkylen där material- och metodval samt val av underentreprenörer 

togs upp. Det fanns en tydlig medvetenhet om att den informationen visserligen 

redan existerar i kalkylen, men problemet ligger i att det varit dels svårt att hitta i 

kalkylen, dels svårt att veta vilka motiveringar som ligger bakom varje val i kalkylen. 

För varje kalkylöverlämnande kan samtliga parter lära sig mer inför kommande 

projekt. Författarna menar att kalkylöverlämnande bör ske i två etapper. Den första 

etappen sker inledningsvis inför produktionsstart där fokus ligger på att diskutera 

moment som ligger närmare i tiden. Därefter föreslås ett andra möte en kort tid in 

på projektet när produktionen kommit igång för att hantera de problem som hunnit 

uppstå.  

Genom en ökad variation av befattningar och individer i arbetsmiljön kan 

erfarenheter och kunskap förankras mellan personerna på ett annat sätt än om de 

endast hade haft korta möten tillsammans. Detta förenklar konceptet: ”Att lära sig 

av varandra och varandras misstag”.  

Dokumentationen fastställdes som ett förbättringsområde (Adamsson & Larsson, 

2012) . Även om systemen och rutinerna för dokumentation finns tillgängliga är det 

centralt att dokumentationen är begriplig för en annan. Dessutom är det viktigt att 

en intresserad känner till var informationen är tillgänglig. Deltagarna i den studien 

uttryckte ett missnöje över att dokument i mappstrukturen på de gemensamma 

servrarna ofta är en stor röra. Deltagarna menade att det inte alltid är så att de vet 

att informationen finns där och när de väl känner till att vissa dokument finns är det 

omöjligt att finna det som söks. 
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Informationsöverföring och kunskapsåtervinning  
-En studie i kalkylöverlämningsprocessen hos Erlandsson Bygg i Öst AB 
 
Examensarbete skrivet av Peter Rönnmo och Botan Bahtiar Hama (2015) 

Rönnmo & Hama (2015) skrev sitt examensarbete, också med inriktning på 

informationsöverföring och erfarenhetsåtervinning, men fokuserade på 

kalkylöverlämningsprocessen och hur den ser ut på Erlandsson Bygg. Författarna har 

då både studerat kalkylöverlämnandet inför produktion samt efter avslutat projekt. 

Först och främst kom de fram till att det var viktigt att någon ur produktionen 

medverkade i utformandet av kalkyler, gärna en platschef. Detta baserades på att 

kalkylingenjörerna inte alltid har den detaljkunskap om hur produktionen vill bedriva 

sitt arbete. Dessutom menar författarna att detta underlättar kalkylöverlämnandet 

genom att platschefen får se utvecklingen av kalkylen sporadiskt istället för att få all 

information under ett kalkylöverlämnande.  

Även dessa författare kunde i sin studie peka på att kalkylöverlämnandet inte 

fungerade som det var tänkt. Både produktionssidan och kalkylsidan ansåg att 

motparten inte var tillräckligt förberedda på att maximera nyttan med ett 

överlämnande. Kalkylavdelningen ansåg att platschefen inte var tillräckligt förberedd 

med frågor kring kalkylen och platschefen ansåg i sin tur att kalkylsidan inte förberett 

överlämningen tillräckligt. Om inte alla är tillräckligt förberedda vid detta tillfälle 

finns det risk för att idéer, motiveringar och anledningar bleknar med minnet. 

Rönnmo & Botan (2015) kom precis som Adamsson & Larsson (2008) fram till att 

överlämnandet skulle ske i två etapper. Däremot resulterade Rönnmos & Botans 

(2015) studie i att det första mötet skulle vara av en mer generell inledande karaktär 

där dokument överlämnas, där tankar och metodval kring kalkylen kunde diskuteras. 

Det andra mötet i kalkylöverlämnandet skulle istället vara det mer omfattande mötet 

med ingående detaljer om kalkylen. Detta skulle då leda till ett bättre överlämnande 

av kalkylen. 

Rönnmo & Botan (2015) kunde också visa på att adekvat dokumentation är viktig. 

Det är viktigt att informationen först och främst dokumenteras så att det kan 

användas till nästkommande projekt, Men framförallt är det centralt att 

informationen finns tillgänglig på en logisk plats där en intresserad kan hitta den. 

Även dessa författare kom till att löpande kommunikation mellan kalkyl- och 

produktionsavdelningen är fundamentalt för att upprätta ”bättre kalkyler”. Detta för 

att båda parter ska kunna ha en kontinuerlig uppdatering och djupare förståelse för 

hur det går samt varför vissa scenarion inträffar och hur de skall undvikas. Genom 

löpande kommunikation kan kalkylingenjörer ha bättre möjlighet till att undvika att 

göra samma misstag i flera kalkyler. 
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Rönnmo & Botan (2015) föreslår ett slutmöte som inte endast består av en 

sammanställning av siffror och ekonomiska termer utan snarare är ett 

diskussionstillfälle för de inblandade att resonera kring anledningarna till olika 

händelser och förlopp. Ett tillfälle där parterna kan lära sig inför kommande projekt.  
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5 RESULTAT  

Avsnittet redovisar allt resultat som framkommit under studien. Den första forskningsfrågan 

bygger huvudsakligen på individuella intervjuer, medan de två andra frågorna bygger på 

resultatet från fokusgrupperna. Resultatet från dessa metoder är framförallt sammanställt i 

löpande text för läsvänlighetens skull.  

5.1 KALKYLARBETET IDAG 
 

Idag finns det ett ledningssystem på Skanska Sverige som kallas vårt sätt att arbeta, 

VSAA. VSAA kan ses som en stödjande funktion för de processer som förekommer 

på Skanska. Ledningssystemet gör att det finns ett enhetligt sätt att arbeta oavsett 

geografisk plats. I VSAA finns också rutiner och riktlinjer för hur arbetet med kalkyler 

(kalkylprocessen) bör se ut. Däremot baseras kalkylprocessen i VSAA huvudsakligen 

på projekt i konkurrens i dagsläget. Kalkylprocessen för interna projekt samt 

partnering projekt har inte en motsvarande beskrivning. (VSAA Skanska Sverige, 

2016) 

 

PLANERING INFÖR KOMMANDE PROJEKT 

I interna projekt, med exempelvis Nya Hem, eller i partneringprojekt involveras 

Skanska tidigare än i externa projekt. Det innebär att kalkylavdelningen har längre 

framförhållning inför ett anbud. I arbeten med Nya Hem initieras kalkylarbetet med 

förslagshandlingar som underlag. Med de interna projekten är det enklare att 

genomföra arbetet med god planering. Man vet med bättre framförhållning när 

projekten kommer hamna på kalkylavdelningen. Med de externa projekten är det 

svårare att på förhand veta när och vad som skall räknas på.  

När det är bestämt att ett projekt skall genomföras tillsätts en anbudsansvarig samt 

en kalkylansvarig. I den anbudsansvariges roll föreligger skyldigheten att ta samtliga 

beslut som gäller anbudsarbetet. Den har även ansvaret, i samråd med kalkylchefen, 

för att sätta samman rätt kompetenser som på ett eller annat sätt skall driva 

kalkylarbetet framåt. Kalkylansvarige har i sin tur ansvaret för kalkylarbetet och 

kalkylens innehåll. När handlingar erhållits kontrolleras deras riktighet samt 

projektets omfattning. Därefter börjar arbetet med kalkyler – kalkylprocessen. En 

kalkylstruktur upprättas med avseende på byggdelar, lägen m.m. Därefter fördelas 

arbetet inom kalkylgruppen med hänsyn till individens kompetens och rådande 

arbetsbelastning. 
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STEG I INTERNA PROJEKT 

Vid interna projekt upprättas kalkylen officiellt tre gånger enligt figur 22. Första 

gången baseras kalkylen på förslagshandlingar. Detta skede finns endast i interna 

projekt och partneringprojekt. Andra gången baseras kalkylen på systemhandlingar 

som man även lämnar anbud på. Slutligen utformas kalkylen utefter bygghandlingar 

och benämns som produktionskalkyl. Däremot kan en kalkyl inom en och samma fas 

utformas flera gånger, för att exempelvis pressa priset. Innan samtliga parter är 

nöjda med priset kan man inte gå vidare till nästa fas. För varje steg i faserna blir 

underlaget bredare och djupare. Det som framförallt är fördelaktigt i interna projekt 

är att både entreprenör och beställare kan bidra med sin spetskompetens när det 

gäller att finna lösningar.  

 

Figur 22, Steg i interna projekt. 

 

Förslagshandlingar 

I de tidiga skedena gällande interna projekt finns förslagshandlingar som varierar i 

detaljeringsgrad. Det kan skilja mycket mellan hur långt man kommit med 

beskrivningar och ritningar. Ju längre arbetet med beskrivningar och ritningar 

fortskridit desto bättre förutsättningar för en mer exakt anbudskalkyl. Oavsett hur 

detaljerade ritningar och beskrivningar är i det inledande skedet förekommer en viss 

nivå av antagningar som måste utföras för en komplett anbudskalkyl. I sådana fall 

handlar det om att använda liknande projekt som referens. Det handlar om att finna 

en nivå på arbetet med anbudskalkylen som man kan känna sig trygg med när 

handlingar ännu inte är kompletta. I förslagshandlingskedet vill man allra helst ha 

med sig de stora underentreprenörerna, som exempelvis stommen. Det är dock inte 

alltid man får med sig dessa. Dessutom ligger förslagshandlingskedet väldigt långt 

från färdig byggnad, vilket innebär att marknaden kan ha förändrats kraftigt från det 

att man får in en offert. I partneringprojekt har man däremot med sig de stora 

underentreprenörerna, vilket innebär att man kan fokusera på andra poster.  

Kalkylingenjör 2 menar att man lägger lika mycket tid på en kalkyl i ett tidigare skede 

som i ett senare. Kalkylingenjör 1 förespråkar å andra sidan att det i inledande 

skeden är viktigt att låta bli att fokusera på poster som man ändå vet kommer att 

förändras vid senare skeden. Vidare menar kalkylingenjör 1 att vissa rutiner sitter så 

djupt att det är svårt att frångå till nya arbetssätt - exempelvis till gummihuset som 

är särskilt lämpligt för de inledande stadierna. Gummihuset är en så kallad 

snabbkalkyl som utifrån nyckeltal genererar en schablonmässig kalkyl. Snabbkalkylen 
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är en fullständig kalkyl med samtliga kalkylposter, tider och priser. Den möjliggör en 

snabbt framtagen kalkyl och om man dessutom lägger ner tid på kalkylposter som 

man redan känner till kan man precisera kostnaden någorlunda. Snabbkalkylen ger 

en snabb kostnadsbedömning i tidiga skeden när inte mycket är känt. Därefter kan 

man revidera delar i snabbkalkylen som faktiskt är kända för att få en alltmer 

detaljerad kalkyl. Det finns drivkrafter som arbetar för att gummihuset skall utnyttjas 

mer särskilt i tidigare skeden och sedan finns det motsättningar som anser att 

snabbkalkylen känns osäker. Produktionen upplever att snabbkalkylen inte känns 

genomarbetat och tillräckligt rätt. Det som framförallt känns oroligt är att om poster 

från gummihuset hängt kvar till senare steg i kalkylen oavsiktligt.  

När förslagshandlingskedet är slut och kalkylen skall lämnas över till beställaren är 

förslagshandlingskalkylen komplett. Däremot bygger mycket på antaganden och 

referensprojekt.  

Systemhandlingar 

Först när kalkylen accepterats utifrån förslagshandlingarna påbörjas nästa fas – 

systemhandlingsfasen. Detaljnivån i detta skede är mycket större än i det föregående 

skedet. Man börjar med att göra en kopia på den senaste kalkylen och därefter 

uppdaterar man i den kalkylen med det nytillkomna informationsunderlaget. 

Fortfarande finns en hel del som inte är utarbetat som innebär att många 

antaganden måste göras. För att göra kalkylen mer träffsäker menar en 

projektingenjör att det är lämpligt att produktionspersonal involveras i detta steg. 

På det sättet kan de som senare tar över kalkylen veta vad den baseras på. Genom 

dessa faser som kalkylen följer internt försöker man, så långt det går, att de som 

involverades tidigt förblir involverade genom samtliga steg. Projektchef, 

produktionschef och projektingenjör är vanligen tillsatta redan innan anbudet är 

lämnat. En intervjuad projektingenjör menar att som en PI måste man ha tillgång och 

tidigt vara insatta i kalkylen. Som PI skall man planera alla inköp och då är kalkylen 

det viktigaste verktyget. Interaktionen mellan kalkylavdelningen och platsledningen 

varierar från fall till fall. I vissa fall är det endast projektchefen som har en 

kontinuerlig dialog med kalkylingenjören. I andra fall är det både projektchef, 

produktionschef och projektingenjör som tillsammans samspelar kring kalkylen med 

kalkylingenjörerna. Som produktionschef vill man gärna ha med sig sin 

projektingenjör så tidigt som möjligt. Detta för att många frågetecken kan redas ut 

tidigt.  

I externa projekt är det i systemhandlingsskedet ett projekt som räknas på för första 

gången. I de interna samt i olika partneringprojekt har kalkylen redan upprättats och 

reviderats några gånger innan detta skede. Till skillnad från förslagshandlingskedet 

går man mer officiellt ut med förfrågningar till underentreprenörer. Det som inte 
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planeras ska byggas av egna yrkesarbetare varvid endast materialet behöver skickas 

förfrågningar på. Mycket av det man går ut och frågar på har man redan mängdat 

själv. I vissa fall, om man vill göra det enkelt för underentreprenören, skickar man 

bara en kravspecifikation med färdiga mängder och ber om pris. I andra fall, när man 

vill vara på den säkra sidan skickar man med handlingar och ritningar samt ber om 

både mängder och pris på vad det skulle kunna kosta. I dagens marknad kan det i 

vissa fall vara mer värt att få med sig underentreprenörer och då gäller det att man 

gjort mycket av jobbet på förhand.  

Överlämnande inför anbud 

Det finns flera typer av överlämnanden när det gäller kalkyler. Dessa äger rum på 

liknande vis oavsett om det gäller interna eller externa projekt. ”Slutmöte anbud” är 

ett internt moment som äger rum innan anbudet lämnas till beställaren. (VSAA 

Skanska Sverige, 2016) 

Utöver de som tagit fram kalkylen varierar resten av mötesmedlemmarna kraftigt. 

Först och främst sitter projektchefen tillsammans med åtminstone den 

kalkylansvarige och går igenom kalkylen och dess innehåll. I bästa fall har man 

mycket hjälp av produktionen redan här. Det är inte ovanligt att kalkylavdelningen 

ber om hjälp från produktionen om produktionen redan satt igång med exempelvis 

etapp 1 och kalkylavdelningen sitter med anbudsarbetet för etapp 2. Enligt 

kalkylingenjör 2 är det mer fördelaktigt om man dessutom haft kortare avstämningar 

innan detta överlämnande. Problemet blir att överlämnandet blir övermäktigt samt 

att man inte kan utnyttja varandras kunskaper och erfarenheter på samma vis.  Syftet 

med den typen av överlämnande är att andra skall förstå kalkylen, men också att 

andra skall kunna påverka den innan anbudet lämnas officiellt.  

Teorin är väldigt noggrann med att göra skillnad mellan kontraktskalkyl och 

produktionskalkyl. Det vill säga att kalkylerna beskrivs var för sig som två olika 

kalkyler. Kontraktskalkylen nämns inte alltför ofta även om steget givetvis 

förekommer. Däremot är kontaktskalkylen väldigt kortvarig då den ändå görs om till 

en produktionskalkyl kort därefter. I vissa fall kan en produktionskalkyl direkt 

utformas i samband med kontraktsskrivning, istället vilket innebär att man nästan 

hoppar över steget där man formellt gör en kontraktskalkyl (VSAA Skanska Sverige, 

2016).  

Bygghandlingar 

När anbudet är överlämnat och kontraktet är påskrivet tas bygghandlingar fram. När 

ett projekt kommit till detta skede skall det inte finnas några tveksamheter kring 

detaljer. Produktionskalkylen ska inte behöva bygga på några antaganden. Om 

kalkylen bygger på bygghandlingarna ska det inte finnas några tveksamheter som ger 

upphov till antaganden. 
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Överlämnande till produktionen 

Det andra överlämnandet handlar om när kalkylen lämnas över till produktionen. I 

den bästa av världar sitter produktionschefen med kalkylansvarige och tillsammans 

går de igenom varenda post och varje metodval i kalkylen. Detta moment menar 

kalkylingenjör 2 har försvunnit mer och mer på senare tid. Varje befattning har det 

mer eller mindre stressigt, som kalkylingenjör räknar man på ett projekt och sedan 

direkt vidare till nästa projekt. Det finns aldrig tid till att hinna med det steget. Detta 

är något som kalkylingenjör 2 upplever att man var bättre på förr och tycker 

samtidigt att det är ett viktigt steg som man frångått mer och mer. Både 

kalkylingenjör 1 och 2 håller med om att det däremot är ett moment som är på väg 

tillbaka då man blivit mer och mer medveten om distansen mellan kalkylavdelningen 

och produktionen.  

Enligt samtliga som intervjuats är det sällan som arbetsledarna är med i något av 

dessa överlämnanden. Arbetsledarna är generellt sett tilltänkta till projektet i god tid 

innan produktionen startar, men det kan ändå vara en bra tid efter att kontrakten är 

påskrivna. Som arbetsledare får man då med sig en del handlingar och ritningar så 

att man kan sätta sig in i projektet. En arbetsledare får genom sin produktionschef 

ansvara för en specifik del av projektet. Förenklat får arbetsledaren ett bestämt antal 

poster som denne skall ansvara för under projektets gång. Man får en del av kalkylen, 

bearbetad och i vissa fall, förenklad av produktionschefen. Inte heller är det ovanligt 

att kalkylen redan är utskriven så att arbetsledaren aldrig behöver gå in i 

kalkylprogrammet SPIK.  

Användning under produktionsfasen 

En arbetsledare får genom sin produktionschef ansvara för en specifik del av 

projektet. Förenklat får arbetsledaren ett bestämt antal poster som denne skall 

ansvara för under projektets gång. Man får en del av kalkylen, bearbetad och i vissa 

fall, förenklad av produktionschefen. Som arbetsledare mängdar det man vill beställa 

och prissätter enligt de avtalen Skanska har med leverantörer. Arbetsledaren som 

intervjuats för detta syfte menade att även om man förstår vilket metodval som är 

tänkt för ”mitt ansvarsområde” gör man en egen oberoende bedömning, i samråd 

med andra på bygget, över vilket som är det bästa metodvalet. På det sättet kan 

arbetsledaren känna att den har kontroll över inköpet, gällande metodval, mängd, 

pris och tidpunkten för leveransen. Både produktionschef och projektchef är väl 

medvetna om att det snarare är en regel än ett undantag att arbetsledaren mängdar 

om inom sina ansvarsområden. 
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Återkoppling från produktion till kalkyl 

Den återkopplingen som äger rum är till största del negativ, det vill säga, att 

kalkylavdelningen till största del får höra när det har blivit fel i kalkylen eller när 

pengar inte räcker till.  

Kalkylingenjör 2 anser att man bör ha ett slutmöte även när produkten väl är 

framtagen, men även här är tiden ett stort bekymmer. Ett bekymmer är att man 

aldrig hinner med ett sådant slutmöte men också att när produkten väl är framtagen 

kan tre år ha passerat sen kalkyleraren satt med projektet i fråga. Däremot, precis 

som samtliga medverkande påpekat, är det väldigt viktigt med kontinuerlig 

uppföljning från båda sidor. Det finns ett annat problem för slutmötet med 

produktionen menar kalkylingenjör 1. Nämligen att dokumentationen över hur och 

varför kalkylposter får ett annat utfall än det på förhand uttänkta. För att göra mer 

exakta kalkyler i framtiden räcker det inte att hålla ett slutmöte med produktionen 

där det endast konstateras hur det gick för olika kalkylposter, utan det måste finnas 

en dokumentation som förklarar vad anledningarna till de olika fallen är. 

Kalkylingenjör 1 menar att ett stort hinder till att kunna hålla i dessa slutmöten och 

jämföra kalkylerna med de verkliga utfallen är att kalkylen inte används på rätt sätt. 

kalkylingenjör 1 uppfattar att det är budgeten samt prognosen som används och 

bearbetas under projektet. Kalkylingenjör 1 menar att eftersom kalkylen inte 

används, uppdateras den inte och med hänsyn till det blir kalkylen svår att göra en 

”före-efter” jämförelse. Detta medför att kalkylavdelningen förblir utan grundlig 

återkoppling. Kalkylingenjör 2 brukar däremot emellanåt granska prognoserna som 

produktionen upprättar, för att se hur projektet går. Däremot anser han att det är 

svårt att lära sig genom att granska dessa prognoser. Resurser omfördelas hela tiden 

vilken gör prognosen svår att lita på under själva produktionen.  

5.2 VARFÖR KALKYLEN INTE ANVÄNDS MER I PRODUKTION 
 

Fokusgrupperna gav flera olika anledningar till varför kalkylen inte används. 

 

FÖRSTÅR INTE KALKYLEN 

I samtliga fokusgrupper framgick det att kalkylen inte används som den borde som 

en konsekvens av bristande förståelse för kalkylen. De flesta menade att den 

bristande förståelsen av kalkylen gällde såväl produktionschefer som arbetsledare.  

Samtliga fokusgrupper syftade på att man generellt inte begriper kalkylen och hur 

den är uppbyggd. I VSAA Skanska Sverige (2016) menas att en kalkylingenjör mentalt 

skall bygga upp huset, genom kalkylen, med material och metodval. Dock verkar 

detta sätt inte framgå till organisationen som senare är i produktionen. Ibland 

handlar det om att produktionen kallar vissa byggdelar för X och kalkylingenjören 

kallar samma byggdelar för Y. Konsekvensen av detta blir att produktionen inte riktigt 

vet vad den letar efter. Produktionen får känslan av att avdelningarna inte ”pratar 
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samma språk”, det vill säga att de menar att man har svårt för att förstå vad som 

faktiskt ingår i kalkylposterna. Ett konkret exempel på detta framgick i två av 

grupperna: 

Posten gällande flytspackling – pengen och arean som finns där; Är våtutrymmena 

inräknade i kostnaden och arean, eller finns det en annan separat post någon 

annanstans? 

När man inte vet detta är det också svårt att följa kalkylen, vilket leder till att inför 

ett inköp räknar man om arean för att veta vad det är som faktiskt beställs. Om 

posterna är uppdelade måste man finna samtliga poster så att man vet vad det är 

som ingår i den posten som man helst hade velat beställa utifrån. Går det inte 

tillräckligt snabbt är risken stor att man ”struntar i det” – Projektingenjör. Det är helt 

enkelt väldigt svårt att förstå hur pengarna är fördelade och exakt vad som ingår i 

respektive kalkylpost. Det räcker med att man gör små metodförändringar som gör 

att kalkylen ändå inte blir aktuell för just det som skall beställas. När det sker en 

metodförändring blir det dessutom svårare att omfördela kostnaderna på ett 

lämpligt sätt.  

 

KALKYLEN ÄR INTE PÅLITLIG 

Tilliten till kalkylen ter sig vara på en låg nivå enligt fokusgrupperna. Många menade 

att man någon gång varit med om att det varit fel och ibland oerhört fel vilket 

medfört att man inte är beredd att ta risken. Man är osäker på om hela kalkylen 

bygger på de senaste handlingarna eller inte. När man inte riktigt begriper hur den 

som upprättar kalkylen tänkt med sina mängder, då blir det också psykologiskt svårt 

att plocka ut mängderna, eftersom man inte vet om de mängderna man just beställt 

kommer att täcka de ytor man själv avser. Därför vill man helt enkelt göra det själv 

för att exakt förstå hur den mängden hänger ihop med själva bygget. Man vill veta 

exakt var den ytan som beställs ligger i ex. huset. En produktionschef uttryckte att 

”det är psykologiskt påfrestande att ta en siffra som man inte riktigt förstår”. En 

arbetsledare menade att det är så pass påfrestande att bara ta en mängdsiffra att 

det egentligen inte spelar någon roll om någon sitter och mängdar precis bredvid, 

”för jag vill ändå göra det själv”.  

 

KALKYLPROGRAMMET - SPIK 

Samtliga fokusgrupper påpekade att en stor anledning till att kalkylen inte tillämpas 

är på grund av bristande kunskaper i SPIK. En projektingenjör som jobbat i över 10 

år som arbetsledare menade att det inte fanns något krav på att man någonsin skulle 

vara tvungen till att vända sig i SPIK. Som arbetsledare tilldelas man vissa 

ansvarsområden, vissa tider och resurser att ansvara för. Dessa moment skrev 

produktionschefen ut och det var enligt dessa utskrifter som arbetsledaren arbetade 

utefter. En arbetsledare menade att arbetsledarna sällan är inblandade gällande 
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något som har med kalkylen att göra. Då arbetsledarna faktiskt kan ha en stor 

inverkan på ekonomin i ett projekt borde de vara mer involverade i kalkylen, ansåg 

en annan projektingenjör.  

Många inom fokusgrupperna menade på att man inte känner till hur man ska 

extrahera den informationen man är intresserad av. En projektingenjör har en 

uppfattning om att många inte riktigt förstår konceptet på vilket kalkylen är 

uppbyggd på. Projektingenjören menade att man inte riktigt begriper det här med 

kalkylposter, och att de innehåller byggdelar som innehåller olika lägen över var 

byggdelen skall ligga i huset. Det är sedan svårt att förstå hur man kan få ut den 

informationen som alla byggdelar innehåller. En erfaren arbetsledare förklarade hur 

den i många år läst ”Innerväggar – 5000 kvm - 4000 timmar”. Arbetsledaren menade 

då att detta inte sa något alls egentligen, en stor siffra som man ska hålla sig inom. 

Arbetsledaren kunde inte alls arbeta med det vilket resulterade i egen mängdning. 

Nyligen fick arbetsledaren lära sig att det gick att klicka på posten så att 

informationen blev nedbruten på ett sätt som gjorde att informationen kunde 

användas. Dock är det synd att kunskaperna inom SPIK brister så att kalkylen inte 

används av den anledningen.  

 

FELAKTIGHETER I KALKYLEN 

Det finns tillfällen då man inte förstår kalkylen, tillfällen då man inte litar på kalkylen 

samt tillfällen då kalkylen faktiskt är fel. Då mängder eller kostnader inte stämmer så 

att man helt enkelt är så illa tvungen att mängda om. En av projektingenjörerna 

ansåg att man egentligen inte kunde påstå att kalkylen var ”fel”. Att kalkylen är fel 

kan ju bero på att kalkylen byggdes på handlingar som senare inte var aktuella. Det 

som då är fel är att kalkylen inte uppdaterats enligt gällande handlingar, det vill säga 

att kalkylen var rätt enligt föregående handlingar. En annan projektingenjör menar 

att det inte går att lita på att kalkylen är uppdaterad enligt bygghandlingar för att 

man många gånger tidigare varit med om hur fel det kan bli.  

 

ARBETSMILJÖN – ETT HINDER FÖR ADMINSTRATIVA UPPGIFTER 

Alla fokusgrupper tog upp det hektiska livet på ett bygge och hur man speciellt som 

arbetsledare sällan hinner få en lugn stund till administrativa uppgifter 

överhuvudtaget. Först och främst upplevs det som att många i arbetsledningen 

varken förstår SPIK eller kalkylen, men många försöker stundvis överkomma detta 

genom att faktiskt sätta sig ner med kalkylen i SPIK. Problemet är att de konstant blir 

avbrutna. Både arbetsledare och produktionschefer konstaterade att man hinner 

sätta sig med exempelvis kalkylen i fem minuter, sen är det någon som behöver 

något ute på bygget. Efter 30 minuter är man återigen tillbaka med kalkylen och 

hinner sitta i ytterligare fem minuter innan något mer händer på byggarbetsplatsen 

vilket resulterar i att man tvingas avbryta återigen. Man hinner aldrig få ut något av 

den korta tiden.  
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Arbetsledarna är kanske den mest utsatta gruppen gällande störmoment. Som 

yrkesrollen ser ut idag är det väldigt svårt att hinna få den lugna stunden för 

administrativa och lärande syften. Projektingenjörer samt produktionschefer har 

bättre förutsättningar för att kunna lära sig att förstå och använda kalkylen på ett 

bättre sätt, var det många i fokusgrupperna som menade.  

Vid alla intervjutillfällena ställdes en följdfråga när ”störd på bygget” kom på tal. 

”Om man inte har tid med administrativa uppgifter, eller sitta med kalkylen i SPIK – 

Hur har man då tid att mängda om allt?” 

Att mängda, det är något man förstår och vet hur man ska mängda. Framförallt vet 

man vad som skall mängdas och vilka lägen det är man är intresserad av. Om man 

blir avbruten är det enklare att plocka upp trådarna när man sätter sig igen.  

 

KALKYLEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGT PRODUKTIONSANPASSAD 

Det kom också fram under samtliga intervjutillfällen att kalkylen inte är tillräckligt 

produktionsanpassad. Vad deltagarna menade var att de metodval som 

kalkylingenjörerna gör, inte riktigt är de metodval som man gör i produktionen. Detta 

innebär att metodförändringar uppstår som konsekvens och att kalkylen inte går att 

följa. I utsträckningen innebär detta att även om man litar på kalkylen, även om 

mängder och kostnader är korrekta, även om man förstår både kalkylen och kan 

SPIK, spelar detta ingen roll om man i produktionen bygger på ett annat sätt än vad 

som var tänkt då kalkylavdelningen upprättade kalkylen.  

Det som sker när kalkylen inte är tillräckligt produktionsanpassad är att kalkylen 

plötsligt blir svår att arbeta med. Kalkylavdelningen bygger upp ett moment enligt 

figur 23 där meningen är att en etapp skall byggas med start från byggdel 1, 2 och 

slutligen 3. När produktionen väl startat anser vederbörande ansvarig att figur 24 är 

ett bättre sätt att bygga momentet, där alla byggdel 1 utförs sedan byggs samtliga 

byggdel 2 och slutligen byggdel 3. Etapp 1 i figur 23 bär i just den kombinationen en 

viss kostnad och tid medan etapp 1 i figur 24 bär en annan kostnad och tid. Detta 

gör att det blir komplicerat att fördela om tider och kostnader för att uppdatera 

kalkylen.  

 

 Figur 23, Exempel på metodval. 
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En arbetsledare uttrycker det som att ”man ändå måste skala ner kalkylen, vilket 

medför mer arbete helt enkelt”. Vill man ha byggdelar för sig självt blir det väldigt 

invecklat att bryta ur dessa. Det räcker med att en liten metodförändring skett för 

att kalkylen ska vara svår att följa, menade en produktionschef. Kalkylen och den 

detaljerade informationen som finns där känns inte relevant, ju längre arbetet 

fortgår desto mer minskar dess relevans. Anledningen till att den inte känns relevant 

är för att huset inte är byggt på det sätt som produktionen anser vara bäst. Vad 

många påpekade under intervjutillfällena var att de ansåg att kalkylavdelningen har 

en generell distans till produktionsvärlden. Antingen har man väldigt lite erfarenhet 

av produktionsvärlden eller så var det längesen man faktiskt var ute i produktionen. 

Som ett resultat av detta är kalkylen i vissa avseenden långt från hur produktionen 

vill bedriva sitt arbete. 

Vissa moment gällande kalkylen har blivit bättre på senare tid, däremot har inte alla 

i produktionen fått uppleva de förbättringar som kalkylavdelningen gjort. En sådan 

förbättring är att samtliga poster bör vara fördelade per lägenhet (där det är möjligt, 

givetvis skall inte markarbeten fördelas per lägenhet). Detta gör att det är mycket 

enklare att spåra om mängderna stämmer. Dessutom är det enklare att arbeta med 

lägena om de är fördelade per lägenhet – då kan produktionen ex. summera alla 

mängder till att få det per våningsplan eller per hus. Om ex. all parkett i ett hus står 

summerat enligt figur 25 underlättar det inte för en arbetsledare som vill veta och 

planera för just plan 1, eftersom detta tvingar till egen mängdning. 

 

Figur 25, Lägesfördelning per hus. 

Kan man däremot utskilja hur mycket parkett som tillhör respektive lägenhet, se 

figur 26, eller plan blir det enklare att säkerställa att kalkylen stämmer samt om det 

fortsättningsvis är möjligt att ta mängder för resten av lägenheterna eller planen, 

beroende på hur produktionen vill bedriva sitt arbete.  

Figur 24, Annat exempel på metodval. 
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Figur 26 Lägesfördelning per lägenhet. 

Ett annat konkret exempel som nämndes vid samtliga fokusgrupper gällde fogning. 

Ofta har produktionen fått en kalkylpost enligt figur 27. Precis som tidigare är det 

svårt att säga hur resursen fördelar sig över exempelvis huset, men det är också svårt 

att förstå vad som ingår i posten. Exempel - nuförtiden köps all brandfog in av särskilt 

certifierade underentreprenörer. Problemet blir då att brandfog vill man bryta ut 

och köpa tjänsten av en underentreprenörha medan resten av mjukfogningen görs 

av egna yrkesarbetare eller en annan underentreprenör. Brandfogning är ett konkret 

exempel på något som borde vara en egen kalkylpost, men på grund av att kalkylen 

inte är tillräckligt produktionsorienterad bidrar det till bristande användning av 

kalkylen. Det kan mycket väl vara så att brandfogen inte är medräknad, men om det 

inte tydligt framgår vad som gäller i kalkylen blir det svårt att använda kalkylen. 

 

Figur 27 Vad ingår i kalkylposten? All mjukfogning, eller är brandfogen på ett annat ställe i kalkylen? 

Detta innebär inte att det inte finns tillräckligt med resurser eller att kalkylen är fel 

däremot innebär det att resurser ligger på ”fel ställen” – produktionschef. 
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5.3 VAD KRÄVS FÖR ATT KALKYLEN SKALL ANVÄNDAS MER 
 

Följande avsnitt anger vad anställda i produktionen anser krävs för att kalkylen skall 
utnyttjas mer. 
 
PRODUKTIONSANPASSA KALKYLEN OCH KALKYLARBETET 

Många under intervjutillfällena upplevde att kalkylen är till för att den skall 

underlätta deras arbete, men på grund av att de inte är tillräckligt involverade då 

kalkylerna tas fram blir användningen begränsad. Flera arbetsledare menade att om 

kalkylingenjörer och kalkylansvariga tillbringade mer tid ute i produktionen skulle 

inte bara innehållet i kalkylerna vara mer förankrat utan även ”språket” i kalkylen 

skulle vara mer begripligt. Samtliga grupper hade under något projekt haft antingen 

en kalkylingenjör eller projektingenjör (som var duktig på att arbeta med kalkyler) 

som suttit en tid ute i projekt och antingen gjort produktionskalkylen eller 

uppdaterat kalkylen. Vid dessa tillfällen hade de haft en väldigt djup och bred 

förståelse av kalkylen och dess innehåll. Vid dessa scenarion har kalkylen förståtts 

och använts.  

Ju tidigare produktionspersonalen involveras desto större är möjligheten att de ska 

förstå kalkylen, men också för att det då finns större möjligheter till att kunna 

påverka. En arbetsledare menade att kalkylingenjörerna redan i arbetet med 

anbudskalkylen kunde ta hjälp av produktionssidan, särskilt vid de interna projekten 

som man är mer säker på. Det är framförallt centralt att kalkylingenjörerna utför 

produktionskalkylen i nära anslutning till produktionen. Att de sitter ute i ett par 

veckor tillsammans med de som faktiskt skall ha nytta av kalkylen, menade 

arbetsledare såväl som produktionschefer. 

Genom att kalkylingenjörerna kommer ut till produktionen kan ett ömsesidigt utbyte 

av erfarenheter och kunskaper äga rum. Ju mer kalkylingenjörerna är ute på 

arbetsplatsen, desto mer lär de sig av produktionen. Det blir också naturligt att även 

produktionsorganisationen lär sig av kalkylavdelningen ju mer de sitter tillsammans. 

En produktionschef menade att det inte vore så dumt om alla som var i produktionen 

vid något tillfälle själva fick göra en eller två kalkyler för att ett bättre grepp om vad 

kalkylen kan innehålla och vilken nytta den kan vara om den utförs på rätt sätt.  

Att gå ut i projekten på det viset, där produktionspersonal och kalkylingenjörer kan 

interagera genom direktkommunikation på det viset, gör att produktionen kan lita 

mer på att kalkylen stämmer. Deltagarna menade att då är kalkylen översatt till ens 

eget språk, metodvalen och dess motiveringar kan förankras samt att produktionen 

har en bättre möjlighet till att förstå hur de ska hitta den informationen de är ute 

efter.  

Det är väldigt uppskattat när kalkylingenjörer sitter på bygget, men det är 

förhållandevis få som gör detta. Deltagarna menar att när samarbetet bli tätare är 

det enklare att förstå varandra och varandras arbete. Vissa deltagare menade att när 
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kalkylingenjörerna åker ut till projekten får de mer individuell support gällande 

ärenden kring kalkylen. På det sättet har de direkt kunnat fråga sina egna specifika 

frågor och få hjälp med att plocka ut resurser eller timmar. När man kan föra en 

dialog kring kalkylen och vad som är det bästa för bygget blir kalkylen mer trovärdig. 

 

ARBETSBEFATTNINGAR 

Flera deltagare var inne på att det även skulle behövas vissa rolljusteringar mellan 

befattningarna för att kalkylen skulle kunna användas mer. Tanken från deltagarnas 

sida var inte att samtliga roller skulle förändras för att uppnå en god förbättring, utan 

var förslag på vad som skulle kunna göras bättre beroende på vilken befattning man 

valde att fokusera på. 

Arbetsledare 

Rollen som arbetsledare är en väldigt fartfylld position och många av deltagarna 

anser att det, så som det ser ut idag, inte riktigt finns ro för att sitta stilla med 

administrativa arbetsuppgifter då störmomenten är för många. Arbetsledarna som 

närvarade under intervjuerna menade att kalkylen skulle haft en bättre chans om 

man någon gång i veckan fick en avsatt tid för att sitta lugnt med datorn. Flera 

deltagare konstaterade att det inte går att endast bli ivägskickad på utbildningar lite 

sporadiskt utan man måste sitta mer praktiskt med programmet och lära sig hur det 

fungerar.  

Projektingenjörer 

En produktionschef menade att en projektingenjör har mycket bättre 

förutsättningar för att kunna ha tillräckligt med tid för begripa kalkylen och dess 

innehåll, jämfört med en arbetsledare. Just på grund av att den befattningen inte blir 

lika störd ute på arbetsplatserna. En annan arbetsledare menade att det borde vara 

standardiserat att alla projekt skall ha en projektingenjör som kan förstå och 

förmedla informationen som en arbetsledare kanske inte alltid har tid med i den 

dagliga stressen på bygget. Deltagarna menade att en projektingenjör har en 

befattning som ligger på den perfekta positionen av båda världarna. Den lite mer 

administrativa och kalkylorienterade rollen samtidigt som de även har den lite mer 

produktionsinriktade sidan. 

Kalkylingenjörer 

Tyngdpunkten hos deltagarna låg vid att det främst är kalkylingenjörsrollen som 

behöver förändras. En produktionschef menade att det är viktigt att bevara 

kalkylingenjörskompetensen. Att ha anställda som har gedigen erfarenhet av 

kalkylering och som snabbt kan komma med överslagskalkyler då det är nödvändigt, 

men samtidigt menade en projektingenjör att kalkylingenjörsrollen borde närma sig 

projektingenjörsrollen för att kalkylerna i förlängningen ska bli bättre och användas 
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mer. För att kalkylen skall användas mer måste kalkylingenjörerna göra fler 

platsbesök äga rum.  

 

STANDARDISERAT ARBETSSÄTT 

En ständigt återkommande punkt gällande hur man skulle arbeta istället för att få 

kalkylerna att användas mer, handlade om att kalkylavdelningen måste komma ut 

mer på bygget inför uppstarten av ett projekt och utforma produktionskalkylen 

utefter hur just den platsorganisationen vill driva sitt arbete. Detta skapade däremot 

en del motsättningar inom gruppintervjuerna där andra menade att det vore 

omöjligt för kalkylingenjörerna att hålla reda på hur samtliga produktionschefer, 

projektingenjörer och arbetsledare vill att en kalkyl skall se ut. Deltagarna menade 

att man på en högre nivå skall bestämma hur kalkyler skall se ut på distriktsnivå och 

därefter ordentligt förankra kalkylens upplägg senare i ledet. En projektingenjör 

menade att man måste bli bättre på att ställa krav gällande kalkyl och att man sedan 

tillsammans med kalkylavdelningen kommer överens om hur detta skall uppnås. 

Detta skulle innebära att alla på kalkylavdelningen skulle behöva arbeta med ett 

standardiserat arbetssätt.  

 

KOMMUNIKATION 

Det absolut största och mest återkommande förslaget på vad som skulle krävas för 

att kalkylen skall utnyttjas mer och på ett bättre sätt är; kommunikation. Många av 

deltagarnas förslag på hur kalkylen skulle kunna användas mer och på ett bättre sätt 

bottnar i just kommunikation. Detta pekar på att många av problemen beror på 

bristande kommunikation och att om kommunikationen och dess vägar förbättrades 

skulle många av problemen minska eller till och med försvinna.  

Först och främst är det centralt att bygga en kommunikationsväg mellan 

kalkylavdelningen och produktionssidan inför ett projekt. En arbetsledare 

poängterade att så länge man inte kommunicerar mellan avdelningarna kommer 

man inte förstå hur respektive sida tänker. För att kunna förstå kalkylen är det viktigt 

för produktionen att veta hur kalkylingenjörerna har tänkt och varför vissa val eller 

beslut har tagits. 

För att uppnå bättre kommunikation är det många som pekar på att 

produktionspersonalen måste involveras tidigare, så att deras kompetens tas med 

redan från början. Därefter är det viktigt att det finns adekvata överlämningar av 

kalkylen. När det är ont om tid är det lätt att detta moment förbises och inte utförs 

ordentligt. Om ett sådant överlämningstillfälle äger rum är det sällan som 

arbetsledarna är med. Vissa arbetsledare menade att när de blir tilldelade sina 

resurser hade det varit en välinvesterad tid om de kunde gå igenom sin del av 

kalkylen med en kalkylingenjör.  
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Om kommunikationsvägarna etablerats på ett lämpligt sätt inför starten av ett 

projekt är det lättare att upprätthålla kommunikationen under projektets gång. 

Många deltagare menade att när man lär känna varandra är det enklare att både 

orka och våga att höra av sig när man emellanåt stöter på problem gällande kalkylen. 

En produktionschef menade att det vore fördelaktigt om kalkylingenjörerna kom ut 

till projekten några gånger per år, kanske i prognostider för att se till att uppdatera 

kalkylen och på så sätt få sporadisk återkoppling på hur det går och vad som behöver 

justeras. 

Slutligen är erfarenhetsåterföringen väldigt viktig där kalkylsidan får en ordentlig 

genomgång av kalkylposter samt att de får veta varför projektet gick som det gick. 

Många deltagare syftade på att den enda erfarenhetsåterföringen som sker i princip 

endast är baserad på den negativa sidan. Man är mer benägen att trycka på vad som 

har varit dåligt i kalkylen än vad som har varit bra, vilket togs upp under samtliga 

intervjutillfällen. Vissa deltagare menade att man ofta, och gärna på samma poster, 

kan se när det ligger för mycket pengar. Det har å ena sidan en lugnande effekt för 

då kan man tryggt veta att det finns extra pengar ”här” om det skulle uppstå brist på 

pengar någon annanstans, men det har samtidigt en negativ effekt på ens 

uppfattning av kalkylens trovärdighet. ”Här ser man ju att kalkylen är fel för det finns 

för mycket pengar, då tar man för givet att det finns mycket andra felaktigheter som 

innebär för lite pengar på andra poster.” – Produktionschef. 

 

ÅTKOMST TILL MATERIAL 

Många av kalkylingenjörerna bearbetar ritningar och handlingar under tiden som de 

utför sitt arbete. Många arbetar också i Excel där de samlar samtliga mängder och 

delar upp arbetet på ett logiskt sätt. Det är inte ovanligt att en kalkylingenjör mäter 

olika moment i BlueBeam, för över mängderna till Excel och därefter slår ihop 

mängder på något förutbestämt sätt till SPIK. Med hjälp av BlueBeam kan då 

exempelvis samtliga parkettgolv mätas och måtten visas enligt Bilaga 10.3. I bilagan 

kan man då urskilja vad som är parkettgolv och vad som tillhör exempelvis 

våtrumsgolv. Om man då öppnar motsvarande Exceldokument kan man snabbt på 

en bild se över hur parkettgolven fördelar sig i huset samt hur mycket det finns totalt. 

Slutligen kan dessa mängder då ses i SPIK där man också kan se hur mycket det kostar 

samt den tiden som det är räknat på att det ska ta att lägga golvet.  

Exempel på dokument som kalkylingenjörerna tar fram i sitt arbete visades under 

fokusgrupperna och återfinns i bilaga 10.3. Samtliga grupper och deltagare uttryckte 

stor glädje över dessa dokument och de som aldrig hade sett sådana hjälpmedel 

tyckte att det var synd att de tidigare inte stött på dessa. De menade att det borde 

vara en självklarhet att dessa dokument följde med kalkylen. En projektingenjör sa 

att dessa dokument i allra högsta grad kan påverka kalkylens trovärdighet, och då 

bara uppåt. Antingen kan man se att handlingarna och då även mängder inte har 

förändrats sen kalkylavdelningen gjorde kalkylen – och då kan produktionen ha nytta 
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av de mängder som tagits fram. Eller så kan man se att de handlingar som gällde 

under tiden som kalkylavdelningen gjorde kalkylen har ändrats – vilket inte innebär 

att kalkylen är dålig utan att produkten helt enkelt har förändrats. 

En av arbetsledarna såg stor underlättningspotential med att låta produktionen ta 

över sådana dokument. Arbetsledaren menade att dessa pedagogiska ritningar 

tillsammans med en arbetsberedning skulle vara oerhört informativa. En 

projektingenjör menade att det inte räcker med att bara informera om att dessa 

dokument finns på gemensamma servrar utan man måste snarare rikta dessa 

dokument mot de som senare kan ha intresse av det. 

 

3D-MODELLER 

Många av de som deltog under fokusgrupperna menade att ju bättre 3D-modellerna 

blir desto mer kommer kalkylen användas. Den dagen då kalkyler och 3D-modellerna 

är sammanlänkade och automatisk uppdatering av kalkylen vid förändring av modell 

kan ske, kommer kalkylen få större nytta. Deltagarna menar att tillsammans med en 

modell kommer kalkylen vara enklare att lita på. Många av deltagarna mellan 

fokusgrupperna var överens om att kalkylen kommer att vara mer pålitlig genom 

processen när man når det stadiet att kalkylen uppdateras när modellen förändras. 

Däremot tydliggör deltagarna att implementeringsprocessen kommer vara lång. 
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6 ANALYS  

Följande avsnitt innehåller analysen av denna studie. Här kopplas det empiriskt insamlade 

materialet med vad som finns i litteraturen. 

6.1 HUR SER KALKYLARBETET UT IDAG PÅ SKANSKA? 
 

Nedan behandlas kalkylprocessen på Skanska. Med det menas att de olika stegen i 

kalkylprocess tas upp samt analyseras.  

 

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄTTRE PLANERING 

Mycket av de bostäder som byggs för tillfället är interna för Nya Hem. Dessa interna 

projekt medför en helt annan dimension till möjligheten att planera och ha god 

framförhållning. Fördelen med de interna projekten är att entreprenören har god 

möjlighet till att påverka resultatet längs processen. Möjligheterna att påverka 

tidigare i projekten är särskilt goda i interna projekt (samt partnering). Precis som 

Hanson et al. (2015) påpekar är det i början av projektet som det finns utrymme för 

förändring och påverkan som inte medför enorma kostnader. En annan fördel är att 

nyckelpersoner som egentligen har sitt huvudsyfte i de senare delarna av processen 

kan involveras tidigare för att bidra med erfarenhet och kompetens. Enligt 

deltagarna är ambitionen givetvis att nyckelpersoner bevaras genom hela projektet 

för att inte förlora viktig erfarenhet, men det är inte alltid man lyckas åstadkomma 

detta. Att nyckelpersoner ska bevaras i projekten är även något som teorin 

förespråkar. Hanson et al. (2015) samt Révai (2012) menar att genom att samma 

individer arbetar med och kring kalkylerna minskas osäkerhetsgraden i kalkylen. 

Josephson (1998b) menar dessutom att om nyckelpersoner byts ut skaps en instabil 

organisation. När projektorganisationen förlorar nyckelpersoner förlorar den även 

viktig kunskap (Josephsson, 1998). Osäkerhet i en projektorganisation är rotorsaken 

till många fel och de problem som uppstår (Josephsson, 1998). 

 

BRISTFÄLLIG ANVÄNDNING LEDER TILL OMARBETE OCH SLÖSERI 

Både fokusgrupperna samt de enskilda intervjuerna bekräftade att kalkylen inte 

används som den borde. Bland arbetsledare är användningen i princip obefintlig och 

projektingenjörer samt produktionschefer har varierad utnyttjandegrad av kalkylen. 

Arbetsledaren och projektingenjören använder kalkylen för att följa upp de delar 

som de blivit tilldelade. Det optimala scenariot vore att de metodval som kalkylen 

baseras på fortfarande gäller och att varje berörd går in i sin del av kalkylen – hämtar 

de mängder, priser och tider som gäller för den aktuella resursen och gör en 

beställning helt enligt det som står i kalkylen. Det primära sättet att använda kalkylen 

är att utnyttja den som en ram, men främst för att få kalkylen att stämma totalt sett.  
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Det finns flera faktorer som gör att arbetsledarna inte använder kalkylen, vilket också 

klargör varför de sitter och mängdar om posterna. Av de deltagare som var 

arbetsledare varierade kunskapen gällande SPIK från ”såg aldrig hur programmet såg 

ut” till ”kan väldigt lite”. Kunskapen av programmet som innehåller kalkylen är minst 

sagt bristfällig utifrån vad deltagarna utryckt. För att kalkylen skall utnyttjas mer och 

på ett bättre sätt borde det anses grundläggande att kunna arbeta i 

kalkylprogrammet som innehåller kalkylen.  

Det som också bekräftades under intervjuerna samt fokusgrupperna är att samtliga 

arbetsledare mängdar om inför en beställning. Detta innebär att samma arbete 

utförs flera gånger och kostnaden för att göra om ett arbete som redan utförts ökar 

inte kundvärdet (Josephson, 2013). Josephson (2013) menar att man måste 

identifiera vilka moment i alla processer som är värdefulla för kunden och de som 

inte tillför något värde måste minimeras eller elimineras. Om tanken enligt VSAA 

(2016) är att produktionskalkylen skall användas så innebär det att dubbelarbetet 

kan ses som ett slöseri – resursförbrukning som inte tillför ett extra kundvärde. Om 

teorin och Skanskas interna dokument menat att dubbelarbetet skall förekomma, 

hade man inte nödvändigtvis kunnat kalla det för ett slöseri. 

Olika författare definierar omarbete på olika sätt, men deras gemensamma syn är 

att det är ett moment som helst inte ska förekomma. Liker (2009) menade i sin bok 

The Toyota Way att omarbete är en form av slöseri som måste minimeras eller 

elimineras för att uppnå en effektiv produktion. Dissanayake et al. (2003) gjorde en 

studie där de tog fram ett fiskbensdiagram över vilka faktorer som bidrar till 

omarbete. Författarna hade kategoriserat de olika faktorerna utefter gemensamma 

nämnare. Omarbete kan inte nödvändigtvis likställas med dubbelarbete. Däremot 

har omarbete och dubbelarbete många likheter om man ser till vad deltagarna har 

uttryckt om vad de anser bidra till dubbelarbete.  

Dissanayake et al. (2003) skapade ett fiskbensdiagram över faktorer som bidrar till 

omarbete enligt figur 21 i den teoretiska referensramen. Det finns ett samband 

mellan vad deltagarna ansåg bidrog till dubbelarbete och vad Dissanayake et al. 

(2003) menar bidrar till omarbete. I figur 28 har Dissanayakes et al. (2003) 

ursprungliga fiskbensdiagram använts men anpassats från vad deltagarna menade 

bidrar till dubbelarbete.  
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Figur 28, Reviderat fiskbensdiagram utefter (Dissanayake, et al., 2003). 

Deltagarna hade flera exempel på varför dubbelarbete uppstår. Instruktionerna i 

kalkylen är inte tillräckligt tydliga och kalkylen är i många fall inte begriplig för 

produktionen. Det råder också oklara instruktioner till kalkylavdelning angående hur 

produktionen vill ha sina kalkyler. Kunskapsnivån i SPIK, som är den grundläggande 

förutsättningen för att kalkylen överhuvudtaget skall kunna användas, är minst sagt 

bristfällig hos flertalet av befattningarna i produktionen. Att kommunikationen är 

bristfällig är ett faktum men analyseras i senare delar av rapporten. Överlämningar, 

slutmöten och återkoppling kan vara en direkt följd av ineffektiv ledning av 

projektorganisationen. Det kan inte förväntas av projektingenjörer och arbetsledare 

att de ska ordna med detta utan det är moment som måste komma från ledningen 

med tydliga instruktioner om att detta är moment som är viktiga för organisationens 

lärande. Det måste vara ledarna som ser till att dessa moment inte förbises. 

I teorin är tanken att produktionskalkylen teoretiskt skall visa hur ex. huset skall 

byggas med avseende på metoder, mängder, priser och tider. Dock bekräftade 

intervjuer och fokusgrupper att produktionskalkylen i många avseenden ses som en 

stor ”pengapåse” där pengar och mängder fördelas om, enligt handlingar, på det sätt 

som produktionen anser vara bäst. 

 

ÖVERLÄMNANDE SAMT SLUTMÖTE 

Av denna studie var det tydligt att det saknas tydliga överlämnanden gällande 

kalkylen. Det saknas en tydlig överlämning av kalkylen till produktionen och det 

saknas även ett tydligt slutmöte som möjliggör erfarenhetsåterföring. Avsaknaden 

av informationsöverföring gör att samma misstag tillåts göras om, vilket skapar 

onödig resursförbrukning. Däremot är det inte bara misstag som tillåts göra om utan 

man mister chansen av att lära sig av varandra genom att dessa möten förbises. Vad 

man gör istället är att arbetsledningen får en snabb genomgång av kalkylen, inte 

direkt från kalkylavdelningen utan från produktionschefen som är en mellanhand. 

Arbetsledarna som deltog i studien menade på att de aldrig är med vid 

överlämnandet vilket återigen innebär att de inte blir insatta i kalkylen på samma 

sätt och arbetar på det enda sättet de kan – vilket är att själva mängda utefter 
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ritningar. Avsaknaden av tydlig överlämning och slutgenomgång kan leda till ett 

otydligt samarbete. Förutom att överlämningen och slutgenomgången inte sker i 

tillräcklig utsträckning saknas den regelbundna kommunikationen och samarbetet 

under projektets gång – då deltagarna menade att man sällan hör av sig till 

kalkylavdelningen gällande frågor som berör kalkylen. Samarbete menar Jones 

(2016) är en av fyra nycklar som måste finnas för att projektorganisationen skall vara 

framgångsrik. Tydliga och personliga överlämningar underlättar förståelsen för 

kalkylen och ökar troligtvis chanserna för att använda den om man kan förstå den, 

vilket deltagarna till studien var överens om. Ett överlämnande samt ett slutmöte är 

typiska tillfällen då kommunikationen skulle behöva äga rum i kalkylprocessen. Det 

är även tydligt utifrån första frågeställningen att dessa moment saknas. 

Slutmöten skall fungera som ett bra tillfälle för erfarenhetsåterföring där kalkylsidan 

skall få veta hur utfallet blev och varför det blev på det viset. De allra flesta var 

överens om att steget passerade relativt obemärkt, men samtliga deltagare var 

överens om att om det förekom någon erfarenhetsåterföring så var den negativ. 

Detta kan vara en bidragande orsak till den ökade distansen mellan avdelningarna. 

Vid endast negativ återkoppling kan det vara svårt att vilja höra ytterligare negativ 

återkoppling. Att endast få höra det negativa är inget ovanligt fenomen i 

byggbranschen. Josephson, et al., (2008) hade en deltagare i sin studie som menade; 

”är det tyst så är det bra”. 

Redan 2008 utfördes ett examensarbete på Skanska Hus Göteborg av Breitkreuz & 

Hajjari, se Teoriavsnitt 4.5, och redan då kunde brister i kommunikation, 

överlämnanden samt erfarenhetsåterföring konstateras. När det handlar om 

tidspress prioriteras kommunikation och den långsiktiga lönsamheten bort. I 

utsträckningen handlar det om att överlämning och slutmöte prioriteras bort vid 

tidspress vilket på sikt skulle kunna öka lönsamheten då kalkylen skulle kunna 

användas mer och på ett bättre sätt. Genom det skulle man kunna komma ifrån 

mängdning på arbetsplatsen vilket inte tillför extra kundvärde. En ökad 

utnyttjandegrad av kalkylen skulle också frigöra mer tid till 

produktionsorganisationen som då skulle ha mer tid att fokusera på annat som sker 

på bygget. Utifrån examensarbetet av Breitkreuz & Hajjari (2008) tyder dessa 

resultat på att problemen har funnits sedan 2008 på Skanska. I kombination med vad 

Byggtjänst (2016) visade gällande kommunikationen som generellt är bristfällig inom 

byggbranschen visar det examensarbetet från 2008 på att kommunikationen är 

bristfällig på en mer specifik nivå. Det visar därmed på att kommunikationen inte 

blivit sämre på senare tid utan att den har varit bristfällig i åtminstone åtta år mellan 

dessa två avdelningar. 
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6.2 VARFÖR KALKYLEN INTE ANVÄNDS OCH VAD SOM SKULLE 

KRÄVAS FÖR ATT DEN SKA ANVÄNDAS MER 
 

Många av de anledningar deltagarna angav som orsak till varför de inte använder har 

en tydlig koppling till bristfällig kommunikation. Det innebär att kommunikation är 

den bakomliggande orsaken till de andra, se figur 29.  

 

Figur 29, Kommunikation en bakomliggande orsak till varför kalkylen inte används. 

En av huvudorsakerna som angavs som svar till varför kalkylen inte används är för 

att många av deltagarna upplever att de inte förstår kalkylen. Deltagarna menade att 

de varken känner att de begriper upplägget, metodvalen eller ”språket” (de kallar 

olika byggdelar olika mellan avdelningarna) som används i kalkylen. Deltagarna 

kunde själva härleda sig till att det som saknades var en effektiv kommunikation med 

kalkylavdelningen. Jones (2016) som tog fram fyra framgångsnycklar för en effektiv 

produktionsorganisation menade att kommunikation är den grundläggande nyckeln 

för att de andra framgångsnycklarna skall fungera. Meng (2011) menade att om 

organisationen upplever bristfälliga prestationer, eller processer där man anar har 

utrymme för förbättring bör man i första hand se över kommunikationen och dess 

process. Uppenbarligen upplever deltagarna nu att kommunikationen inte fungerar 

som ska, vilket även Breitkreuz & Hajjari (2008) som skrev sitt examensarbete på 

Skanska kunde konstatera. Även Svensk Byggtjänst, som utförde en studie både 2007 

och 2014 i syfte att undersöka hur kommunikationen generellt inom byggbranschen 

fungerar, kunde konstatera att bristfällig kommunikation är en stor bidragande orsak 

till slöseri (Svensk Byggtjänst, 2014).  

Givetvis finns många faktorer som påverkar kommunikationen, varav en kan vara att 

i takt med teknikutvecklingen och i samband med tidspress att de enklare 

kommunikationsvägarna, så som mejl eller telefon, väljs istället för de mer effektiva 

kommunikationsvägarna. Deltagarna menade att det inte räcker med endast 
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elektronisk kommunikation som man upplever tagit mer plats idag. Om man återigen 

hänvisar till Svensk Byggtjänst (2014) kan det finnas paralleller med att den ökade 

användningen av elektroniska kommunikationsmedel kommit i vägen för 

direktkommunikation, som de flesta deltagarna anser vara den effektivaste 

kommunikationsvägen. 

Den extrema tidspressen gör att många moment som egentligen är viktiga hamnar i 

skymundan för mer akuta problem som inträffar. Det som ibland inom 

byggbranschen kallas ”brandsläckningsmetoder” – man prioriterar det som är mest 

akut. Genom att ha för många moment som kräver att man släcker bränder, vilket 

kommer från undermålig planering, påverkas produktiviteten negativt (Aghazadeh 

& Mojahed, 2008). Flera av deltagarna nämnde att man inte hinner med 

överlämningar, kommunikation, dokumentation – det som ska löna sig på lång sikt, 

för att man är så fokuserad på ekonomin i projekt, den kortsiktiga ekonomin.  

Genom att avdelningarna kommunicerar bidrar de till organisationens långsiktiga 

lärande. Josephson et al. (2004) menade att lärande endast kan ske genom 

kommunikation (informationsöverföring samt erfarenhetsåterföring). Om 

avdelningarna inte börjar kommunicera förhindras möjligheterna till att göra en 

kalkyl som är produktionsanpassad, som förstås av produktionspersonal samt som 

upplevs vara pålitlig. Gällande tillit menar Jones (2016) att det uppnås genom att 

man har ett välfungerande samarbete, där samarbete inte kan uppnås utan en 

fungerande kommunikation. I utsträckningen innebär detta att ju mer avdelningarna 

kommunicerar med varandra desto mer ökar förståelsen för varandras arbete 

(Adamsson & Larsson, 2012) och därmed även tillit för varandras arbete (Jones, 

2016). Tillit är en komplicerad fråga och deltagarna varierade sina svar från att ”man 

någon gång litat på kalkylen och blivit bränd” till att ”det är psykologisk jobbigt att 

bara plocka en siffra man inte begriper”. Två av deltagarna deltog för tillfället i ett 

projekt där de haft en projektingenjör som utförde kalkylen på plats, tillsammans 

med produktionspersonalen. I dessa fall litar de väldigt mycket på kalkylen och har 

plockat mängder för att; 

1. Produktionen fick kalkylen enligt det upplägget de anser vara bäst. 

2. Har kunnat påverka kalkylen så att den är anpassad efter hur produktionen 

vill ha kalkylen. 

3. Förstår och kan kommunicera med kalkylingenjören som utformat kalkylen. 

Allt detta talar för att en öppen och effektiv kommunikation löser många problem 

gällande användningen av kalkylen. Vad som är en effektiv kommunikation verkar, 

enligt deltagarna vara att kalkylingenjörerna kommer ut mer i projekten där 

produktionen kan vara med och påverka kalkylen. Mojahed & Aghazadeh (2008) 

menade att när anställda upplever att de inte har möjlighet att påverka samt när det 

råder bristfällig kommunikation att motivation går nedåt, vilket på sikt påverkar 

produktiviteten i projektet.  
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Att kalkylingenjörerna måste komma ut mer i projekten för att effektivisera 

kommunikationen och i förlängningen för att kalkylen skall bli bättre är något som 

även Adamsson & Larsson (2012) kom fram till i sin undersökning. Författarnas 

slutsats var att för att kalkylen skall bli bättre måste kommunikation och 

erfarenhetsåterföring äga rum. Genom att kalkylingenjörerna kommer ut mer i 

projekten kan de på ett direkt sätt få en återkoppling och få följa upp sina kalkyler 

för att se vilka antaganden och metodval som inte längre gäller. När 

kalkylingenjörerna väl är på arbetsplatsen ökar chanserna för ett tätare samarbete 

där man får en bättre förståelse för varandras arbete (Adamsson & Larsson, 2012). 

Det är även viktigt att understryka att det blir svårt att genomföra en gynnsam 

erfarenhetsåterföring i slutet av ett projekt (med ett slutmöte), om inte sporadisk 

kommunikation och återkoppling skett under projektets gång. Detta på grund av att 

en kalkylingenjör kan ha suttit med kalkylen i fråga för några år sedan vilket innebär 

att minnet kan ha bleknat. Med en någorlunda regelbunden uppdatering ökar 

möjligheterna för ett bättre slutmöte, sett från kalkylingenjörernas perspektiv. Att 

det sker en löpande uppdatering av kalkylen är minst lika viktigt som regelbunden 

kommunikation. Utan en fullständig kalkyl och noggrann dokumentation blir det 

svårt att jämföra och lära sig av varför det gick som de gick och ta med detta till nästa 

kalkyl. 

Kommunikation är alltså en stor faktor som kan lösa problemet till hur kalkylen skall 

användas bättre. Att kalkylen inte är tillräckligt produktionsanpassad handlar om 

varför produktionen inte använder kalkyler som det är tänkt. Produktionsanpassade 

kalkyler var det mest diskuterade ämnet under fokusgrupperna vilket kom från 

samtliga befattningar. De deltagare som är insatta i kalkylen, det vill säga de som har 

varit med länge, och som jobbat med kalkylen talar om hur kalkylen inte är 

produktionsanpassad. De menar att skillnaden mellan hur de själva skulle vilja ha sin 

kalkyl och hur kalkylavdelningen upprättar dem har ökat. För att komma över detta 

problem måste avdelningarna tillsammans finna en lösning som passar båda. 

Deltagarna var inne på att hitta ett enhetligt och standardiserat sätt att göra kalkylen 

som dels gör att kalkylingenjörerna upprättar likadana kalkyler, dels att de kalkylerna 

blir mer produktionsanpassade genom bättre kommunikation och dels ett tätare 

samarbete. Då återkopplingen och kommunikationen som sker till kalkylsidan främst 

är negativt orienterad blir det svårt för kalkylsidan att veta hur produktionen vill ha 

sin kalkyl totalt sett. Den negativa återkopplingen pekar endast på de poster som är 

fel, gällande för lite pengar eller mängder. Den pekar inte på hur produktionen vill 

ha sin kalkyl. Detta kan vara en bidragande orsak till den ökade distansen mellan 

avdelningarna. Vid endast negativ återkoppling kan det vara svårt att finna viljan att 

höra ytterligare negativ återkoppling. Att endast få höra negativ återkoppling är 

inget nytt för branschen, vilket har kommit fram i många studier (Josephson, et al., 

2008). 

Som ett stort byggföretag, som utför många projekt, är det förmodligen väldigt svårt 

för kalkylavdelningen att produktionsanpassa varenda kalkyl utefter hur just den 
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tilltänkta produktionsorgansiationen vill ha sin kalkyl. Produktionsanpassningen i sig 

tillför inget extra kundvärde och att då dessutom behöva göra det enskilt för varje 

projekt är ett typexempel på fall när det är lämpligt att se över arbetsprocessen för 

att effektivisera den (Josephson, 2014). Ett sätt att effektivisera arbetsprocesser är 

att standardisera (Persson, 2016). Det lämpliga är då att kalkylavdelningen, samt ett 

antal från produktionssidan från de olika distrikten, sitter ner och kommer överrens 

om hur en kalkyl bör se ut för ett typ-projekt, det vill säga, hur kalkylen bör se ut om 

det gäller bostäder, kontor m.m. Genom att skapa en enhetlig kalkyl, i samråd mellan 

kalkyl- och produktionsavdelningen, underlättas arbetet för kalkylavdelningen med 

produktionsanpassningen. Det som också talar för en standardiserad kalkyl gällande 

produktionsanpassningen är att samtliga nyckelpersoner i produktionen inte alltid är 

tilltänkta i god tid vilket då gör det svårt att anpassa kalkylen.  

Följande anledningar till varför kalkylen inte används kan härledas till bristfällig 

kommunikation; 

 Förstår inte kalkylen. 

 Litar inte på kalkylen.  

 Kalkylen är inte tillräckligt produktionsanpassad.  

När anledningarna ovan summeras är det inte svårt att förstå varför kalkylen inte 

används och vad som skulle behövas för att öka dess användning. Det finns fler 

anledningar, men resterande anledningar till varför kalkylen inte används har inte en 

gemensam nämnare som grundorsak, såsom; 

 Kalkylen innehåller för många direkt felaktigheter. 

 Den livade arbetsmiljön är ett hinder för administrativt arbete. 

 Kunskaperna i SPIK är bristfälliga. 

Ovanstående problem skulle behöva bemötas individuellt då det är svårt att se en 

lösning som löser alla tre. 

 

FELAKTIGHETER 

Även om deltagarna inledningsvis uttryckte att kalkylen är ”fel” samtidigt som de 

efter en stund medger att kalkylen i de allra flesta fall, speciellt när det handlar om 

poster i direkta kostnader, inte är fel utan baserad på gamla handlingar. Detta 

utdaterar kalkylen. Även när deltagarna inte förstår kalkylen, dess upplägg och 

innehåll, upplevs den som felaktig. Hansson et al. (2015) menar att det är oundvikligt 

att osäkerheter förekommer i en kalkyl. Det gäller att kategorisera var osäkerheterna 

kommer ifrån för att kunna påbörja ett arbete för att motverka dessa. Hansson et al. 

(2015) har tagit fram tre kategorier av osäkerheter som kan förekomma i en kalkyl 

som antingen har att göra med kalkyleringsmodellen, framtidsbedömningar eller 

projektets förutsättningar, se avsnitt 4.3 Kalkylering. Vissa av de felaktigheter som 

deltagarna syftar på förekommer i ”projektets förutsättningar” (Hansson, et al., 

2015). Det vill säga att det har tillkommit ändringar i handlingar som inte har tagits 
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hänsyn till i kalkylen, vilket medför att mängder och/eller byggdelar inte längre 

stämmer. Arbetsledare, och även andra befattningar känner sig osäkra på om hela 

kalkylen verkligen bygger på bygghandlingar, det vill säga de senaste handlingarna. 

För att motverka den typen av osäkerhet är lösningen att vara ännu noggrannare 

med kalkylen när bygghandlingar finns tillgängliga. Det måste råda hög noggrannhet 

när kalkylen går från att bygga på systemhandlingar till bygghandlingar, vilket gäller 

för såväl externa som interna projekt. En annan orsak till att det idag kan finnas 

felaktigheter i kalkylen är att marknaden har förändrats och att priser för vissa 

moment har ökat kraftigt i tiden mellan anbudskalkylen och produktionskalkylen. 

Dessa osäkerheter menar Hansson et al. (2015) faller under ”omvärldsförändringar”, 

vilket kan vara svårt att ta hänsyn till och det är en svår osäkerhet att förutspå. Även 

om omvärldsförändringar lett till att priser som angivits i kalkylen inte stämmer 

borde mängder (areor, volymer och metodval) vara minst lika giltiga – givet att de är 

baserade på bygghandlingar. Däremot finns aspekten att det blir mer angeläget att 

spara pengar ännu mer när priser på marknaden stiger, vilket medför att man i 

produktionen ser en förhoppning om att kunna spara pengar om man gör saker på 

sitt sätt. Dessa kategorier av osäkerheter som Hansson et al (2015) tar upp är för att 

markera att olika kategorier av osäkerheter måste hanteras på olika sätt också. 

 

ARBETSMILJÖN PÅ ETT BYGGE – HINDER FÖR ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Att miljön på ett bygge är dynamisk och allmänt bullrig är svårt att undvika. Miljön 

är som den är och för att arbetsledarna exempelvis skall få sin lugna stund med 

kalkylen måste lösningen gå hand i hand med miljön. Josephson & Styhre (2006) 

menade i sin studie att när tidsbrist råder ute på ett bygge tenderar de administrativa 

uppgifterna att nedprioriteras, vilket helt är i linje med vad deltagarna uttryckte. En 

lösning är att arbetsledarna skall få en viss stund särskilt avsatt för arbetsuppgifter 

av administrativ karaktär. Här blir det särskilt viktigt att tiden respekteras och inte 

faller bort på grund av arbetsmiljön. 

Den andra lösningen som deltagarna presenterar är att minska på de administrativa 

uppgifterna för arbetsledarna och lägga över de på projektingenjörerna. Vad 

deltagarna menade är att projektingenjörerna dels har en fot i produktionsvärlden 

och den andra på kalkylavdelningen. En projektingenjör sitter mer skyddat på ett 

bygge, menade en produktionschef. Om uppgifter av mer administrativ karaktär 

skulle flyttas över från arbetsledare till projektingenjörer skulle arbetsledarna kunna 

ha mer tid att fokusera på det dagliga som händer på bygget. Detta skulle medföra 

att en av arbetsledarnas bördor minskar. Men det skulle också eventuellt innebära 

att det behövs flera projektingenjörer. 
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KUNSKAPERNA I KALKYLPROGRAMMET SPIK 

Kunskaperna i SPIK varierar väldigt kraftigt mellan de medverkande deltagarna. 

Bristande kunskaper i SPIK gällde såväl produktionschefer som arbetsledare. Den 

stora skillnaden är att arbetsledarna sällan är med i tidiga skeden av kalkylprocessen 

och att många aldrig behöver gå in i SPIK för att utföra sitt dagliga arbete. 

Arbetsledarna spelar en viss roll i ett projekts ekonomi, därför borde det vara 

naturligt att de kan och använder SPIK. Dessvärre har tidspressen samt en hel del 

”brandsläckning” på bygget medfört att man sett förbi det långsiktiga lärandet. Att 

kunna arbeta i kalkylen är den grundläggande förutsättningen för att kunna arbeta 

med kalkylen och i utsträckning med ekonomin. Att kunna programmet är dörren in 

till att använda kalkylen. Deltagarna menar att de skickas på tillräckligt många 

utbildningar gällande programmet men på grund av att man själv inte sitter med det 

praktiskt, dvs. att man inte sitter med programmet i sina egna arbetsuppgifter, blir 

det inte heller att man lär sig SPIK ordentligt. Mojahed och Aghazadeh (2008) visade 

i sin studie att när anställda inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet inom 

arbetsuppgiften så sänks prestationen vilket sänker den totala produktiviteten. Att 

inte ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i SPIK leder till att man utför ett 

dubbelarbete genom att mängda om det som redan är mängdat, vilket drar ner 

produktiviteten.   
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7 SLUTSATS 

Följande avsnitt behandlar de slutsatser som studien mynnade ut i. Dessa är kortfattat 

beskrivna och endast de viktigaste punkterna är medtagna. 

7.1 HUR SER KALKYLARBETET UT PÅ SKANSKA? 
 

De generella stegen för kalkylprocessen som teorin beskriver går i enlighet med 

teorin i de avseenden Skanska arbetar i konkurrens. Många bostadsprojekt inom 

regionen är interna, vilket är särskilt gynnsamt för kalkylarbetet när de gäller de 

tidiga skedena. Med de interna projekten har organisationen mer tid och bättre 

framförhållning att involvera den spetskompetens som behövs i tidigare skeden.  

Själva kalkylarbetet skiljer sig inte mycket beroende på om projekten är interna eller 

externa. Den stora skillnaden är att anbudsarbetet i externa projekt har en 

uppsättning av handlingar innan anbud lämnas. I de interna projekten är det 

vanligare att handlingar och lösningar diskuteras fram innan det slutliga anbudet 

lämnas.  

Av de som arbetar med kalkyler idag upplevs att det som att är värre tidsbrist idag 

än vad det var förut. Att man inte hinner med de moment som förvisso tillhör 

kalkylarbetet, men inte nödvändigtvis är traditionellt kalkylarbete. Både sett från 

kalkylavdelningens sida samt produktionens sida så upplevs det att ordentliga 

överlämnanden till produktionen har försvunnit, samt att en ordentlig genomgång 

av utfallet efter avslutat projekt åsidosatts. Däremot har man i tidigare studier 

kunnat påvisa att dessa steg varit bristfälliga. Figur 30 visar hur arbetet med 

kalkylprocessen ser ut och kryssen illustrerar moment som man inte riktigt hinner 

med i dagsläget.  

 

Figur 30, Sammanfattad kalkylprocess. 
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De flesta av de deltagare som medverkat i studien menar att kalkylen inte används 

som ett hjälpmedel som ska underlätta den dagliga verksamheten. Det är ytterst 

sällan som exempelvis en arbetsledare, eller projektingenjör, direkt tar mängder från 

kalkylen och beställer. Däremot förhåller man sig ständigt till kalkylen då det inte 

finns mer pengar för projektet än det som står i produktionskalkylen. 

Projektingenjörer och produktionschefer har mer kontakt med kalkylavdelningen, 

och är oftast med i tidigare skeden, än arbetsledarna. Hur regelbunden den 

kommunikationen är beror helt på hur relationen mellan kalkylingenjören och 

produktionschefen, eller projektingenjören, ser ut. Har produktionschefen eller 

projektingenjören ingen etablerad relation med någon kalkylingenjör sedan tidigare 

blir det sällan att man hör av sig till varandra för att fråga ”hur tänkte du här i 

kalkylen?”. Standard är att problemet löses ute på bygget utefter handlingar och 

eventuella diskussioner mellan medarbetarna på bygget. En arbetsledare har 

generellt ingen kontakt med någon från kalkylavdelningen varken före, under eller 

efter produktionen. De flesta arbetsledarna behöver sällan ha något samröre med 

kalkylprogrammet utan får av ex. produktionschefen ett ansvarsområde, samt att 

arbetsledarna får veta hur mycket de resurser som ingår skall kosta och hur många 

timmar som finns avsatt för de resurserna. 
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7.2 VARFÖR ANVÄNDS INTE KALKYLEN UNDER PRODUKTIONSFASEN? 
 

Frågeställning två mynnade ut i följande slutsatser. Figur 31 visar varför kalkylen inte 

används. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31, Varför kalkylen inte används. 
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7.3 VAD KRÄVS FÖR ATT KALKYLEN SKALL ANVÄNDAS MER UNDER 

PRODUKTIONSFASEN? 
 

Den sista frågeställningens slutsatser visas i figur 32. 

 

Figur 32, Vad behövs för att kalkylen skall användas mer. 

Spalten till höger visar kortfattat visar vad som skulle behövas för att kalkylen skall 

användas mer. De tre översta rutorna som handlar om varför kalkylen inte används 

mer kan härledas till bristfällig kommunikation, medan resterande rutor behöver 

tacklas individuellt.  

Om man betraktar den högra spalten illustreras vart kalkylavdelningen bör fokusera 

sitt förbättringsområde i de två översta rutorna. De två sista streckade rutorna 

visar på var produktionssidan har sin huvudsakliga problematik till varför kalkylen 

inte används och vad som skulle behöva förbättras. 
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8 DISKUSSION 

Följande avsnitt diskuterar resultatet och dess rimlighet kortfattat. Trovärdigheten av 

studien behandlas och förslag på vidareforskning föreslås. 

Per-Erik Josephson, professor på Bygg- och miljöteknik – Chalmers, fann i ett flertal 

av sina studier att många inom byggsektorn uttryckte att byggindustrin är väldigt 

unik och skiljer sig oerhört mycket från andra producerande industrier (Josephson, 

et al., 2004). Det tankesättet gör att man isolerar sig från andra industrier istället för 

att se över vad man istället kan lära sig av andra industrier. Istället för att fokusera 

på att varje projekt är specifikt och unikt borde man fokusera på och undersöka vad 

som är gemensamt mellan de olika projekten. Den här studien visade att problemen 

inte är projektunika utan de sträcker sig från projekt till projekt. Detta innebär att 

man, precis som i andra industrier, visst kan se över sina processer och se vad som 

kan förbättras. Med den jämförelsen kan byggindustrin eventuellt lära sig av hur 

andra producerande företag förbättrat sin kommunikation och 

erfarenhetsåterföring inom organisationen.  

 

I FÖRHÅLLANDE TILL ANNAN FORSKNING 

Deltagarna som medverkade under studien hade olika bakgrunder, befattningar och 

deras tid som yrkesverksamma varierade från 2 till 20 år. Detta innebär att gruppen 

sammantaget var väldigt heterogen. Om de olika fokusgrupperna mynnat ut i helt 

vitt skilda svar hade studien varit svårare att generalisera. Dessutom sammanfaller 

resultaten med den teori som tidigare gjorts inom området. Litteraturstudien visade 

att kommunikation och erfarenhetsåterföring är centrala för ökad produktivitet, 

men att det inom byggbranschen förekommer i otillräcklig utsträckning. Om man vill 

se till mer specifika situationer som bekräftar studiens trovärdighet finns ett liknande 

examensarbete som utfördes år 2008 av Breitkreuz & Hajjari som gick ut på att 

studera kommunikation och erfarenhetsåterföring mellan kalkylavdelningen och 

produktionen på Skanska Hus Göteborg. Det visade sig, då precis som nu, att det 

minst sagt brister inom de områdena. Ytterligare en mer specifik och likvärdig studie 

som utfördes av Adamsson & Larsson (2012), även de studerade samma 

problemområde som Breitkreuz och Hajjari (2008), visade att det förekom en hel del 

brister mellan kalkylavdelningen och produktionen. Även Breitkreuz och Hajjari 

(2008) kom fram till att mer regelbundna arbetsplatsbesök var essentiella för att 

upprätthålla god kommunikation och bidra till ett tätare och bättre samarbete. 

Rönnmo & Hama (2015) som också bedrev en liknande studie kom fram till att 

adekvata överlämnanden var oerhört viktiga för kommunikationen, men också för 

att lärande skall kunna ske. Med avseende på detta går denna studie i linje med de 

studier som utförts på en mer generell nivå inom byggsektorn samt de mer specifika 

studier som gäller hur situationen ser ut mellan kalkylavdelningen och 

produktionsavdelningen.  
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METODVALET 

Den här studien byggde på ren kvalitativ inhämtning av empiri. Den främsta 

anledningen var att frågeställningarna var uppbyggda på så vis att kvalitativa 

metoder bedömdes vara det bästa alternativet. Det optimala hade varit att efter 

studien, tillsammans med de slutsatser som gjordes, att bygga vidare på studien med 

mer kvantitativ data för att säkerställa resultatet och generalisera det. Däremot 

räckte detta metodval för att bekräfta mycket av det som tidigare studier kunnat 

konstatera. 

En fallstudie kännetecknas, enligt 2.2 Metodteorin, av att en liten del av ett förlopp 

kan plockas ut för att sedan låta representera hela förloppet. Samtidigt gäller, enligt 

samma avsnitt, att kvalitativa metoder oftare leder till resultat som är svåra att 

generalisera. Ejvegård (2002) skrev att en fallstudie kunde liknas vid att man 

beskriver endast ett fåtal verk som en konstnär gjort för att låta dem få beskriva hur 

konstnären generellt arbetar. Med det sättet att uttrycka sig är det givet att det 

kommer finnas verk som är undantag – som skiljer sig från mängden. På samma sätt 

kan resultaten i den här studien generaliseras då resultaten framförallt bygger på tre 

fokusgrupper som internt (inom gruppen) hade en heterogen blandning av individer, 

men som ändå kunde ge en väldigt homogen bild av problemet. Hade fler 

fokusgrupper medverkat hade resultaten mest troligt inte skiljt sig. Hade 

fokusgrupperna däremot varit en blandning av anställda på kalkyl- och 

produktionsavdelningen hade resultaten kunnat skilja sig, men det hade inte 

nödvändigtvis varit fördelaktigt för studiens trovärdighet då ena sidan kanske inte 

hade vågat uttrycka sig fritt. Det som däremot hade varit fördelaktigt för studien 

hade varit att bedriva en likartad undersökning med endast kalkylavdelningen för att 

utreda hur de upplever att samarbetet med produktionssidan fungerar. 

En annan punkt som kan ifrågasätta studiens validitet är att svaren på framförallt 

sista forskningsfrågan kommer från produktionssidans perspektiv och handlar om 

vad man kan göra för att kalkylen skall användas mer. Resultatet på den frågan 

handlar till största del om vad produktionssidan anser krävs för att kalkylen skall 

användas mer. Vad kalkylavdelningens synpunkt är berörs inte i denna studie. 

 

FRAMTIDA STUDIER 

Vid det här laget har många studier gjorts inom området och allt pekar på att många 

parter kan gynnas av en mer effektiv kommunikation samt ett tätare samarbete. 

Många av deltagarna i den här studien var inne på att när kopplingen mellan BIM 

och kalkylen blir bättre kommer kalkylen användas mer, men precis som 

litteraturstudien visade kan det dröja en tid innan den kopplingen är felfri. Däremot 

är kommunikationen ändå alltid viktig för samarbetet och för att gamla misstag inte 

skall återupprepas. Som ett förslag till framtida studier skulle man behöva se hur 

dessa problem, som denna studie visade, skulle kunna lösas med hjälp av BIM. 
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Ytterligare studier som visar hur mycket tid och pengar som skulle kunna sparas med 

hjälp av en effektivare kommunikation skulle kunna granskas.  
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10 BILAGOR 

10.1 INTERVJUFRÅGOR 
 

INTERVJUFRÅGOR FÖR KALKYLAVDELNINGEN 

Följande mall av intervjufrågor ställdes till endast anställda på kalkylavdelningen. Två 

från kalkylavdelningen medverkade i följande uppsättning av intervjuer. 

1. Från det att det bestäms att ett projekt ska räknas på.  

1.1 Vilken ingående informationen finns tillgänglig första gången en kalkyl 

upprättas? 

1.2 Hur ser kalkylprocessen ut från start?  

1.3 Hur utformar man en rimlig kalkyl när handlingar är bristfälliga? Vilka delar 

fokuserar man på? 

 

2. Nästa gång kalkylen utformas. 

2.1 Vad har tillkommit? 

2.2 Vilka handlingar, vad vet man generellt vid det här skedet som man inte 

kände till första gången kalkylen utfördes? 

2.3 Hur många gånger utformas en kalkyl innan den slutligen lämnas över till 

produktionen? 

 

3. Generellt. 

3.1 Upplever du att man gör om kalkylen eller att man bygger vidare på den? 

3.2 Är det samma kalkylansvarig som följer kalkylen längs hela 

kalkylprocessen? 

3.3 Är det samma kalkylingenjörer som utformar kalkylerna flera gånger? 

Försöker man hålla sig till en och samma kalkylingenjör, eller finns det 

anledning till att man byter? 
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4. Överlämnande 

4.1 Hur går ett överlämnande till? 

4.2 Vilka parter närvarar vid ett överlämnade? 

4.3 Vad är syftet med överlämnandet enligt dig/er? 

4.4 Vad är målet med en överlämning? (Drömscenario) 

4.5 Hur väl tycker du/ni att man uppfyller målet med att ha en överlämning? 

4.6 Hur mycket upplever du att det arbetet som ni lägger ner utnyttjas senare? 

De detaljer, mängderna osv.? 

 

5. Uppföljning 

5.1 De kalkylingenjörer som varit med och utformat kalkyl (framförallt den 

senaste kalkylen innan överlämning), vad får de veta om hur projektet går 

gällande kalkyl? Om poster som gick över/under? 

5.2 När projektet väl är utfört, upprättas det en efterkalkyl? En hel 

sammanställning på kalkylposter, tider och priser? 

5.3 Hur väl är kalkylingenjörerna insatta i arbetet med en efterkalkyl? 

 

6. Övriga synpunkter 

6.1 Har du några övriga synpunkter? 
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INTERVJUFRÅGOR FÖR ANSTÄLLDA I PRODUKTIONEN 

I följande uppsättning av intervjuer medverkade två anställda från produktionen.  

1. I vilket skede involveras du i ett nytt projekt? 

a. Hur tidigt vet du att du kommer att vara ute i ett specifikt projekt? 

 

2. När är första gången du kommer i kontakt med en kalkyl som gäller det 

projektet? 

a. Vid överlämning/eller när du börjar med jobbet. 

 

3. Hur väl förstår du kalkylen och dess upplägg innan du börjar med arbetet? 

 

4. Hur arbetar du med kalkylen när du är i produktion? 

 

5. På vilket sätt använder du den informationen som finns? 

a. Hur ofta hör du av dig till den KI som utformat kalkylen om du har 

frågor? 

 

6. Om poster spricker hur ofta meddelas detta till berörd KI? 

a. Om pengarna inte räcker det vill säga? 

 

7. Hur mycket av de detaljer som finns i kalkylen nyttjar du idag? 

a. Vilka delar mängdar du om? 

b. Varför just dessa byggdelar? 

 

8. Vad är det du saknar i kalkylerna? 

 

9. Hur skulle kalkylen behöva se ut för att du skulle haft mer nytta av den? 

a. Och eventuellt kunnat arbeta med utan att behöva mängda om? 

i. Med avseende på lägen, detaljer, logisk struktur, mer tid med 

berörd KI. 
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INTERVJUFRÅGOR FÖR ANSTÄLLDA I PRODUKTIONEN 

Följande intervjufrågor fungerade som övningsmoment för författaren. Flera av 

frågorna gav väldigt relevanta svar för studien, men ett antal av dem var antingen 

inkorrekt ställda eller inte relevanta för studien. De tas ändå med här av anledningen 

att vissa av svaren använts i resultat och analys och därmed haft en viss betydelse 

för studien. Utöver de som medverkat i de ovanstående intervjuerna medverkade 

ytterligare två deltagare från produktionssidan på den följande intervjun. 

 

1. Vad är syftet med en anbudskalkyl? 

 

2. Vad är syftet med en produktionskalkyl? 

 

3. Hur ser din procedur ut vid inköp och beställning av material och UE, vilken 

roll spelar kalkylen in i detta moment? 

 

4. Hör du någonsin av dig till en kalkylingenjör vid frågor angående kalkylen? 

 

5. Ur ett rent ”tidsbesparande” perspektiv, vilken nytta hade en fullkomligt 

korrekt kalkyl kunnat ha för dig i din arbetsroll? 

 

6. Hur skulle kalkylen behöva se ut för att du skulle haft mer nytta av den? 

 

7. Finns det delar i kalkylen som ”man litar blint” på? 

 

8. Händer det någonsin att du mängdar om sådant som redan är mängdat i 

kalkylen? 

 

9. Vilka byggdelar, och varför? 
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10.2  FRÅGOR UNDER FOKUSGRUPPERNA 
 

1. Vilka befattningar har ni och hur länge har ni varit yrkesverksamma? 

 

2. Hur skulle ni beskriva era roller? 

 

3. Vad kännetecknar en bra kalkyl för dig? (Skriv ner på en Post-it) 

 

4. Vilken praktisk nytta upplever du att kalkylen har i produktionen? 

 

5. Hur väl upplever du att en kalkyl förstås av arbetsledningen? 

- Hur insatta de är i kalkylens upplägg och den information som finns 

tillgänglig där? 

 

6. Vad upplever ni är anledningarna till att kalkylen inte används mer av 

arbetsledningen? 

- Varför mängdas det om? 

 

7. Hur tror ni att man skulle behöva förbättra kalkylarbetet för att göra den mer 

användbar i produktionen? 

 

8. Känner ni att vi har missat någon viktigt aspekt gällande kalkyler i 

produktionen? 

EGNA FUNDERINGAR 

 Hur ofta används de dokument som kalkyl tar fram för att utföra sitt 

kalkylarbete? 

 Tror ni att sådant material skulle kunna vara ett hjälpmedel för 

produktionen?  

De hjälpmedel som menades visas i Bilaga 10.3. 
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10.3 EVENTUELLT HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTIONEN 
När kalkylavdelningen gör sitt kalkylarbete utförs detta i BlueBeam. Det är ett 2D 

program som erbjuder ett brett spann av pedagogiskt arbete som illustrerar exakt 

vad som ex. har mängdats. 

Figur 33 visar ett typexempel på mängdning av golv. Med olika färger kan det 

urskiljas att det är olika typer av golv, ex. parkett, plastmatta och klinker. Det är även 

utskrivet vilken area och omkrets som respektive färg representerar. Notera att det 

inte nödvändigtvis är ett golv som mängdats, endast ett exempel på hur det kan se 

ut. 

 

Figur 33, Olika typer av golv. 

 

Figur 34 illustrerar olika typer av gipsväggar som är tänkta till lägenheter. BlueBeam 

erbjuder en funktion där det är möjligt att trycka på respektive färg för att se vilken 

typ av gipsvägg som är tänkt till ett specifikt rum. Exempelvis är innerväggen i ett 

våtrum annorlunda än innerväggen i ett sovrum.  

 

Figur 34, Exempel på olika gipsväggar. 


