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Sammanfattning 

 

För att lära sig och förbättras är det viktigt att ta till vara på erhållna erfarenheter. Det är även  

viktigt att genom rätt beslut driva projekt på ett lönsamt sätt. Vid företaget i fallstudien 

upplever kalkylatorerna att erfarenhetsåterföringen och uppföljningsarbetet har brister. 

Bakgrunden till examensarbetet är att kalkylatorerna vill få bättre återkoppling på sina 

kalkyler. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur uppföljningsarbetet fungerar och hur 

det kan förbättras vid företaget i fallstudien. 

 

Examensarbetet har genomförts vid Peab Anläggning AB, Region Nord i Luleå.  

Empirin har till största del utförts genom 10st kvalitativa intervjuer med personal vid företaget 

men även utifrån deltagande observation vid några av företagets projekt. En uppföljningsmall 

har även konstruerats och utvärderats i företagets projekt. 

 

Vid företaget i fallstudien är det ovanligt med återkoppling till kalkylatorn i form av 

nedskrivna produktionsdata. Det finns inget strukturerat sätt/hjälpmedel för att bedriva 

uppföljningsarbeten. Uppföljningar som görs vid företaget blir därför baserade på vad 

platschefen i projekten är intresserad av vilket resulterar i att nedskrivna produktionsdata 

sällan tas fram. 

  

Det finns förbättringspotential för produktionsuppföljning och erfarenhetsåterföring. I detta 

examensarbete ges förslag på uppföljningsmall som underlättar en enkel och snabb 

produktionsuppföljning i projekten. Genom mallen fås erfarenhetsvärden i form av 

produktionsdata som genom återkoppling till kalkylavdelningen ger ett underlag och stöd i 

kalkyleringsprocessen. Förutom erfarenhetsvärden ger denna uppföljningsmall ett 

styrningsunderlag för platschefen i projektet där uppföljningen görs.  

 

Det finns mycket kunskap och erfarenhet inom företaget och det finns mycket att vinna 

genom att ta vara på erfarenheter från genomförda projekt. 

 

 

 

 

Kalkyl, byggstyrning, projektstyrning, uppföljning, produktivitet, avstämning, 

erfarenhetsåterföring, erfarenhetsvärden 
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Summary 

 
In order to learn and improve it is important to take advantage of acquired experiences. It is 

also important to make projects in a profitable way through right decisions.  The calculators at 

the case company find that the experience feedback and follow-up of project work has 

shortcomings. The background for the master thesis is that the calculators at the case study 

company want to have better experience feedback on their estimates. The purpose of the 

matsre thesis work is to investigate how experience feedback and follow-up of project work is 

organised  and how it can be improved at the company in the case study. 

 

The thesis work has been carried out at Peab Anläggning AB, Region Nord in Luleå. 

The empirical study has been conducted through 10 qualitative interviews with staff at the 

case company, but also based on participatory observations in some of the company's 

projects. A follow-up template has also been designed, used and evaluated in company 

projects. 

 

The case study shows that it is unusual with experience feedback of data from production to 

the calculator. There is no structured way of doing follow-up work. Project follow-ups made 

at the company will therefore be based on the interest of the site manager, resulting in that the 

production data is rarely written down. 

 

There is an improvement potential using follow-up work and experience feedback. The thesis 

propose the use of a simple template that facilitates a rapid production follow-up in the 

projects. By using this relatively simple template, experience values are obtained in the form 

of production data. Through feedback to calculators, the production data provides a basis and 

support in the estimation process of new projects. In addition to production data for feedback, 

the follow-up template provides a basis for the follow-up process for the site manager. 

 

There is a lot of knowledge and experience within a company and there is much to gain by 

collecting and using the experience from completed projects 

 
 
 

Calculation, building management, project management, follow-up, productivity, 

reconciliation, experience feedback, experience values 
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Förord 
 

Detta examensarbete är den avslutande delen på Civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten 

vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och är utfört 

vid Peab Anläggning AB region Nord i Luleå. 

 

Jag vill tacka alla som gjort detta möjligt och stöttat mig under examensarbetets gång. 

 

Ett stort tack till min sambo, mina tålmodiga handledare samt alla som ställt upp på intervjuer. 

Även ett stort tack till mina chefer på Peab som gett mig tid till att genomföra detta 

examensarbete.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I Bygg- och Anläggningsbranschen kommer det in fler och fler företag på marknaden vilket 

gör att konkurrensen ständigt blir hårdare. Anbudskalkylering är ofta avgörande för att vinna 

en anbudsprövning (ibland kan t.ex. mjuka parametrar avgöra). För att få ett jobb och kunna 

tjäna pengar måste man lämna in ett konkurrenskraftigt anbud som samtidigt går att 

genomföra med vinst.  Därför är alla hjälpmedel och erfarenheter till stor hjälp för att kunna 

lämna det bästa anbudet. Ett hjälpmedel som finns är produktionsuppföljning och att ta till 

vara på tidigare erfarenheter. 

 

Vid företaget i fallstudien är produktionsuppföljningen bristfällig och det finns ingen speciell 

vedertagen modell att göra produktionsuppföljning efter. Kalkylatorerna upplever att de sällan 

får återkoppling på kalkylen i projekten. Vid projekt där det görs uppföljningar görs de ofta på 

ett sådant sätt att den inte kommer till nytta för framtida projekt. Det blir därför till exempel 

krångligare än nödvändigt att räkna på nya projekt då referensvärden från genomförda projekt 

saknas. Inom vissa projekt har det gjorts mycket uppföljningar men dessa är ofta inte gjorda 

digitalt samt att de ofta saknar uppgifter som till exempel transportlängd, utförd mängd, 

avgränsningar osv. vilket gör att det blir svårt att få dessa uppgifter användbara för kommande 

projekt. 

 

För nya kalkylingenjörer är det ofta svårt att räkna på jobb då det är många kostnader och 

uppgifter som inte finns lagrat internt på företaget eller går att läsa sig till. De 

kalkylingenjörerna som har mer rutin och jobbat med kalkyl i flera år har många uppgifter 

som inte finns lagrat någonstans, annat än att de själva har en uppfattning om vad a’-priser 

borde ligga på för nivå. Kalkylatorer med både lite och mycket erfarenhet skulle ha nytta av 

att ha tillgång till referensvärden från slutförda projekt. Om det finns referensvärden att 

kontrollera sin kalkyl mot så skulle många kalkylmissar undvikas. 

 

1.2 Företaget i fallstudien 

Peab är ett av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Peab finns huvudsakligen 

i Sverige, Norge och Finland och har över 14 000 anställda som är uppdelade inom fyra 

affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri samt Projektutveckling. Omsättningen är över 46 

miljarder kronor. (Peab, uå.) 

 

Denna fallstudie är gjord vid PEAB Anläggning AB Region Nord som täcker hela norra 

Sverige ner till Sundsvall och omsätter ca 2,5 Miljarder kronor vid väg, mark och 

anläggningsarbeten. 

 
 

1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur uppföljningsarbetet (för kapaciteter och 

enhetstider) fungerar och hur det kan förbättras vid företaget i fallstudien. 
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1.4 Mål 
 

Målet med examensarbetet är att presentera ett förslag för hur uppföljningsarbetet skulle 

kunna göras vid företaget. För att göra detta måste även en mall konstrueras för hur 

uppföljningsarbetet ska göras i produktionen. Mallen skall även kopplas ihop med AMA-

koderna och kalkylen. 

 

Efter att examensarbetet är färdigt kommer uppföljningar att göras efter mallen. På sikt kan 

därför examensarbetet ge en grund för en bred databas med empiriska kapaciteter från 

företagets egna projekt. Förslagen mall kan då fungera som ett stöd med referensvärden vid 

kalkylarbetet. 
 

 

1.5 Frågeställningar 

För att göra detta examensarbete behöver följande frågor bli besvarade: 

 

1. Finns det någon forskning om produktionsuppföljning? 

2. Vilken betydelse har kalkylen för produktionsuppföljning? 

3. Hur görs produktionsuppföljning vid företaget i fallstudien? 

4. Hur ser uppföljnings och kalkylarbetet ut i vid företaget i fallstudien. Finns det 

skillnader mellan Bygg och Anläggning?  

5. Ge förslag för hur det går att göra vid företaget för att följa upp tidigare projekt och 

använda referensvärden från dessa till hjälp för att räkna på nya/liknande projekt? 

1.6 Avgränsningar 
 

Syftet med examensarbetet är att ge ett förslag för hur uppföljningsarbetet kan göras, inte att 

göra en färdigställd produktionsuppföljning med kapaciteter för varje AMA-kod. Därför 

kommer bara några/någon kod att användas när mallen konstrueras. Mallen kan sedan 

användas för andra AMA-koder. 

 

En ytterligare avgränsning är att hänsyn inte kommer att tas till omkostnader. Det är stora 

skillnader i omkostnader för olika projekt beroende på ett flertal parametrar och omkostnader 

är ett nog stort område för att kunna behandla ett eget examensarbete.  

 

I detta arbete kommer material ej tas med. Att räkna på materialåtgång, spill, överförbrukning 

och kostnader är något som gör uppföljningen mer komplicerad. I detta skede kommer 

rapporten att fokusera mot kapaciteter och enhetstider, det vill säga själva arbetsmomentet då 

det är detta som är ursprungsfrågan från företaget.  

 

Examenarbetet avgränsas även till att endast behandla projekt i utförandeentreprenad. 
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1.7 Beskrivningar av befattningar och definitioner 

 

Befattningar 

AC – Arbetschef: Har det övergripande ekonomiska ansvaret. Har även ansvar för att dela ut 

personal på olika projekt. Bestämmer vilka projekt som ska räknas på och signerar alla anbud 

före inlämnande, ser över och eventuellt justerar anbudskalkylerna. 

AL – Arbetsledare:  Driver produktionen ute i projekten. Styr vad maskiner och hantverkare 

ska göra. 

EI – Entreprenadingenjör: Kalkylator som även är med och stöttar PC i projekten. Hjälper till 

med ex inköp och ekonomiska frågor genom projektet. I examensarbetet benämns dock både 

”Kalkylingenjör” och ”Entreprenadingenjör” som kalkylator med tanke på enkelhet och 

förståelse. 

HV – Hantverkare: De som utför jobben. T.ex. trä-, betong- eller markarbetare. 

KI – Kalkylingenjör: Kalkylator som har som uppgift att räkna på anbud, hjälper i regel inte 

till i projekten. (Vid företaget i studien är alla kalkylatorer även EI). 

PC – Platschef: Platschefen är ansvarig över ett specifikt projekt eller område. Har det 

ekonomiska ansvaret för sitt projekt/område. 

PrC – Projektchef: Är ansvarig för ett eller flera projekt. Hjälper PC och rapporterar till AC. 

 

Program och data som nämns i examensarbetet 

AMA – Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar: Ett regelverk från svensk byggtjänst 

som beskriver krav och hur det ska byggas. 

BASEN Ekonomi - Ekonomisystem som företaget använder.  

G: - Intern digital lagringsplats för företaget i studien. 

MAP Kalkyl- är kalkylprogrammet som företaget använder. 

Mängdförteckning – En sammanställning över de ingående mängderna i ett projekt. 

 

Begrepp och förkortningar som används i examensarbetet 

Erfarenhetsåterföring – Lära/dela med sig till någon annan, till exempel återkoppla vad 

resultatet blev och hur man gjorde. 

Företaget i studien, (företaget) – Peab Anläggning AB, Region Nord . 

Kapacitet – produktion per timme, t.ex. hur många enheter som görs per timme. 

Enhetstid – Hur lång tid det tar att göra ett arbete med ett bestämt antal resurser.  

Enhetspris – Hur mycket något kostar per enhet. 

Måndagsmöte – Veckovis möte där Kalkylgruppen i företaget går igenom bland annat 

marknadsläget, vad som räknas på och vad som kommer ut för räkning.  

PK – Produktionskalkyl.  

Produktionsuppföljning – Uppföljning ute i produktion. Hur mycket producerar vi och vad 

kostar det, jämför mot kalkylen. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redovisas hur examensarbetet har genomförts. 

2.1 Forskningsprocess 

Arbetet med detta examensarbete började våren 2015. Examensarbetet börjades genom 

insamling av data och inläsning i ämnet, parallellt med att välja frågeställningar för studien. 

Efter detta gjordes intervjuer med personal vid företaget. Efter tolkning och analys av data 

konstruerades en Excellmall för att göra uppföljning i. Excellmallen prövades sedan praktiskt 

vid ett av företagets projekt under 2016 och utvärderades. Under examensarbetets gång har 

även deltagande observation utförts. Rapportskrivning har skett löpande genom arbetet och 

examensarbetet är färdigställt under vårvintern 2017.  

2.2 Metodansats 

Det finns i huvudsak två olika forskningsmetoder och de är Kvantitativa och Kvalitativa 

metoder. Bryman och Bell (2013) beskriver skillnaderna i stora drag mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning och dessa är till exempel: Vid kvantitativ metod används ofta siffror för 

att presentera forskningen samt att det är forskarens intresse och uppfattning som styr och 

strukturerar undersökningen. Vid en kvantitativ undersökning kan kontakten med 

undersökningspersonerna ske på distans och forskaren behöver i vissa fall inte träffa 

undersökningspersonerna. 

 

Vid kvalitativ metod används ord istället för siffror för att beskriva forskningen. Vid 

kvalitativ forskning eftersträvas en nära relation med personerna som är med i 

undersökningen, eftersom att det är deltagarens uppfattning som är utgångspunkten i 

forskningen. Kvalitativ forskning genererar generellt rika, fylliga data. (Bryman och Bell, 

2013) 

 

Metoderna skiljer sig även på fler sätt enligt Bryman och Bell (2013) och några av 

skillnaderna visas överskådligt i tabell 1. 
 
Tabell 1: Skillnader mellan Kvantitativ och Kvalitativ metod enligt Bryman och Bell (2013) 

Kvantitativ Kvalitativ 

Siffror Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarens uppfattning 

Distans Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statistik Processinriktad 

Strukturerad Ostrukturerad 

Generalisering Kontextuell förståelse 

”Hårda”, reliabla data Rika, fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende Mening 

Konstlade (planerade) miljöer Naturliga miljöer 

 

 

Kvantitativ metod är bra om man vill ha svar i form av grafer, procentuella uttryck eller tex 

frekvenser. En kvantitativ studie kan till exempel vara en frågeenkät och har den fördelen att 

stora mängder data kan hanteras med statistiska metoder (Kvale, 1997).  Vid en kvalitativ 

studie görs det till exempel personliga intervjuer vilket gör att antalet intervjuer av praktiska 
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skäl blir mindre men informationen man får är av bättre kvalitet. Generellt sett ställs enkla 

frågor som erhåller utförliga svar till skillnad mot kvantitativa studier där utförliga frågor 

generellt ger korta svar. Användbarheten för kvantitativ och kvalitativa metoden beror även 

på vilken typ av frågor som ska besvaras.  

 

Kvantitativ metod är att föredra om frågorna är av typen ”hur många” och svaren skall 

redovisas statistiskt. Om man istället vill förstå ”hur” så är kvalitativa intervjuer att föredra 

men då kan inte svaren redovisas med siffror på samma sätt som med kvantitativ metod. De 

data som fås utgörs av ord och beskrivningar. (Trost, 2005)  
 

2.2.1 Val av metod 
Eftersom att detta examensarbete handlar om hur produktionsuppföljningen fungerar och kan 

förbättras vid företaget i studien så är den kvalitativa metoden bäst lämpad att använda för att 

besvara frågeställningarna. Detta eftersom att personliga djupintervjuer med berörd personal 

vid företaget bör göras. Då finns möjlighet att tillsammans med litteraturstudie besvara 

samtliga frågeställningar.  

 

Deltagande observation är även en kvalitativ metod som använts då skribenten är anställd åt 

företaget och har därav jobbat i olika projekt parallellt med detta examensarbete. 

 
 

2.3 Datainsamling 

Vid datainsamling är sekundärdata sådant som finns skrivet sedan tidigare medans Primärdata 

utgörs av sådant som författaren själv samlat in.  

2.3.1 Sekundär data - Litteraturstudie 
I början av examensarbetet har en litteraturstudie gjorts för att få en inblick i vad som är 

skrivet inom ämnet tidigare och få en ökad förståelse om ämnet. För litteraturstudien har 

främst Luleå universitetsbibliotekets egna sökverktyg Libris använts 

(http://www.ltu.se/ltu/lib). Företagets interna nätverk (planket) och vanliga sökmotorer 

(Google/Bing) har även använts till litteraturstudien. 

 

Litteraturen som har studerats har varit examensarbeten och avhandlingar samt även artiklar 

och böcker. 

 

Sökord för litteraturstudien har varit:   uppföljning, produktion, produktionsuppföljning, 

uppföljningssystem, erfarenhetsåterföring, kalkyl mot verkligt utfall, kalkyl, 

erfarenhetsåterkoppling, nyckeltal, mäta prestanda, projekterfarenheter, uppföljning i 

projekt, referensvärden, projektstyrning, byggstyrning, ekonomistyrning, anbudskalkylering. 
 

Urvalet för litteratur till examensarbetet gjordes genom att först samla ihop data som i en 

snabb inblick verkade relevant för ämnet. Därefter studerades den insamlade litteraturen mer 

noggrant. Skrifter som behandlade uppföljning och/eller erfarenhetsåterföring i produktion för 

Anläggnings och i vissa fall byggbranschen valdes att gå vidare med. 

 

Det har även gjorts en litteraturstudie för intervjuteknik där främst Den kvalitativa 

forskningsintervjun skriven av Kvale (1997) har studerats.  

http://www.ltu.se/ltu/lib
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2.3.2 Primärdata  
I en kvalitativ undersökning finns det olika metoder att välja för att samla in primärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är de olika metoderna främst: Etnografi och deltagande 

observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling av data 

och dokument som skriftkälla (brev, dagbok, självbiografier, tidningar m.m.). I denna studie 

har kvalitativ intervju samt deltagande observation använts.  
 

2.3.2.1 Kvalitativ intervju 
Intervjumetoden som valdes att användas var kvalitativ halvstrukturerad intervju med 

intervjuguide. Vid en kvalitativ halvstrukturerad intervju utgår man från frågeområden istället 

för att följa några specifika frågor (Kvale, 1997). Genom att använda frågeområden och inte 

exakta frågor i förutbestämd ordningsföljd går det att föra intervjun mer naturligt och anpassa 

intervjun eftersom (Martin, 2011). Vid en kvalitativ intervju går det även att få en bättre 

dialog och ställa följdfrågor till intervjupersonen och det finns då en bättre möjlighet att få bra 

välutvecklade svar. Då syftet är att ta tillvara på intervjupersonernas erfarenhet och synsätt av 

verkligheten är det viktigt att kunna anpassa intervjun till intervjupersonen för att få så bra 

svar som möjligt. Därför valdes typen halvstrukturerad intervju där en intervjuguide låg som 

grund till varje intervju.  

 

En intervjuguide, som finns bifogad i bilaga 1, med frågeområden upprättades och inom varje 

frågeområde gjordes det några användbara hjälpfrågor som hjälp vid intervjun. Alla intervjuer 

har utgått från intervjuguiden och alla frågeområden har tagits upp. Alla frågor har dock inte 

tagits upp vid varje intervju och ordningen på frågorna har varierat för de olika intervjuerna. 

Även nya frågor som inte finns med på intervjuguiden har formulerats och tagits fram under 

respektive intervjus gång. Detta för att låta intervjun bli så naturlig och levande som möjligt. 

  

Urvalet av intervjupersonerna har gjorts genom att de personer vid företaget som ansågs mest 

lämpliga har handplockats av författaren. Detta då författaren via deltagande observation fått 

en god kunskap om vilka som arbetar med kalkyl och uppföljning. De personer som pekades 

ut som möjliga intervjupersoner fick först ett mail med information om examensarbetet samt 

att de om två veckor får en förfrågan om de kan ställa upp på en intervju. När de två veckorna 

gått så fick de möjliga intervjupersonerna en förfrågan om att delta i intervjun och för de som 

tackade ja gjordes en tidsbokning för intervju. Intervjuerna gjordes vid respektive 

intervjupersons kontor och intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. När några intervjuer var 

genomförda tillfrågades ytterligare tre personer som intervjuades. Från de första tio tänkta 

intervjupersoner var det tre stycken som inte hade möjlighet att delta. Totalt har 10 personer 

intervjuats. Intervjupersonerna var platschefer, projektchefer, kalkylatorer och 

entreprenadingenjörer. För att förenkla kommer yrkesgrupperna framöver benämnas Kalkyl 

och Platschef. Intervjuer har genomförts vid Peabs kontor i Luleå, Piteå och Skellefteå och 

intervjupersonerna redovisas nedan översiktligt efter kontorsplats i tabell 2: 
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Tabell 2: Intervjupersoner 

Ort Yrkesbefattning Anl/Bygg 

Luleå PC Anl 

Luleå PC Anl 

Luleå Kalkyl Anl 

Luleå Kalkyl Anl 

Luleå PC Bygg 

Piteå PC Anl 

Piteå PC Bygg 

Piteå Kalkyl Bygg 

Skellefteå PC Bygg 

Skellefteå Kalkyl Bygg 

 

 

 

 

2.3.2.1.1 Etiska aspekter 
Alla intervjuer spelades in efter intervjupersonens samtycke. Vid intervjun lovades 

konfidentialitet av uppgifter från intervjun. Dvs att det bara är den som utfört intervjun som 

kommer att lyssna på inspelningen samt att vid utskrivning av intervjuerna utelämna namn 

och saker som går att koppla direkt till intervjupersonen. Under respektive intervjus gång 

gjordes utöver inspelning även anteckningar. Efter varje intervju gjordes en skriftlig 

sammanfattning på 2-4 sidor över de viktigaste som sagts vid intervjun. Vid ett senare tillfälle 

transkriberades samtliga intervjuer från tal till text. 
 

 

2.3.2.2 Deltagande observation 
Vid datainsamlingsmetoden deltagande observation är forskaren personligt delaktig och 

medverkande i det som studeras. Nationalencyklopedin beskriver deltagande observation 

enligt följande: ”Genom att finnas bland, vara verksam tillsammans med och umgås med 

aktörerna får forskaren särskilda möjligheter att erhålla kunskaper om villkoren för den grupp 

eller det samhälle som forskningen gäller.” (NE, 2017) 

 

 

Examensarbetet har i huvudsak påbörjats under sommaren 2015 genom kvalitativa intervjuer 

och litteraturstudie. Under hösten har undertecknad arbetat i projekt och parallellt bedrivit 

deltagande observation, för att sedan under vårvinterns lågsäsong 2016 fortsätta med 

examensarbetet. Under vår-höst 2016 har uppföljningsmallen prövats och utvärderats i ett av 

företagets projekt samtidigt som deltagande observation har utförts. Sedan under vårvinterns 

lågsäsong 2017 har examensarbetet färdigställts (under mars 2018 har kompletterande 

rapportskrivning utförts).  Deltagande observation har därmed skett löpande under 

examensarbetets arbetsgång. 
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3 Teori  
I denna del av examensarbetet behandlas den teoretiska delen av rapporten. Det traditionella 

arbetet med kalkylen och uppföljning i bygg- och anläggningsprojekt beskrivs här. 

3.1 Process/arbetsgång med kalkyl och uppföljningsarbetet 

För att ett bygg- och anläggningsföretag ska ha lämpligt mycket jobb måste företagen hålla 

sig uppdaterade på vilka jobb som ska komma och ligger ute för räkning. Bland de jobb som 

är intressanta skall dessa prissättas i konkurrens mot andra företag. Nordstrand och Revai 

(2002) och Ottosson (2009) beskriver att det är viktigt att företagens verksamhet är lönsam, 

för att göra detta krävs det ofta att uppdragen bör vara av rätt typ, svårighetsgrad och storlek. 

Företagen bör då välja ut och försöka få tillräckligt många sådana projekt.  

3.1.1 Kalkyleringsprocessen vid en utförandeentreprenad 
Kalkyleringsprocessen för ett företag börjar vid en utförandeentreprenad med att 

byggföretaget hittar ett intressant projekt och ber om att få ett förfrågningsunderlag 

(Nordstrand och Revai 2002).  

Förfrågningsunderlaget innehåller ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter för 

projektet (Nordstrand (2006), Nordstrand och Revai (2002)). När företaget fått 

förfrågningsunderlaget granskas projektet och om det är intressant och det bestäms att man 

ska räkna på projektet utses en ansvarig person.  

Beroende på storlek på projektet och storlek hos företaget så kan anbudsorganisationen se 

olika ut. Om projektet är stort och komplicerat så kan exempel en kalkylgrupp utses och om 

det är litet och enkelt så kan en Platschef själv räkna på jobbet. Utifrån förfrågningsunderlaget 

beräknar entreprenören kostnaden för projektet med konkurrens från andra företag, därför 

bygger företagen kalkylen efter den billigaste metoden för att uppfylla kraven som är ställda i 

handlingarna. (Nordstrand och Revai, 2002) 

 

I början av anbudsprocessen är det viktigt att läsa igenom alla handlingar som finns för 

projektet för att skapa sig en bild av vad som ska byggas samt vilka förutsättningar som råder. 

Det är även viktigt att göra ett platsbesök för att se hur verkligheten stämmer överens med 

handlingarna. (Nordstrand och Revai, 2002; Persson, 2012) 

 

Nordstrand och Revai (2002) samt Persson (2012) beskriver att en väsentlig del i 

kalkyleringsprocessen är mängdförteckning. Det kan finnas med en komplett 

mängdförteckning i förfrågningsunderlaget, om detta inte finns får mängderna tas fram genom 

att entreprenören själv beräknar dem (eller låter någon annan göra det, till exempel en 

konsultfirma). Vidare beskrivs att det är viktigt att posterna i mängdförteckningen innehåller 

information om beskrivning (tex AMA-kod), läge, ritningsnummer samt mängd och enhet. 

Det är även viktigt att det står om mängderna är reglerbara (R) eller ej reglerbara (OR). 

 När mängdförteckningen ska prissättas väljer kalkylatorn tänkta arbetsmetoder och lägger in 

material, resurser och tidsåtgång för varje mängd. Kalkylatorn gör en bedömning av enhetstid 

och kapacitet för alla aktiviteter och lägger in eventuella offerter för arbeten som man väljer 

att ta som underentreprenad. (Nordstrand och Revai, 2002; Andersson et. Al. 2004) beskriver 

att alla kalkyler är bedömningar och bygger på antaganden och det är därför viktigt att 

reflektera över hur pass säkra bedömningarna är. Vid kalkylering av förfrågningsunderlaget 

använder många företag något sorts kalkylprogram. Kalkylen är ofta uppdelad i till exempel 

nettokalkyl och omkostnad samt eventuellt maskinkalkyl och tjänstemannakalkyl. I 

nettokalkylen prissätts de direkta kostnaderna för projektet så som material och arbetskostnad.    

 



 

9 

 

Det är ofta kort om tid att lämna ett anbud och det är därför också svårt att planera och tänka 

på allt i detalj i anbudsskedet. Ur kalkylsynpunkt blir kalkylen bättre desto noggrannare 

produktionsplanering man gör under anbudsskedet (Nordstrand och Revai, 2002). Det tar 

däremot betydligt mer tid och det blir en dyrare anbudsprocess desto mer detaljerat anbudet 

görs. Nordstrand och Revai (2002) beskriver att det är en stor fördel att ha planerat projektet 

noggrant redan i anbudsskedet, det både ökar chansen att vinna anbudsprövningen samt att 

kalkylen (och lönsamheten i projektet) blir bättre. 

 

Om anbudsprövningen vinns och företaget får i uppdrag att utföra projektet så görs en 

kontraktskalkyl som Platschefen får ta över. Vid produktionsplaneringen görs en detaljerad 

budget över projektet, det vill säga en produktionskalkyl. Produktionskalkylen är ett viktigt 

styrmedel för Platschefen i projektet (Nordstrand och Revai, 2002; Karlsson, 2009). I 

produktionskalkylen sätts alla mängder och moment efter hur projektet kommer att drivas, det 

vill säga kalkylen delas upp i de aktiviteter som skall göras. Resurser, mängder och tider 

fördelas ut efter hur de kommer att användas så att produktionskalkylen fungerar som ett 

styrmedel och blir avstämningsbar mot produktionen (Nordstrand och  Revai, 2002; Karlsson, 

2009). Det fortsatta kalkylarbetet under projektets gång består främst av att hålla 

produktionskalkylen uppdaterad, kalkylera ÄTA-arbeten samt att genomföra prognoser och 

uppföljningar i produktion. 

 

I teoriavsnittet beskrivs teorier om kalkyler och uppföljning. Uppföljning är en del i ett 

projekts byggstyrning och omfattningen kan se olika ut beroende på projekt. 

3.2 Uppföljning 

För att genomföra ett projekt och klara de mål som är bestämda använder sig företag av någon 

form av byggstyrning/projektstyrning/ekonomistyrning. Byggstyrning innefattar de moment 

som krävs för att driva och styra ett projekt på ett lönsamt sätt. Nordstrand och Revi (2002) 

beskriver de ingående momenten i byggstyrning enligt följande: 

 

 Mål för kvalité, tid och kostnad i projektet. 

 Förväntade data som kapaciteter och enhetstider för olika moment samt planering hur 

målen ska nås. 

 Produktion, det vill säga genomförande enligt plan. 

 Insamling av verkliga data från projektet. 

 Avstämning av förväntade data mot verkliga data. 

 Analysera vad eventuella skillnader kan bero på. 

 Korrigera avvikelser och vidta åtgärder för att komma mot målen igen. 

 

Insamling och avstämning utgör tillsammans grunden för produktionsuppföljning, att ta reda 

på hur det går/gått samt jämföra mot förväntat utfall. I figur 1 åskådliggörs hela 

byggstyrningsförloppet enligt ovan där avvikelsen mellan planerat och verkligt förlopp utgör 

skillnader i resultat som genom åtgärder styrs mot målet igen.  
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Figur 1 Beskrivning av Byggstyrning (Nordstrand och Revai, 2002) 

 

 

Målet med byggstyrning är att företaget ska tjäna pengar och klara de mål som är uppsatta för 

projektet avseende kvalité, tid och pengar.  

I styrningen av ett projekt är produktionskalkylen det enskilt viktigaste styrmedlet. 

Produktionskalkylen är grunden för hur projektet ska genomföras. (A, Karlsson 2009). Där 

går det att läsa ut hur mycket tid och med vilka resurser olika moment får använda för att 

målen med projektet ska uppnås. För att veta hur det går jämfört med produktionskalkylen 

görs uppföljningar (A. Karlsson, 2009). Det är viktigt att mäta resultaten av en process för att 

kunna styra den, om man inte vet hur det går vet man inte om man måste ändra på något för 

att nå målen (Lidelöw et all 2009). När en uppföljning görs och en avvikelse upptäcks måste 

Platschefen analysera vad detta beror på samt om det måste/kan göras korrigeringar i 

aktiviteten för att nå målen avseende främst kvalitet, tid och pengar. 

 

Nordstrand och Revai (2002) beskriver uppföljning som datainsamling av verkliga uppgifter 

från ett projekt som genom avstämning av förväntade data jämförs mot planerade data. Detta 

för att kunna styra projektet mot avsatt mål.  

Nordstrand och Revai (2002) beskriver även sex olika uppföljningsbegrepp enligt tabell 3. 
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Tabell 3: Olika Uppföljningsbegrepp enligt Nordstrand och Revai (2002) 

Uppföljningsbegrepp Datainsamling Insamlade data 

jämförs med 

Resultat 

Tidplaneavstämning Verkligt läge Planerat läge Visuell bild av 

avvikelser 

Resursuppföljning    

Arbetstidsavstämning, 

totalt eller per yrke 

Verklig nedlagd 

tid 

Planerad tid Avvikelser, totalt 

eller per yrke 

Arbetstidsavstämning, per 

läge eller per byggdel 

Verklig nedlagd 

tid 

Planerad tid Avvikelser, 

underlag för 

ekonomiska 

prognoser 

Produktionsdatainsamling, 

enhetstider 

Nedlagd 

tid/aktivitet och 

motsvarande 

teoretiska mängd= 

Verkliga 

enhetstider 

Planerad enhetstid Kalkyl- och 

planeringsdata för 

bygget och 

framtiden 

Produktionsdatainsamling, 

åtgångstal 

Verklig mängd Teoretisk mängd Åtgångstal för 

framtida kalkyler 

Ekonomisk uppföljning Verkliga 

kostnader/konto 

och totala 

kostnader och 

intäkter 

Budgeterade 

kostnader/konto 

och totala 

kostnader och 

intäkter 

Kostnadsutveckling 

och 

resultatprognoser 

 

  

Uppföljningsbegreppet ”Produktionsdatainsamling, enhetstider” i tabell 3 är den typ av 

uppföljning som detta examensarbete syftar till med produktionsuppföljning. Dvs 

Produktionsdatainsamling i syfte att ge data till kalkylatorn samt även som planerings och 

styrningsverktyg för platschefen i projektet. Enligt tabell 3 är det även en typ av uppföljning 

att stämma av tidplanen eller jämföra kostnader i en ekonomisk uppföljning. 

 

Det finns därmed olika typer av uppföljningar och det bör redan innan projektet börjar 

definieras vad som skall följas upp samt vem som skall göra uppföljningarna. Nordstrand och 

Revai (2002) beskriver att under ett projekt måste det avgöras om planeringen och 

bedömningarna i anbudskedet var rätt eller fel samt hur produktionen går och styra den på rätt 

väg. Genom produktionsuppföljning fås en snabb uppfattning om hur produktionen går och 

eventuella brister upptäcks så att möjlighet att åtgärda dessa fås. Med produktionsuppföljning 

går det även att se om produktionen går enligt plan och om verkligt utfall stämmer mot 

planerat utfall. Om det stämmer eller går bättre ger detta en ökad trygghet under 

fortsättningen av projektet. Nordstrand och Revai (2002) listar några av fördelarna med 

produktionsuppföljning:  
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 Bättre koll på hur det faktiskt går i produktionen och att det arbetas på rätt sätt. 

 Med uppdaterade data blir det enklare och mer rätt i fortsatt planering och för prognos 

arbete i projektet 

 Felaktigheter och störningar i arbetsmetod och materialhantering samt felaktigheter i 

användning av resurser upptäcks lättare 

 Bättre underlag till planering och därigenom bättre produktionsresultat 

 Säkrare kalkyler då kalkylatorerna får aktuella data från produktion att använda till 

nästa projekt. En fungerande erfarenhetsåterföring inom företaget kan bilda en bra 

bank med data från produktionsuppföljning. 

 

3.3 Erfarenhetsåterföring  

Med erfarenhetsåterföring menas i detta fall att personer delger erfarenheter från olika projekt 

för att dra lärdom och utbyta erfarenheter, detta i syfte av att utvecklas och bli bättre. 

Erfarenhetsåterföring kan vara för arbetsmetoder som har varit bra eller dåliga, kvalité hos 

underentreprenörer, material, andra framgångar och svårigheter. Det kan även vara en 

noggrann produktionsuppföljning med data om ekonomi, tid och kapaciteter.  

 

Lidelöw et al. (2015) beskriver att det är svårt att få en fungerande erfarenhetsåterföring inom 

projektbaserad produktion. Detta då de som återföringen bör ske mellan ofta är olika aktörer 

som bara samverkar i pågående projekt, till nästa projekt är personerna utbytta.  

Erfarenhetsåterföring är dock grunden till förbättringar. Lidelöw et al. (2015) beskriver att för 

att erfarenheter skall kunna delas till flera personer måste den omvandlas till data. Det är även 

viktigt att erfarenhetsåterföring efterfrågas uppifrån och ner i företagen för att den ska 

fungera. Lidelöw et al. (2015) skriver att företag ofta skapar databaser för att samla 

erfarenhetsdata i. 

 

Det finns flertalet examensarbeten som behandlar bristande erfarenhetsåterföring i 

byggbranschen. (Andersson & Sundin (2012), Wiklund (2007), Olovsdotter (2014), Lans 

(2015)).    

3.4 Genomförande av uppföljning  

Tidigare var uppföljning en naturlig del av byggverksamheten då företag hade anställda 

tidsstudiemän som var anställda enbart för att kontrollera framdrift, kapacitet och enhetstider. 

Nordstrand och Revai (2002) nämner att det nuförtiden inte är många företag som använder 

sig av systematisk uppföljningsverksamhet och menar att denna utveckling inte är hållbar. 

Entreprenörer använder sig inte av aktuella uppföljningsvärden med risken att de blivit 

föråldrade då nya metoder, material och maskiner används. Om kalkylerna istället grundar sig 

på aktuella data från uppföljningar blir kalkylerna säkrare och ett säkrare 

byggstyrningsunderlag ger positiva effekter för ekonomin i produktion. 

 

Wallström et al. (2011) beskriver att mätningar i byggprojekt ofta undviks då det upplevs 

besvärande och kräver mycket resurser för företagen. I projektens byggstyrning är det främst 

erfarenheter och uppskattningar som är grunden till beslut då mätningar och uppföljningar ej 

utförs i stor utsträckning. De mätningar som görs är främst ekonomiska mätningar. Det görs 

sällan mätningar ned på aktivitetsnivå, vilket medför att det är svårt att utvärdera hur olika 

aktiviteter har gått i projekten. Wallström et al (2011) beskriver att Platschefen i projekten gör 

egna mätningar över kritiska moment, sådana mätningar finns sällan dokumenterade och går 

ej att använda efter projektet. 
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Nordstrand och Revai (2002) beskriver att för att göra en uppföljning är det viktigt att ha 

noggranna förberedelser och information samt tydliga avgränsningar för vad som följs upp 

och hur det ska göras. Det kan vara lättare att slå ihop aktiviteter istället för att fördela ut tiden 

mellan dem. Det är en fördel att ha färdiga blanketter att fylla i när uppföljningen görs 

praktiskt. Beroende på projektets utformning och storlek så är det bästa att ha en särskild 

person som har produktionsuppföljning som sin huvuduppgift. Denne person skall helst följa 

upp allt och gå flera ronder per dag och anteckna vad som görs. Det går även att låta en 

Arbetsledare eller lagbas fördela arbetstiden på olika aktiviteter. Arbetstidsmängden ska sedan 

stämmas av mot utförda mängder. Det är även viktigt att alla störningar och omständigheter 

antecknas så att produktionsdatat kan bedömas och jämföras. De insamlade datat ska sedan 

dokumenteras inom företaget så att det kan nyttjas till kommande projekt och kalkyler. Sådan 

erfarenhetsåterföring är mycket värd till framtida projekt men även som syrningsmedel i 

pågående projekt. (Nordstrand och Revai, 2002) 

 

 

 

3.4.1 Kalkylens betydelse för Produktionsuppföljning  
Här skrivs angående frågeställning 2 kalkylens betydelse för produktionsuppföljning. 

 

För att kunna göra ekonomisk och produktionsteknisk styrning i ett projekt måste det finnas 

en produktionskalkyl som är uppföljningsbar och avstämningsbar (Nordstrand och Revai 

2002). Produktionskalkylen är ett av de viktigaste styrmedlen vid ett projekt och bör alltid 

upprättas före projektet börjar (Karlsson 2009). Kalkylens påverkan för uppföljning är således 

att det inte fås ett styrningsunderlag om det inte finns en avstämningsbar kalkyl att jämföra 

uppföljningen mot. Vid byggstyrningen i projekten måste kostnaderna hållas nere för att 

anpassa sig mot kalkylen och nå de mål som är uppsatta avseende kostnad. Produktionen 

måste anpassas efter de pengar som finns med i kalkylen, till detta är uppföljning som stäms 

av mot kalkylen ett bra verktyg. Kalkylens (produktionskalkylens) betydelse för uppföljning 

är alltså att den utger ramarna som resultatet av uppföljningen inte får passera, kalkylen är 

uppföljningens styrningsunderlag. (Karlsson, 2009) 
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4 Resultat  
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit vid Empirin för detta examensarbete.  
 

4.1 Sammanfattning av Kalkyleringsprocessen vid företaget i 
studien 

1. I Teoriavsnittet 3.1 beskrivs utifrån hur bl.a. Nordstrand och Revai (2002) ser på 

kalkyleringsprocessen. Den kan skilja sig åt ganska mycket mellan olika företag, 

entreprenadformer och olika typer av projekt. I detta avsnitt redogörs för hur den 

typiska kalkyleringsprocessen ser ut vid företaget i fallstudien för en 

utförandeentreprenad och syftar till att besvara frågeställning 4: Hur ser uppföljnings 

och kalkylarbetet ut i vid företaget i fallstudien. Finns det skillnader mellan Bygg och 

Anläggning?  

. 

 

 

När företaget får vetskap om ett intressant projekt bestämmer Arbetschefen om det ska räknas 

på projektet eller inte. Om projektet ska räknas på är normalfallet att en eller ett par 

kalkylatorer gör anbudskalkylen med viss hjälp från AC/PC.  Före inlämnande av anbud ses 

kalkylen över av arbetschefen som kan göra en sista justering i kalkylen. Arbetschefen kan till 

exempel lägga till eller ta bort vissa poster i kalkylen eller ändra priser. Arbetschefen kan 

även ändra vilket påslag för vinst som ska användas. 

 

I de flesta fall är förfrågningsunderlaget för anläggnings projekt uppbyggt efter AMA med en 

mängdförteckning. AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning är ett regelverk med 

beskrivningar, utförandekrav och materialkrav. En AMA kod beskriver således kraven som 

finns och hur man ska utföra aktiviteterna. (Svensk Byggtjänst, uå ). AMA är därför en 

trygghet för både entreprenören och beställaren, detta eftersom att AMA gör att beställaren 

vet vad han kan vänta sig av projektet samt att entreprenören vet vad han förväntas utföra vid 

varje aktivitet. Ett anbud byggt efter AMA ger även fördelen till beställaren att de anbud som 

kommer in har räknat på samma sak, därmed fås jämförbara anbud och det blir lättare för 

beställaren att välja det bästa anbudet.  

 

Mängdförteckningen anger vilken mängd av respektive AMA-kod som ingår och som skall 

prissättas i anbudet. Om verklig mängd i projektet sedan skiljer sig från mängden i anbudet så 

är det en mängdändring. När det finns en mängdförteckning så har beställaren oftast ansvar 

för de upptagna mängderna och är ansvarig för eventuella fel. Är mängden reglerbar, vilket är 

normalfallet, så blir det en mängdreglering med a’priser. Detta gör att det är relativt tryggt att 

prissätta en utförandeentreprenad uppbyggd efter AMA med en mängdförteckning. Detta 

eftersom att det finns tydliga ramar för vad som ska göras samt i vilken omfattning.  

 

 
Företaget i fallstudien använder sig av ett kalkylprogram som heter MAP Kalkyl (MAP, 

2015). Det är det program som används när prissättningen för jobbet görs och kalkyler skapas.  

Prissättningen börjar med att importera mängdförteckningen med AMA koder in till MAP 

Kalkyl. På detta sätt följer alla mängder och aktiviteter med. Det är då upp till 

anbudskalkylatorn att prissätta varje aktivitet. Detta görs vanligen genom att 

anbudskalkylatorn upprättar ett recept för varje aktivitet. I en aktivitet kan det ingå flera olika 



 

15 

 

resurser som kalkylatorn ger kapaciteter/enhetstider. I ett recept kan till exempel följande 

resurser ingå: hantverkare, en hjullastare, en grävmaskin och två lastbilar. För dessa sätts de 

kapaciteter som kalkylatorn tror är rätt. Eftersom att varje maskin ges ett timpris, en mängd 

och en kapacitet fås en kostnad för aktiviteten. Kapaciteten mot mängden ger den totala tiden 

för aktiviteten, denna multipliceras sedan med resurspriserna för att få den totala kostnaden. I 

figur 2 visas ett exempel från MAP för hur detta ser ut i kalkylprogrammet MAP. 

 

 
Figur 2 Urklipp från MAP för aktivitet CBB.21. Här visas ett recept gällande Jordschakt för grundläggning av byggnad, 106 

m3. Det ingår 4 st olika resurser som har getts kapaciteter. Kapaciteterna tillsammans med resursernas timpris ger 

aktivitetens enhetspris. Det framgår att i detta fall kostar det 233kr/m3 eller totalt 24698kr för 106 m3. (i MAP summeras 

siffrorna nedifrån och upp) 

 

Att sätta kapaciteter och enhetstider är alltid en bedömning och det är i stort sett omöjligt att 

veta att rätt pris har satts. Det gäller att redan i anbudsskedet försöka hitta bra metoder och 

lösningar för hur byggkraven kan uppfyllas på det billigaste och bästa sättet. Det eftersträvas 

att lämna så lågt anbud som möjligt eftersom att ”anbudstävlingen” mot andra företag ska 

vinnas. Priset får dock inte bli så lågt att vinsten uteblir. Kalkylatorns uppgift är att lämna ett 

så korrekt pris som möjligt för vad det faktiskt kommer att kosta, sedan är det vanligen upp 

till arbetschefen att välja vilket påslag för vinst som ska användas.  

 

Anbudskalkylen består oftast av flera delar och dessa kan vara: Nettokalkyl, 

omkostnadskalkyl, tjänstemannakalkyl samt maskinkalkyl. Nettokalkylen är som i exemplet 

ovan, vad det kostar att utföra de olika aktiviteterna. Omkostnadskalkylen tar med 

omkostnader som förväntas komma i projektet. Maskinkalkylen kan tex innehålla kostnader 

för småmaskiner, el-centraler mm. Tjänstemannakalkylen är kostnaden för de tjänstemän som 

ska vara vid projektet.  

När anbudet är färdigt lämnas det in till beställaren. Ibland väljer beställaren att begära in 

kompletteringar innan ett anbud väljs. Det är inte alltid det anbud med billigast prislapp väljs. 

Beställaren kan även väga in t.ex. mjuka parametrar, som referenser, organisation och 

erfarenheter entreprenören har, och välja ett anbud med högre pris om de får jobba med ett 

företag som har mer erfarenhet och kompetens. 

 

Om företaget vinner anbudsprövningen upprättas en kontraktskalkyl. Den kan skilja sig lite 

mot anbudskalkylen beroende på om t.ex. beställaren vill ändra på något. Nästa steg är att 

kalkylen överlämnas till platschefen. Platschefens uppgift är att göra kalkylen 

produktionsanpassad och bygga kalkylen detaljerat efter hur denne vill driva projektet, dvs 

platschefen upprättar en produktionskalkyl och därmed en detaljerad budget för projektet. Det 
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är sedan upp till Platschefen att driva jobbet på ett sådant sätt att produktionskalkylen klaras 

och att jobbet går med förväntad vinst eller bättre. 

 

Produktionskalkylen är en kontroll för om platschefen har tillräckligt med pengar för att driva 

projektet på det sätt som denne vill och därmed en kontroll för om det finns tillräckligt med 

pengar i kalkylen. Det kan tex vara så att kalkylatorn har missat något i kalkylen och då kan 

platschefen via produktionskalkylen upptäcka att det saknas pengar redan innan projektet 

startar. I ett sådant fall kan Platschefen redan före projektets start redogöra för Arbetschefen 

att prognosen är lägre än i anbudsskedet. Under produktion kan det även lämnas pris på 

tilläggsjobb som inte var med i förfrågan, då kan en särskild kalkyl upprättas för det.  

 

 

Kalkyleringsprocessen kan variera mycket beroende på vilken typ av projekt och 

entreprenadform det är. Det kan även skilja mycket mellan olika kalkylatorer eftersom de 

bygger sin kalkyl på egna erfarenheter, sitt sätt att tänka och sina beräkningsmetoder. I den 

bästa av världar hålls produktionskalkylen ständigt uppdaterad under projektets gång med 

inköp, ÄTA-arbeten, kapaciteter samt att nedskriven uppföljning görs löpande. Detta fungerar 

dock bristfälligt och varierar mycket mellan olika kalkylatorer och platschefer, i avsnitt 4.1.2 

redogörs för arbetet med produktionskalkylen mer ingående. 

 
 

4.1.1 Hjälpmedel som används vid kalkyleringsprocessen 
För att undersöka vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och vilka som används i 

kalkyleringsprocessen av Intervjupersonerna togs detta med vid den empiriska studien. Denna 

del i kalkyleringsprocessen har fått en egen rubrik eftersom att detta har betydelse för både 

behovet av uppföljningsdata och för vad som finns idag. Detta avsnitt syftar till att delvis 

besvara frågeställning 3. Frågorna som ställdes under intervjun var: Vad finns och vad 

används för hjälpmedel när en kalkyl skapas? Hur bedöms enhetstider och kapaciteter? Finns 

det hjälpmedel i form av utförda uppföljningar eller någon bank med produktionsdata? 

 

Vid kalkylering av anläggningsarbeten finns det inte så mycket hjälpmedel. Det finns 

litteratur så som KP-fakta och kapacitetsdata men de är inte alltid användbara. Det var bara 

2/10 som uppgav att de brukade kolla i KP-fakta och kapacitetsdata och det var främst vid 

VA-jobb. (KP-Fakta och kapacitetsdata är hjälpmedel, där diverse enhetstider och kapaciteter 

för olika moment är framtagna via tidsstudier). 

 

Vid intervjuerna framkom det att egna samt kollegors erfarenheter är i princip de enda av 

anläggnings kalkylatorers hjälpmedel som används. Det finns ingen ”bank” på företaget i 

studien med kapaciteter som någon tidsstudieman har kommit fram till. När 

mängdförteckningen importeras till kalkylprogrammet och mängderna i 

förfrågningsunderlaget skall prissättas börjar man från noll. På anläggning finns ingen hjälp 

med föreslagna kapaciteter/enhetstider i kalkylprogrammet. Kalkylatorn måste ha en bild över 

hur bygget ska drivas, på vilket sätt, med vilka maskiner, arbetsmetoder och material samt hur 

lång tid eller vilken kapacitet man kan hålla för olika moment. Kalkylatorn måste även ha en 

känsla över ungefär vad enhetspriserna borde vara. Kalkylatorn måste ha en stor kunskap och 

erfarenhet för att kunna göra detta på ett bra sätt.  

 

Ett hjälpmedel som alla hade använt var att kolla i gamla kalkyler, dvs vad man har använt 

förut. Om kännedom finns av en gammal kalkyl för ett liknande projekt eller en gammal 



 

17 

 

kalkyl där liknande moment ingår så används den gamla kalkylen och en bedömning och 

projektanpassning görs för den nya kalkylen. Ingen av intervjupersonerna hade tillgång till 

någon bank med gamla uppföljningar av enhetstider från utförda projekt. Några av 

intervjupersonerna har dock gjort egna uppföljningar men dessa är i regel inget som används 

igen då dessa mest är gjorda för dåvarande projekt som styrningsunderlag. Det kan vara 

nedskrivet för hand eller dator men saknar ofta parametrar som gör att det blir svårt att läsa ut 

till exempel kapaciteter, enhetstider, förutsättningar och så vidare. Det vill säga att 

uppföljningarna inte är gjorda för att de ska kunna användas till kalkylarbete i framtiden.  

 

Ingen av intervjupersonerna från varken Bygg eller Anläggning uppgav att de brukar använda 

sig av utförda produktionsuppföljningar från egna färdigställda projekt vid kalkylarbetet.     

 

I bilaga 2 tabell 4 redogörs i tabellform för hur intervjupersonerna svarade angående 

hjälpmedel till kalkylarbetet. 

 

 

4.1.2 Hur används produktionskalkylen? 
I teoriavsnittet framkom det att produktionskalkylen är det enskilt viktigaste syrningsmedlet 

för Platschefen i produktionen(Karlsson,2009;Nordstrand och Revai, 2002) och att 

produktionskalkylen är det som uppföljningen bör stämmas av mot enligt Nordstrand och 

Revai (2002). Därför har den fått ett eget stycke här under kalkyleringsprocessen. Vid 

intervjuerna ställdes frågan över hur Intervjupersonerna arbetar med Produktionskalkylen då 

detta är en viktig del för en fungerande uppföljning.  

 

I intervjuerna framkom det att en produktionskalkyl inte alltid upprättas på ett bra sätt. Att det 

inte görs, görs bristfälligt eller görs sent i projekten. I de fall när produktionskalkyl upprättas 

så är det oftast Kalkylatorn som tillsammans med Platschefen går igenom och upprättar en 

produktionskalkyl. Det blir då en ordentlig kalkylöverlämning då kalkylen gås igenom 

tillsammans och en produktionskalkyl upprättas. Företaget har bestämt att en 

Produktionskalkyl ska göras för alla projekt över 5 miljoner kronor, det är således många 

mindre projekt där en produktionskalkyl aldrig upprättas. 

I de fall där Produktionskalkyl ej görs vid större projekt än 5 miljoner eller görs bristfälligt, 

beror ofta på att platschefen upplever att det inte hinns med då det är flera projekt igång 

samtidigt eller hög arbetsbelastning. Det händer att en enkel produktionskalkyl (omstämplad 

anbudskalkyl) används, som man egentligen inte är nöjd med, men på grund av tidsbrist 

användes den så gott det går ändå.  

 

Nedan i kursivt är några tankar från intervjupersonerna: 

”Att upprätta en bra produktionskalkyl kan ta tre gånger så lång tid som att göra kalkylen” 

”på varje bygge borde det sitta ett hänglås där den enda nyckeln som fungerar är en 

produktionskalkyl, det borde vara förbjudet att starta ett projekt innan en PK finns” 

”Det bästa är om kalkylatorn redan i anbudsskedet gör kalkylen byggvänlig, då är 

produktionskalkylen nästan klar” 

”De gånger PK inte görs är beroende på tidsbrist, när man redan har 3 projekt igång hinner 

man inte göra någon PK när ännu ett nytt projekt ska startas” 

I tabell 5 i bilaga 2 redogörs för hur intervjupersonerna svarade och resonerade kring 

produktionskalkylen. 
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4.1.3 Skillnader i process/arbetsgång för kalkylarbetet mellan Anläggning och 
Bygg  
 

Utifrån intervjuerna som är gjorda så finns det vissa skillnader om hur Bygg och Anläggning 

arbetar med kalkylen och uppföljning, men det finns förstås många likheter också. Beroende 

på vem man frågar så är Bygg mer komplext eller enformigt. Anläggning är Nytt och unikt 

eller enkelt. I punktlistan nedan beskrivs kortfattat några uppkomna skillnader utifrån 

intervjuerna i den empiriska studien: 

 

 Anläggning har oftast kalkylen uppbyggd efter aktiviteter med AMA koder och en 

mängdförteckning att prissätta. Bygg har istället kalkylen byggd efter 

byggdelstabellen och ny/ombyggnadslistan. 

 På Anläggning går det vanligen i större utsträckning att ekonomiskt mängdreglera 

utförda mängder än på Bygg.  

 Bygg får föreslagna recept och enhetstider i kalkylprogrammet, detta har inte 

anläggning. 

 Bygg gör alltid en produktionskalkyl, det görs mer bristfälligt på anläggning.  

 Eftersom att huvudlöneformen på bygg är Ackordslön medans Anläggning har 

månadslön finns vissa skillnader. På bygg görs det oftare uppföljning i och med att 

ackordsavstämning måste göras. 

 På Anläggning är det oftare unika projekt som inte gjorts förut eller gjorts för 50 år 

sedan. Det finns då ingen att fråga hur man ska göra utan man måste tänka ut det själv. 

 På byggsidan är det mer återkommande moment och kalkylen behöver inte 

projektanpassas lika mycket.  

 

Se även tabell 5 i bilaga 2 för hur intervjupersonerna svarade angående produktionskalkyl. 

 

 

4.2 Uppföljning vid företaget i fallstudien 

I teoriavsnitt 3.2 beskrivs de fördelar som finns att vinna av att göra uppföljningar och att det 

går att göra på många olika sätt. Detta avsnitt avser att besvara frågeställning 3, dvs hur 

uppföljningsarbetet ser ut vid företaget i studien. 

 

Den empiriska studien, både intervjuer och deltagande observation, visar att det kontinuerligt 

görs uppföljningar vid företaget i fallstudien. Omfattningen, på vad och hur uppföljning görs 

varierar dock mycket från projekt till projekt och framförallt mellan vilka personer som är 

inblandade i projekten. Generellt sett så görs ingen uppföljning ner på aktivitetsnivå med 

tidsstudier av olika arbetsmoment, där kapaciteter och enhetstider genereras. Det finns inte 

någon vedertagen modell för hur uppföljningar skall göras. 

 

De uppföljningar som görs är i huvudsak tidplaneavstämning och ekonomisk uppföljning 

enligt tabell 3 i avsnitt 3.2. Tidplaneavstämning görs löpande i projekten och 

kostnadsuppföljning görs minst 4 gånger per år vid företagets prognostillfällen. I projekteten 

görs generellt inte någon nedskriven uppföljning för att få kapaciteter och enhetstider, det 

skrivs inte ner på aktivitetsnivå. Man har däremot känslan och övergripande koll på hur de 

olika momenten i projekten går. En av intervjupersonerna förklarade att: ”När man har 35 års 

erfarenhet så vet man om det går bra eller dåligt”, dvs att man i byggstyrningen går mycket 

på rutin och magkänsla.  Det är något som aldrig kommer vidare som återkoppling till 
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kalkylator. Det går heller sällan ner till att jämföra enhetspriser och kapaciteter så man vet 

inte hur bra eller hur dåligt de olika aktiviteterna går. De uppföljningar som görs skrivs ibland 

ner, men det blir på nya sätt varje gång och inget som man systematiskt delar med sig av. Det 

handlar då mer om att göra en relativt snabb bedömning av hur det går. Till exempel att 

tidplanen stäms av eller att bedöma vilken framdrift som erhålls och jämföra mot tidplanen 

för fortsatt planering. 

 

Vid en del projekt är personalen vid företaget noga med konteringen. Då märks kostnader som 

material, maskiner och underentreprenörer med bestämda nummer. I vissa projekt görs en 

aktivitetsmärkning för varje kostnad, dvs att man ger kostnaderna för en aktivitet ett nummer. 

I de fall där detta görs bra så går det att göra en ekonomisk uppföljning över de olika konton 

och aktiviteter som finns i ekonomisystemet. Det är dock viktigt att vara konsekvent och 

noggrann med konteringen och aktivitetsmärkningen om detta ska fungera. Om något missas 

eller konteras fel så hamnar kostnaden på fel ställe och då blir det fel, men om det görs 

konsekvent och på rätt sätt så är det ett väldigt bra verktyg. 

I tabell 6 i bilaga 2 redovisas hur intervjupersonerna svarade om hur de upplever att 

uppföljningsarbetet fungerar nu. 

 

 

4.3 Erfarenhetsåterföring 

I teoriavsnitt 3.3 behandlas erfarenhetsåterföring och sammanfattningsvis att det är viktigt att 

lära sig av sina tidigare erfarenheter för att bli bättre. Denna del i studien har till syfte att 

undersöka hur återföring fungerar för att ta reda på om något bör ändras för att uppfylla 

frågeställning 5, dvs att kunna använda sig av data från tidigare projekt till att räkna på nya. 

I detta avsnitt kommer underlaget både från intervjuerna samt från deltagande observation.  

 

Erfarenhetsåterföring görs på vissa projekt men då handlar det ofta om att samla hantverkare, 

tjänstemän och maskinförare och prata om vad som har gått bra och dåligt i projektet. Det 

medför då även att detta blir mer allmänt om upplevelser och tyckanden. Det talas inte om 

kapaciteter eller kronor per m2 på ett sådant möte. Det handlar mer om metodval, material 

och arbetsmiljö. Kalkylatorn får generellt inte någon återkoppling på sin kalkyl annat än 

eventuella poster som saknas eller att det finns med för lite pengar. Två av de tio 

intervjupersonerna (som båda var PC) upplevde att erfarenhetsåterföringen mellan kalkyl och 

produktion fungerar på för dem ett bra sätt och sju av tio tyckte att den kan förbättras. Åtta av 

tio (2st som ej svarat på detta) uppgav att den återföring som sker mellan kalkyl och 

produktion är muntlig. Återföring är även ofta spontan och informell och kommer tex i 

samband med något annat möte eller liknande.  

Ingen av intervjupersonerna uppgav att det brukar ge skriftlig återföring i form av en 

produktionsdatainsamling från projekt till kalkylator. 
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4.4 Förslag - Olika alternativ för hur uppföljning kan göras praktiskt 

I avsnitt 3.2 beskrivs bland annat utifrån Nordstrand och Revai (2002), Karlsson (2009) och 

Lidelöw et al (2015) hur olika uppföljningar kan göras. I detta avsnitt redovisas olika 

alternativ som framkommit vid empirin och syftar till att undersöka olika alternativ för att 

besvara frågeställning 5. Förslagen syftar till hur en uppföljning av typen 

”produktionsdatainsamling, enhetstider” enligt tabell 3i avsnitt 3.2 kan göras. 

 

Vid intervjuerna erhölls olika förslag för hur uppföljning skulle kunna göras vid företaget. 

Förslagen finns överskådligt sammanställda i tabell 8 i bilaga 2. Förslagen från empirin kan 

sammanställas till tre olika huvudspår för hur uppföljning kan utformas för att uppfylla de 

kriterier som intervjupersonerna tycker är viktigt.  
 

Utifrån intervjuerna och tabell 8 i bilaga 2 kan tre olika huvudspår för uppföljning göras: 

 

1. Uppföljning kan göras i efterhand av kalkylator och/eller PC med en noggrann 

dagbok och rätt kontering av alla kostnader 

Detta blir en bra erfarenhet för kalkylatorn (att både räkna på jobbet samt att göra 

uppföljning) men Platschefens möjlighet att använda uppföljningen som styrning i 

produktion blir låg. Det handlar mer att se hur det blev och inte hur det blir. 

Uppföljningen blir även mer riktad mot kostnadskaraktär och övergriplig då den görs i 

efterhand. Det vill säga att det blir en ekonomisk uppföljning, ej primärt inriktad på 

kapaciteter och enhetstider.  

2. Uppföljning kan göras av PC/AL i produktion på en förskriven mall 

PC/AL gör uppföljning ute i produktion genom att fylla i en Excel mall (ev för hand). 

Detta görs på utvalda moment som tex redan definierats vid startmöte eller eventuellt 

om något moment går dåligt. 

3. Uppföljning kan göras av hantverkare i produktion på en förskriven mall 

Vid arbetsberedning för en viss aktivitet så får hantverkare och maskinförare veta hur 

lång tid de har på sig med vilka resurser de har att utföra en viss aktivitet. De får även 

en kopia av arbetsberedningen där de ska fylla i tiden som använts. Dvs uppföljningen 

bryts ned till att hantverkarna gör den och sedan överlämnar den till AL som kan 

renskriva i tex Excel. Detta tillvägagångssätt bör vara lämpligt då löneformen ackord 

tillämpas. 
 

 

 

4.4.1 Förslag - Hur uppföljningar skall sparas digitalt på företaget? 
För att uppföljningen ska bli användbar även efter ett projekt så behövs det någon form av 

databas där uppföljningsdata kan samlas enligt Lidelöw et al (2015) och Nordstrand, Revai 

(2002). Vid empirin undersöktes vad intervjupersonerna hade för tankar kring hur det bör 

göras.  

 

I tabell 9 i bilaga 2 framgår det vilka alternativ för lagring av uppföljning som nämndes vid 

intervjuerna men de beskrivs även här nedan. Detta är intervjupersonernas förslag och 

önskemål. 

 

I intervjuerna var förslagen för att lagra uppföljning många: 

 Exceldokument som tex läggs upp i företagets interna server (G:) i en egen mapp. 

Spara varje dokument med AMA-kod och projektnummer. 
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 MAP: uppföljningen kan sparas som resurssatta recept med kapaciteter i MAP, likt 

ny/ombyggnadslistan. 

 MAP: uppföljningen kan läggas in som en efterhandskalkyl där alla uppföljningar 

lägges in efter AMA-koder eller aktiviteter. Dvs att en kalkyl i MAP görs där verkliga 

utförda recept lägges in med mängder och kapacitetssatta resurser.  

 Om en fullt uppdaterad PK görs som uppföljning så går man helt enkelt in i PK för att 

se uppföljningen (den uppdaterade PK) för respektive projekt 

 Basen ekonomi: I basen kan olika nyckeltal läggas upp och tex jämföras med 

kalkylerade värden.  

Sammanfattningsvis behandlade förslagen MAP Kalkyl, Basen Ekonomi samt att en egen 

mapp i företagets interna server där Excel dokumenten kan sparas. 

Några synpunkter som kom fram var att kalkylprogrammet MAP inte alltid är så lätt att 

hantera. För produktionspersonal som inte sitter med MAP dagligen upplevs det krångligt och 

svårarbetat. Likaså är Basen ett obekant program för många arbetsledare. Excel är däremot 

mer bekant och de flesta har vana och trivs vid att använda Excel. Kalkylatorerna som arbetar 

i MAP ser dock gärna att uppföljningsdatat integreras med MAP på något sätt. 
 

 

4.5 Lösning – Rekommenderat förslag till hur Uppföljningen ska 
utföras  

I detta avsnitt redovisas föreslaget tillvägagångssätt samt uppföljningsmall för hur företaget i 

fallstudien föreslås arbeta med produktionsuppföljning, detta avsnitt har därmed som syfte att 

besvara frågeställning 5 i examensarbetet. 

 

De tre olika förslagen från avsnitt 4.4 har utvärderats och jämförts. Då ett alternativ ska väljas 

måste tidsåtgång och nytta vägas in. Här tros föreslaget alternativ kräva minst tidsåtgång men 

ge stor nytta både i projektet samt som återföring till kalkylator. 

 

Föreslagen uppföljningsmetod är enligt alternativ 2 i avsnitt 4.4, det vill säga att PC/AL 

gör uppföljning med hjälp av en förskriven Uppföljningsmall i Excel. Uppföljningen ska 

sedan lagras digitalt på företaget genom att lägga upp den i en egen mapp på företagets 

interna server. Uppföljningar görs förslagsvis efter olika AMA-koder. 

 

 

För att utföra föreslagen uppföljningsmetod så har en uppföljningsmall konstruerats i Excel, 

se figur 3 på nästa sida. I bilaga 3 i examensarbetet åskådliggörs ett praktiskt test av 

uppföljningsmallen som är utförd vid ett av företagets projekt. 

 



 

22 

 

 

 

 

 
Figur 3: Föreslagen uppföljningsmall i Excel. Här redovisas en uppföljning för AMA-kod DCB.411.  

 

Denna uppföljningsmall är upprättad med beaktning att hållas så enkel som möjligt med så få 

variabler som möjligt, men ändå ge bra information. Den är även gjord i beaktande att den ska 

vara bred och att mallen ska kunna användas till så många olika moment som möjligt. För att 

använda mallen gör man följande: 

 

I mallen är de enda rutorna som ska fyllas i de som är färglagda med grönt eller orange, 

övriga rutor beräknas automatiskt med formler. Först fylls projektnamn, datum samt person 

som utfört uppföljningen i. Det finns en ruta för vilken AMA-kod som följes upp, samt en 

ruta för vilken mängd som har utförts, vilket kan stämmas av löpande. 

I Excelmallen, under ”uppföljning av förbrukade resurser”, finns en rad för varje resurs som 

används. För varje resurs fylls det timpris som gäller för projektet i samt att man dagligen 

fyller i förbrukade timmar per resurs. I mallen finns det även ett område där värden från 

produktionskalkylen skall föras in. Det finns även två stycken textrutor med plats för 

kommentarer och förutsättningar som har betydelse för uppföljningen och arbetsmomentet. 

 

Sammanfattningsvis är det enda som behöver göras dagligen att bedöma antalet timmar per 

resurs för aktiviteten samt att uppföljningen stäms av efter eget tycke. Det dagliga arbetet går 

därmed snabbt att göra vilket framkom var en viktig aspekt från empirin.   

 

Utformningen av Excelmallen är gjord så att det viktigaste ryms på första sidan, dvs resultatet 

av uppföljningen går att utläsa på första A4-sidan (vilket visas här). Vill man se resurser samt 

förbrukade timmar mer i detalj får man gå in i Excel alternativt skriva ut fler sidor. I 

Excelmallen är det fritt nedan och till höger vilket gör att många dagar eller resurser inte är 

något hinder i uppföljningsallen. Alla rutor där uppgifter ska fyllas i är färglagda och 

anledningen till att det är två färger är för att det inte ska flyta ihop, dvs det ska vara lätt att 
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följa en rad. I Uppföljningsmallen är det bara de grundläggande uppgifterna som ska fyllas i: 

Resurs, förbrukad tid och timpris. Från produktionskalkylen fylls resurs, beräknat timpris och 

beräknad kapacitet in i mallen. Fylles mindre än detta i så går det inte att få ut värdefull 

information, utan alla dessa värden är nödvändig för att få alla fördelar med uppföljningen. 

Mallen är därmed gjord så enkel som möjligt vilket utifrån empirin var en viktig aspekt. Här 

nedan är ett citat från empirin som är kopplat till detta. 
”Det är viktigt att ribban läggs på rätt nivå. Om ambitionen blir för hög så kommer uppföljningen inte 

att göras, alternativt inte resultera i något. Om den å andra sidan blir för låg så ger den inte något då 

den gjorts på för odetaljerad nivå.” 

 

Uppföljningsmallen är även praktiskt utvärderad vid ett av företagets projekt och finns i bilaga 3 i 

examensarbetet. 

 

 

Föreslagen arbetsgång för produktionsuppföljning gås här nedan igenom i punktlista: 

 

1. Bestämma vad som ska följas upp samt hur detaljerade uppföljningarna ska 

vara 

Arbetschef/Kalkylatorn/”lilla gruppen” bestämmer vad som ska följas upp, detta då 

det i teorin samt empirin framkommit att det är viktigt att uppföljningarna som görs 

efterfrågas uppifrån och ner i företaget (Lidelöw et all, 2015). Det bör ej vara för 

många uppföljningar per projekt. Detta skiljer sig från teorin, men vid empirin 

framkom det att det normalt sett helt enkelt inte finns tid. Det är viktigt att 

uppföljningsarbetet inte upplevas betungande eller övermäktigt. Det bör därför ej vara 

fler än tre uppföljningsmoment per projekt. Detta beror på vilket projekt 

(storlek/typ/entreprenadform osv) det är samt vilken bemanning som finns. 

Uppföljningen bör även göras för något som har ekonomisk betydelse för projektet, då 

detta enligt empirin gör att intresset att utföra uppföljningen ökar. 

Vid empirin sa en av intervjupersonerna följande: 

”Det är bättre att ha ambitionen att göre en måttlig uppföljning som blir något istället 

för att ha ambitionen att följa upp allt, det är då lätt att det blir övermäktigt och inte 

resulterar i någonting konkret.” 

 

 

2. Göra uppföljning 

Uppföljningen görs på så sätt att PC/AL fyller i uppföljningsmallen i figur 3 för 

respektive uppföljning. Uppföljningen görs dagligen till exempel i samband med att 

skriva dagbok, det vill säga att det dagligen skrivs upp hur många timmar per resurs 

som förbrukas på aktiviteten. Det finns en poäng med att det ska göras dagligen och 

det är dels att noggrannheten blir bättre men även att när det görs dagligen så ökar 

styrningsmöjligheten. Det åskådliggörs även snabbt om något är fel i aktiviteten eller 

om man tex utför arbeten som egentligen inte ingår i kontrakt och därmed bör vara 

ÄTA-arbeten (Nordstrand och Revai (2002) samt även empiri). 

 

3. Avstämning 

Uppföljningen stäms av löpande i projektet genom att jämföra hur det verkligen går i 

projektet med data i produktionskalkylen. Det är viktigt när avstämning görs samt vid 

jämförelse mot produktionskalkylen att enheten är rätt. I anläggning förekommer det 

ofta olika sorters enheter och det är viktigt att hålla koll på dessa. Avstämningen görs i 

uppföljningsmallen genom att fylla i utförd mängd, samt förbrukade resurser. Genom 
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att stämma av i uppföljningsmallen under projektets gång får PC ett styrningsunderlag 

för aktiviteten. PC ser då överskådligt hur aktiviteten går ekonomisk och har möjlighet 

att justera i arbetsmetoder och utföranden för att klara kalkylen. Enligt teorin är denna 

del i uppföljningen till stor hjälp för platschefen då detta ger ett underlag för planering, 

prognos och styrning i projektet (Nordstrand och Revai, 2002). Platschefen får bättre 

koll på hur det faktiskt går i produktionen. 

 

 

4. Korrigeringar i produktion 

Om uppföljningen visar att arbetsmomentet går sämre än förväntat får orsak till detta 

utvärderas, samt utföra ändringar och förbättringar i utförandet för att klara 

produktionskalkylen. Även om aktiviteten går bättre än produktionskalkylen bör det 

reflekteras varför. Går det helt enkelt bättre än bedömningen i kalkylskedet eller är 

något ändrat i till exempel material eller arbetsmetod. 

 

5. Anteckningar/utvärderingar 

För återföring är det viktigt att skriva ned kommentarer och förutsättningar så att 

uppföljningen kan värderas och jämföras till framtida projekt. I empirin var det flera 

av intervjupersonerna som kommenterade att uppföljningen blir ”värdelös” om detta 

avsnitt inte finns med och även i teorin framkom det att det är viktigt att kunna 

jämföra och värdera uppföljningsdatat för att det ska kunna användas i framtiden. I 

uppföljningsmallen finns det föreslagna punkter för kommentarer och förutsättningar 

som kan skrivas ned.  

 

 

 

 

6. Återföring 

När aktiviteten är klar och uppföljningen är gjord så tas den till kalkylatorn som får 

återföring på aktiviteten. När uppföljningsmallen är ifylld får kalkylatorn data om 

vilka kapaciteter som hållits, vad enhetspriset blev, vilka förutsättningar som rådde 

samt vilka förutsättningar som påverkar produktiviteten mest. Kalkylatorn ska sedan 

på nästa Måndagsmöte (kalkylmöte) ta upp resultatet av uppföljningen så att 

kalkylgruppen vet att uppföljningen finns. Detta bör vara det enklaste sättet att 

säkerställa att uppföljningen sprids bland de som behöver den. När detta kommer 

igång kan denna del även bidra till att uppföljningar efterfrågas uppifrån företaget och 

att det uppstår ett ”sug” efter dem vilket framkommit i teori och empiri är viktigt för 

att arbetet med uppföljningar ska utföras. 

 

7. Lagra uppföljning 

Uppföljningen lagras sedan digitalt i en egen mapp på företagets server. Uppföljningar 

sparas med rätt AMA-kod som första bokstäver i filnamnet följt av projektnummer. På 

detta sätt finns produktionsdatat tillgängligt och går att söka efter för dem som 

behöver den. Detta är en viktig del för att kunna skapa en användbar 

”uppföljningsbank” är det viktigt att alla uppföljningar samlas in till en och samma 

lagringsplats (Nordstrand och Revai, 2002). Förslagsvis får en person i kalkylgruppen 

i uppgift att lägga in uppföljningar till lagringsplatsen och hålla den uppdaterad. 
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5 Analys 
Analysen innefattar kopplingar och skillnader mellan teori och empiri i denna rapport. Även 

egna reflektioner och slutsatser behandlas. 

5.1 Kalkyleringsprocessen 

Arbetsgången för kalkyleringsprocessen beskriven i teorin stämmer väl in med den erhållna 

från empirin i denna rapport. 

De hjälpmedel som används när kalkyler skapas är utifrån empirin i denna rapport, förutom 

egna erfarenheter, främst gamla kalkyler samt att ta hjälp av en kollega (någon annans 

erfarenhet). Det mesta tas dock från egna erfarenheter. Ingen av de intervjuade hade tillgång 

till gamla uppföljningar eller uppmätta produktionsdata från genomförda projekt. Detta 

betyder att erfarenheter som skaffas i projekten inte skrivs ned och tas tillvara.  Detta leder till 

att företaget i fallstudien inte har tillgång till aktuella uppföljningsdata från sina egna projekt. 

Enligt Nordstrand och Revai (2002) är detta idag ett vanligt problem för bygg och 

anläggningsföretag. För att skapa säkrare kalkyler är det därför viktigt att utföra 

produktionsuppföljningar samt bedriva systematisk erfarenhetsåterföring från projekten till 

kalkylatorerna. Analys av detta är att det är väldigt dumt att inte på ett organiserat sätt samla 

in erfarenheter och använda sig av dessa i framtida projekt. Föreslagen uppföljningsmall i 

detta examensarbete är en lösning på detta problem. 

 

Att bygga kalkyler utifrån egna erfarenheter och uppskattningar är grunden som alla de 

intervjuade kalkylatorerna står på. Alla har en bakgrund från att ha arbetat i produktion i olika 

projekt. Det är svårt att läsa sig till vilka maskinstorlekar och arbetsmetoder som är lämpliga i 

olika fall för ett anläggningsprojekt. Det är därför ofta mycket viktigt att kalkylatorerna har 

god erfarenhet och kan genomföra projektets delar ”i huvudet” under kalkylskedet.  

 

När egna erfarenheter ej räcker till är det vanligast att kalkylatorerna frågar en kollega. Det 

som praktiskt händer då är att bedömningar görs baserat på fler personers erfarenheter. Det 

händer även att det görs kvalificerade gissningar baserat på den vetskap och erfarenhet som 

finns för helt nya moment, ofta hamnar kalkylen ganska nära det verkliga utfallet och är det 

inte en avgörande post för projektet ekonomiskt så brukar det gå bra. 

Det är väldigt ovanligt att nyutexaminerade studenter får jobb som kalkylator vid företaget i 

fallstudien. Detta är främst för att erfarenhet saknas, vilket enligt empirin är det viktigaste 

verktyget för en kalkylator vid företaget i studien. Det är som det framkommit i empirin få 

hjälpmedel att använda sig av när en kalkyl ska upprättas. Om det hade funnits en 

erfarenhetsbank som Nordstrand och Revai (2002) beskriver förekommer hos företag, skulle 

det gå att läsa sig till viss sådan information och det skulle bli bättre förutsättningar för nya 

kalkylatorer.  

 

Att titta tillbaka på gamla kalkyler kan vara ett bra sätt att värdera tidigare tankegångar vid 

prissättning av liknande jobb. De värden som använts i gamla kalkyler behöver dock inte vara 

vad utfallet blev i produktion. Enligt intervjupersonerna känns det däremot säkrare att 

använda något som är använt förut än att ta ett värde ur luften. 

Att använda en gammal kalkyl som kalkylunderlag kan vara ett bra hjälpmedel. Det är dock 

bra om kalkylatorn har kännedom om och helst varit med i projektet samt att återföring på 

kalkylen finns. I värsta fall kan den gamla kalkylen vara en kalkyl som någon annan 

kalkylator har gjort samt att företaget inte fick projektet och därmed är kalkylen aldrig 

använd. Det kan även vara så att en gammal kalkyl som någon annan kalkylator gjort används 

där den enda vetskapen om projektet är att det ekonomiska resultatet för projektet var bra. Att 
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ett projekt har gått bra kan bero på många olika saker och att använda kapaciteter från en 

”bra” kalkyl är inte heller riskfritt. Även om ett projekt har gått väldigt bra så är det inte 

osannolikt att något eller några moment i projektet har gått dåligt. Om kalkylvärden används 

för ett moment som tidigare har gått väldigt bra så finns risken att anbudet blir för dyrt och att 

någon annan får projektet.   

Det är därmed en stor risk att använda gamla kalkyler om inte vetskapen om hur projektet 

med den gamla kalkylen gick. Anbudet kan till exempel bli alldeles för dyrt så att någon 

annan får jobbet eller eventuellt för billigt och utföra det med förlust. Det kan förstås även gå 

bra men det är en osäkerhet i att använda gamla kalkyler som kalkyleringsunderlag. 

 

5.1.1 Skillnader mellan Bygg och Anläggning 
Som det visade sig i empirin är en av skillnaderna mellan bygg och anläggning att bygg 

generellt alltid har ackordslön för hantverkarna. För att ackorden ska vara rättvisa så har bland 

annat facken varit med och tagit fram ny- och ombyggnadslistan som redogör för vilka 

enhetstider som är lämpliga, ofta anges intervall för olika aktiviteter. Dessa enhetstider 

används även i kalkylen och finns integrerade i kalkylprogrammet. På bygg får därför 

kalkylatorerna föreslagna värden i kalkylprogrammet. Kalkylatorerna på bygg upplever att 

detta är till hjälp vid kalkylarbetet och en bra grund även om värdena alltid måste 

projektanpassas. Vidare görs alltid en produktionskalkyl för att kunna göra en 

ackordsavstämning på Bygg. På anläggning finns det som det tidigare nämnts inga föreslagna 

värden alls i kalkylprogrammet men vid intervjuerna framkom det att de flesta av 

intervjupersonerna tror att det skulle vara bra med något liknande system. 

 

 

En ytterligare praktisk skillnad mellan bygg och anläggning är hanteringen av material. När 

ett anläggningsprojekt är klart så är allt material använt, det finns inte kvar byggmaterial utan 

all avtäckning, schaktmassor, fyllning är hanterat. Överförbrukningar av tex tid och material 

gentemot kalkylen går ofta att mängdreglera med beställaren. Detta beror förstås på vilken typ 

av projekt som avses, jämförs ett dammprojekt mot ett husprojekt så uppstår väldigt mycket 

kostnader till att hantera material som blivit över vid ett husprojekt. Dels kostnaden att ha 

beställt för mycket men även att ta vara på överblivet material efter projektet. Vid ett 

dammprojekt är i regel allt material hanterat och reglerat när projektet är klart. Denna skillnad 

med material gör att det blir viktigare att hålla koll och följa upp materialanvändningen vid ett 

byggprojekt än vad det är vid ett anläggningsprojekt.  

 

 

5.2 Uppföljningar  

De uppföljningar som görs idag vid företaget är främst av kategorierna tidplaneavstämning 

och Ekonomisk uppföljning från tabell 3 i teorisavsnitt 3.2. Dessa är mer övergripande men är 

förstås också viktiga att hålla koll på. Dessa ger dock inte samma styrningsunderlag som en 

mer utförlig produktionsuppföljning skulle göra. Delen där återkoppling av enhetstider och 

kapaciteter till kalkylator bör ske missas också eftersom att man inte skaffar sig den 

erfarenheten i projektet. När uppföljning av typen tidplaneavstämning och ekonomisk 

uppföljning används blir det lätt att aktiviteterna tar den tid det tar och att det eventuellt i 

efterhand går att se vad resultatet blev. Om en mer noggrann produktionsuppföljning görs 

under produktionens gång går det att se vad det blir medans det fortfarande finns möjlighet att 

påverka utfallet. 
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En tidigare utförd uppföljning som är gjord vid företaget visar hur förbrukade 

hantverkartimmarna summeras i Excel för olika AMA-koder vid ett brobygge. Där har en 

uppföljning av form och armering vid ramben/vingar för bron gjorts. I uppföljningen är 

resultatet att det förbrukats 83 timmar för AMA-kod EBB (Form) samt 51timmar för AMA-

kod EBC (Armering). Detta är i det här fallet hela uppföljningen i Excel. Det tas inte fram 

någon kostnad eller kapacitet/enhetstid samt att det inte heller görs någon jämförelse mot 

kalkylen eller utförda mängder. För det ska gå att använda sig av denna uppföljning för andra 

projekt är det minsta kravet att även mängden antecknas och helst även kommentarer och 

förutsättningar. Denna uppföljning har säkerligen använts i projektet genom att jämföra 

mängd och kapacitet mot kalkylen men inte skrivit ner det i dokumentet. Den blir därmed svår 

att dra nytta av till fler projekt då det bara är förbrukade timmar som är med. I projektet hade 

platschefen nytta av uppföljningen för att det i det läget är lättare att använda den som 

underlag till styrning och planering i projektet. Kalkylatorn kan även ha fått muntlig 

återföring för vilka enhetstider som hölls för armering och form. Problemet är att då det inte 

finns nedskrivet så är det svårt att dra nytta av uppföljningen för andra än just den person som 

har gjort uppföljningen. 

 

En annan uppföljning som gjorts är att förbrukade resurser, timmar per resurs samt timpris, 

summerats i ett Excel ark. I denna ekonomiska uppföljning (se tabell 3) är därmed verklig 

nerlagd kostnad uppföljd i syfte att ta betalt för ett projekt på löpande räkning. I uppföljningen 

fanns det ingen beskrivning av vad som utförts, jämförelse mot kalkylen eller utförda 

mängder. Det är därmed svårt att använda uppföljningen till framtida projekt då den är svår att 

tyda för andra än platschefen som gjort uppföljningen. I det projekt där denna uppföljning 

användes var den dock till stor nytta för Platschefen. 

 

Förr i tiden fanns det tidsstudiemän ute i projekten vilket benämnts i teorin och empirin. 

Motsvarighet var ungefär som dagens arbetsledare. Tidsstudiemännen var dock ute i 

produktion i syfte att öka eller vidhålla produktiviteten och utförde kontinuerligt 

uppföljningar/tidsstudier. De var ute och styrde i projekten över arbetsmetod, maskiner osv 

för att framdriften skulle vara så hög som möjligt. I dag finns det egentligen ingen 

motsvarighet till detta, då dagens arbetsledare inte hinner med detta. Att tidsstudiemän inte 

längre används är förmodligen en av anledningarna till att uppföljningar ej görs i större 

utsträckning. Arbetsledarnas uppgift idag går alltmer ifrån produktion till att behandla 

administration, arbetsmiljö, personal och att delta i möten etc. Då finns inte tiden till att vara 

ute så mycket som kanske skulle behövas. Norstrand och Revai (2002) beskriver just detta 

problem, att viktig information går förlorad då företagen ej använder sig av någon 

motsvarighet till tidsstudiemän.  

 

 

5.2.1 Kalkylens betydelse för uppföljning - Vikten av att ha en 
produktionskalkyl när en uppföljning görs 
 

Det finns i huvudsak två olika synsätt på varför en uppföljning görs och det är utifrån 

Platschefens- och kalkylatorns synsätt. 

 

 Platschefen vill veta hur mycket pengar som finns för olika aktiviteter och vilken 

framdrift som måste hållas för att klara kalkylen. Platschefen vill även se vilka 

moment som ger vinst samt vilka som ger förlust. Platschefen gör en uppföljning för 

att tjäna pengar.  
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 Kalkylatorn vill få en återkoppling på hur utfallet på de olika momenten blev vid 

utförandet ute i produktion. Detta för att få veta vilka kapaciteter och enhetstider som 

kan vara lämpliga att utgå från vid nästa kalkyl. 

 

5.2.1.1 Uppföljning mot avstämningsbar kalkyl 
För att driva ett projekt och gå med förväntad vinst måste projektet anpassas efter kalkylen 

(Karlsson, 2009, Nordstrand och Revai, 2002). Om produktionen genomförs utan att beakta 

kalkylen kan resultatet bli hur som helst. Anpassning måste ske efter de pengar som finns med 

för de olika posterna. För att kunna göra en produktionsuppföljning och veta hur det går så 

måste man ha en uppdaterad och avstämningsbar kalkyl (Karlsson, 2009). Mängder och 

timmar måste delas upp i de moment eller byggdelar som är med i projektet, det vill säga en 

produktionskalkyl. Med en bra produktionskalkyl så blir det tydligt hur mkt pengar, tid, 

resurser och material som får gå åt till varje moment. Det är då även enklare att göra en 

uppföljning och kunna värdera om det går bra eller dåligt. Hålls rätt kapaciteter osv. Om det 

går sämre än man bedömt i produktionskalkylen så tydliggörs ändå vilka kapaciteter osv som 

klarades av att hållas. Platschefen har även möjlighet att göra korrigeringar för att närma sig 

målen i produktionskalkylen. Denna information ska återkopplas till kalkylatorn så denne får 

aktuella data från projektet.   

 

Produktionsuppföljning måste alltid jämföras mot kalkylen för platschefens synsätt. En sådan 

uppföljning innehåller även alltid de data som Kalkylatorn vill ta del av. Det betyder att om 

platschefen gör en uppföljning i sitt projekt enligt uppföljningsmallen så får även Kalkylatorn 

den information som behövs. 

 

5.2.1.2 Uppföljning mot ej avstämningsbar kalkyl 
Om Platschefen inte gör en produktionskalkyl utan istället går på en kalkyl som inte är 

avstämningsbar så kan detta vara väldigt svårt att följa upp. Om det inte upprättas en 

produktionskalkyl så syns egentligen inte hur mycket pengar som finns till olika aktiviteter. 

Då är det svårt att göra en produktionsuppföljning för de olika aktiviteterna då det inte finns 

något att jämföra mot, det finns inget styrmedel. Det går att ta reda på vad varje aktivitet 

kostar genom att följa upp kostnaderna men det blir fel att jämföra mot kalkylen då den ej är 

avstämningsbar. För att till exempel redovisa kostnaderna för ett projekt på löpande räkning 

kan en uppföljning göras, utan att det finns någon bakomliggande kalkyl. 

 

För att lämna erfarenhetsåterföring till kalkylatorn i form av kapaciteter och enhetstider 

behöver egentligen inte kalkylen vara avstämningsbar, det behöver inte ens finnas en kalkyl. 

Det går att göra insamling av produktionsdata och lämna produktionsdata till kalkylatorn som 

då kan vara referensvärden till kommande projekt. Det är dock att föredra att i uppföljningen 

även göra avstämningen mot kalkylen om så möjligt så att det blir tydligt hur momentet går i 

projektet. Om inte avstämningen görs så missas eventuella avvikelser och aktiviteten tar den 

tid den tar. 

 

 

5.3 Erfarenhetsåterföring från projekt till kalkylator 

I teorin och resultatet beskrevs det att det är viktigt att veta hur det går för att kunna bli bättre 

(Lidelöw et al, 2015; Nordstrand och Revai, 2002; Karlsson, 2009). Det är därför viktigt att ta 

vara på verkliga utförda enhetstider för att skapa bättre kalkyler. Vid företaget i fallstudien 

fungerar inte denna del av återföring idag då det sällan ges återföring i form av kapaciteter 
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och enhetstider. Erfarenhetsåterföring sker och fungerar men inte på nivå där produktionsdata 

tas tillvara. Detta är en stor brist. All återföring som sker är ju självklart bra. Att den vanligen 

är muntlig, spontan och informell är dock brister i återföringen men all återföring som sker är 

bättre än ingen alls. Om den istället skulle vara skriftlig och innehålla kapaciteter med 

förutsättningar enlig föreslagen mall skulle återföringen bli mycket mer användbar för 

kommande projekt.  

 

Det finns ett exempel då företaget i fallstudien skulle räkna på ett projekt i konkurrens med 

fast pris där 50 mil kabel skulle grävas ned. Detta är ett vanligt moment och troligen har alla 

som jobbat vid anläggning någon gång grävt ned en kabel så det borde finnas mycket 

erfarenhet kring detta. I detta fall så fanns det inga nedskrivna uppföljningar att jämföra mot i 

kalkylskedet så det blev stora variationer och diskussioner om vad det kostar att gräva ner 50 

mil kabel mellan olika kalkylatorer. Ett 2kr/m högre A’pris ökar totalsumman med 1 miljon så 

det blir viktigt att sätta rätt pris när det är så stor mängd. Nu var det förstås även andra 

parametrar som spelade in i detta fall och det kostar olika mycket beroende på ett flertal 

variabler men det är intressant att det inte fanns uppföljningsdata från ett sådant vanligt 

moment. Kalkylatorerna hade olika enhetspris och kapaciteter som dem brukade använda men 

värdena skiljde sig åt och hade inga verifierade uppföljningar. Om företaget hade haft 

erfarenhetsåterföring i form av ett flertal uppföljningar för detta moment så hade det gott att 

göra en bedömning utifrån dessa. Då skulle det gå att läsa ut vilka parametrar och 

förutsättningar som påverkar framdriften mest och kunnat göra en projektanpassning utifrån 

det. Då hade företaget kunnat ta fram ett säkrare pris och inte behövt spekulera lika mycket 

som gjordes i det här fallet.  

 

Att erfarenhetsåterföringen till kalkylator i form av kapaciteter och enhetstider ej fungerar vid 

företaget kan utifrån empirin bero på att det helt enkelt inte tas fram sådan information i 

projekten. Informationen finns indirekt i projekten och platschefen vet vilken framdrift som 

måste klaras för att tidplanen ska hålla, men steget att göra en skriftlig dokumentation och 

jämföra resurser, timpris och utförda mängder görs ej (Detta är mycket likt det som utifrån 

Wallström et al., (2011) beskrivs i teoriavsnitt 3.4). Därmed uppfylls ej Lidelöw’s (2015) 

kriterium för att informationen skall kunna delas. I projekten vet Platschefen ofta vilka 

moment som har gått bra och dåligt. Det finns dock ingen tydlig vetskap om hur dåligt eller 

hur bra. Det finns därmed en förbättringspotential för erfarenhetsåterföring och förenklingen 

med föreslagen uppföljningsmall borde kunna bidra till att detta förbättras.  

 

 

5.4 Analys av förslag och lösning för uppföljningsarbetet  

Uppföljningen ska gå till så att kalkylator/arbetschef/kalkylgrupp bestämmer några betydande 

delar för projektet som skall följas upp. Likt Lidelöw et al (2015) resonerar så är det viktigt att 

uppföljningen efterfrågas uppifrån och ner i företaget. Utifrån teorin om att använda 

uppföljningen som ett styrningsmedel så är det även viktigt att uppföljningen görs löpande. 

Om den görs i efterhand så missas denna möjlighet. Uppföljningen bör göras för moment där 

återkoppling önskas från ledningens/kalkylgruppens sida så att de uppföljningar som görs blir 

uppskattade och fler efterfrågas. Det är dock viktigt för PC/AL att det inte blir för många 

uppföljningar, då uppföljningen inte ska upplevas som ett betungande arbete då tjänstemän 

redan idag har nog mycket att göra. 
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I tabell 8 i bilaga 2 visas det att intervjupersonerna vid företaget i fallstudien är relativt eniga 

för att Uppföljningen bör göras av en Tjänsteman och inte av hantverkare. Flera av de 

tillfrågade nämnde däremot att det är viktigt att hantverkarna vet vad som förväntas av dem, 

det vill säga att de vet hur mycket de ska producera för att jobbet ska gå ihop. Vidare tyckte 

intervjupersonerna vid anläggning att det är bättre att fokusera på några viktiga moment 

istället för att fånga in allt eller så mycket som möjligt. De tyckte även att en viktig aspekt är 

att uppföljningen ska gå fort att göra. Resonemanget av flera intervjupersoner var att om 

uppföljningen går fort och enkelt att göra så kommer även uppföljningarna att utföras. Det är 

dock viktigt att det som utförs resulterar i något och att det går att använda i framtiden. Om 

man har som målsättning att följa upp allt så var bedömningen från många av 

intervjupersonerna att det skulle bli övermäktigt och inte resultera i något. Detta för att arbetet 

med uppföljning blir för betungande och tidskrävande och kommer att prioriteras bort på 

grund av tidsbrist. En annan risk som nämndes var att om ambitionen är att följa upp för 

mycket så är risken att det inte kommer att resultera i något konkret då det är stor risk att den 

blir för generell eller av dålig kvalité.  

Det är viktigt att veta vad som följs upp samt avgränsa det som följs upp innan det påbörjas 

enligt Nordstrand och Revai (2002) . Därför är AMA ett utmärkt mått att följa upp efter, 

eftersom att varje AMA-kod har en tydlig avgränsning. Det är även efter AMA som 

mängdförteckningen i ett förfrågningsunderlag normalt är uppbyggd efter. Kalkylen är även 

den byggd efter AMA vilket styrker än mer att göra uppföljning efter AMA-koder så långt det 

är möjligt. 

Mallen är gjord med beaktning för att den ska vara så bred som möjligt och att det ska gå att 

göra de flesta uppföljningar med hjälp av mallen. Grunden i Excellmallen är att uppföljningen 

görs mot en AMA-kod. Det går även att göra uppföljningen mot ett moment som till exempel 

nedgrävning av kabel, VA-arbeten eller FAB fundament. Enligt Nordstrand och Revai (2002) 

samt empirin kan det vara bättre och lättare att göra uppföljning för ett helt moment istället 

för att försöka fördela ut tiden mellan olika aktiviteter. Det är dock viktigt att det finns en 

tydlig avgränsning och att det är tydligt vad som följs upp. I exemplet i mallen är 

uppföljningen gjord dag för dag men om projekttyp och uppföljningsmoment tillåter att det 

görs tex vecka per vecka så går det också. Alternativt går det även att göra så att hantverkare 

och maskiner konterar och separerar tiden för aktiviteten som följs upp. Man får själv avgöra 

vad som är mest lämpligt då detta kan variera för olika projekt. Grunden är dock att 

Excellmallen fylls i dagligen eftersom att om maskinfakturor och/eller hantverkarlöner ska 

komma in i ekonomisystemet och konteras så tar det ca en månad och då missas aspekten med 

styrningsunderlaget. Det är även svårt att komma ihåg timmar, avvikelser osv om det inte görs 

dagligen. 

 

 

 

5.4.1 Kommentar angående omkostnad och material 
I denna uppföljningsmall är varken omkostnad eller material med då examensarbetet är 

avgränsat till att inte behandla omkostnader och material då detta blir för komplext. Detta är 

förstås jätteviktiga områden att ha kunskap om. Kalkylatorn använder uppdaterade offerter för 

material samt att det oftast finns en mängdförteckning som ofta går att mängdreglera. 

Bedömningen som påverkar mest i det fallet är hur mycket överförbrukning och spill som 

finns på material, samt hur lyckade inköpen blir. De gånger det blir väsentliga fel angående 

material är oftast då någonting är glömt att ta med i kalkylen. Angående omkostnader så är 

detta en stor post som är väldigt viktig att hålla nere för att klara kalkylen. Om omkostnaderna 

ökar eller minskar så ökar/minskar det på sista raden med motsvarande summa. Dessa två 
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punkter är de största bristerna med modellen. Om de däremot hade varit med så hade bedömt 

modellen blivit betydligt mer tungjobbad vilket minskat användbarheten. Av denna anledning 

är material och omkostnad inte med, eftersom att det enligt empirin skulle betyda att 

uppföljningsmallen inte skulle användas då. Vid intervjuerna förklarade en PC: ”Det är bättre 

att ha ambitionen att göre en måttlig uppföljning som blir något istället för att ha ambitionen 

att följa upp allt, det är då lätt att det blir övermäktigt och inte resulterar i någonting 

konkret.”  

 

 

5.4.2 Kommentar om MAP  
Det fanns ett önskemål om att koppla uppföljningsmallen till MAP Kalkyl i avsnitt 4.4.1 

genom att på något sätt lägga in uppföljningarna likt de Bygg har från ny- och 

ombyggnadslistan. Detta alternativ valdes dock bort enligt avsnitt 4.5. Här nedan motiveras 

detta ytterligare. 

 

Att koppla modellen till MAP hade varit bra för Kalkylatorer som vill använda information 

från gamla projekt till att räkna på nya.  

I MAP fanns det dock ingen möjlighet att göra detta på ett bra sätt. Det som var möjligt att 

göra var att skapa en ”kalkyl” där AMA kod och resurser väljs, samt lägga in de kapaciteter 

som erhållits vid uppföljningen. Det vill säga att möjligheten som fanns var att skapa en 

efterhandskalkyl efter hur utfallet blev. Då fås en egen kalkyl med uppföljningen som går att 

dela med de som vill ha den. Det går inte att konstruera det så att tex en ruta hoppar fram med 

gjorda uppföljningar i kalkylen när en viss AMA kod väljs (MAP, 2015). Därför måste man 

öppna en ny fil och gå in och leta där. Kalkylprogrammet MAP är även ett program som 

generellt sett produktionspersonalen har dålig kunskap om. Det är i stort sett de som använder 

programmet dagligen som känner sig bekväma med programmet.  

 

När detta alternativ inte är genomförbart på ett önskvärt sätt samt att det förmodligen skulle 

krävas utbildning för att fungera så valdes detta bort. 

Därför är det bättre att göra och lagra uppföljningar i Excel som de flesta är vana att jobba i 

samt att uppföljningsmallen går att utforma på ett bra sätt. Excel kräver betydligt mindre 

arbete eftersom att den innebär att när uppföljningen är gjord så är det klart. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt resoneras kring personliga tankar angående det som framkommit tidigare i 

examensarbetet 

 

I resultatet framkom det att det finns få hjälpmedel för kalkylatorerna på Anläggning. Om 

denna uppföljningsmall börjar användas så skapas en erfarenhetsbank som byggs på löpande. 

På sikt skulle den kunna utgöra ett mycket bra hjälpmedel i kalkylskedet, det är sällan två 

projekt är exakt lika, men om kalkylatorn kan jämföra med några verkligt erhållna kapaciteter 

från egna projekt så går dessa värden att projektanpassas. På så sätt bör det gå att få säkrare 

anbudskalkyler. I examensarbetet framkom det att produktionskalkylen är ett av de viktigaste 

styrmedlen i ett projekt och bör alltid göras. Har en avstämningsbar produktionskalkyl 

upprättats som uppföljningen kan jämföras mot blir det tydligt om man arbetar rätt i projektet. 

Säkerheten och tryggheten för ekonomin i projekten skulle därför öka om produktionen 

systematiskt följs upp. Föreslagen uppföljningsmall har därför potential att hjälpa till både för 

platschefen i projektet samt för kalkylavdelningen i form av erhållet produktionsdata. 

Platschefen eller arbetsledaren som är ute i projektet dagligen och vet vad som händer 

behöver bara cirka 5minuter extra vid datorn för att göra det dagliga arbetet med 

uppföljningsmallen. Med tanke på vad den ger så är det väl investerade minuter.  

 

 

 

6.1 Allmän Diskussion – Personliga tankar kring uppföljning 

Uppkomsten till examensarbetet grundar sig  i att kalkylatorerna upplever att dem väldigt 

sällan får något tillbaka från produktionspersonalen. Grundfrågan för examensarbetet är att 

kalkylatorerna vill att produktionspersonalen skall samla in erfarenhetsvärden från projekten. 

Kalkylatorerna får oftast bara höra vilka poster det saknas pengar på. Eftersom att projekten 

ofta går bra ändå så finns det förstås poster som går bättre än kalkylen, dessa får dock sällan 

kalkylatorn höra något om. Det verkar även vara så att inställningen hos många i 

produktionspersonalen är att det blir lite ”gungor och karuseller”, det vill säga att vissa saker 

går bättre och andra sämre, men totalt brukar det stämma ganska bra.  

Det måste ju vara mycket tryggare och bekvämare att göra en produktionskalkyl som man tror 

på och som går att bygga efter, både praktiskt och ekonomisk. Det bör i ett sådant fall bli en 

betydligt trevligare resa för platschefen i projektet. Genom att hålla produktionskalkylen 

upprättad genom uppföljningar och  avstämningar får man en bättre blick och mer kunskap 

samt ett väldigt bra planeringsunderlag. Sammanfattningsvis ges en bättre bild över projektets 

ekonomi och bedömning av utfallet.  

 

Om föreslagen Excellmall börjar användas så får produktionen en bra egenkontroll på att det 

arbetas på rätt sätt i förhållande till kalkylen samt att återföring i form av kapaciteter och 

enhetstider fås till kalkylavdelningen. Om flera uppföljningar inkommer på samma kod så ges 

förhoppningsvis bra koll på vilka kapaciteter som håller för vad, samt vilka parametrar som 

har stor betydelse för kapacitet. Noggrannheten av bedömningen i kalkylen måste kunna bli 

betydligt bättre. Det är även märkligt att det i anbudsskedet kan läggas ned otroligt mycket 

pengar på diskussioner  och spekulationer i arbetsmetoder och kapaciteter, som sedan när 

projektet väl fås inte följs upp. Det är dumt att inte ta vara på och följa upp utfallet. Då skulle 

företaget få det med sig och ha användning av till nästa gång något liknande ska göras. I ett 

anbud är det även vanligt med spekulationer och bedömningar utifrån hur priser kan viktas på 

bäst fördelaktiga sätt. Det kan tex vara att mängder som bedömt kommer att öka får ett högt 
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pris respektive att mängder som tros minska får låga priser. När spekulationerna görs så utgår 

man från att kunskapen om vilken kostnad som är rätt finns. Om den inte stämmer så blir 

spekulationerna också fel. Det är även i ett sådant läge bra att ha uppföljningar som grund så 

att kunna spekulera och göra bedömningar.  

 

Företaget i fallstudien skulle vinna mycket på att göra uppföljningar och lagra data internt för 

att bygga upp en erfarenhetsbank. Istället för som det är nu att låsa sig till att förlita sig på 

enskilda kalkylatorers erfarenhet. Vad händer om tre av sex stycken kalkylatorer slutar 

plötsligt?  

Angående kalkylatorers erfarenhet så kan det hända att en kalkylator använder sig av värden 

som fungerade bra när kalkylatorn själv var PC och jobbade ute i projekt. Detta kan dock vara 

gamla värden som ej är tillämpbara idag, om kalkylatorn inte får veta detta är det stor risk att 

denne fortsätter att använda felaktiga värden i kalkylen. I ett sådant fall vore det jättebra om 

PC kunde visa erhållna kapaciteter med en utförd produktionsuppföljning. Det kan förstås 

även vara så att PC har tänkt annorlunda och att kalkylatorn har ett bättre och billigare sätt att 

utföra momentet på. Detta kommer dock inte heller fram om inte en produktionsuppföljning 

görs. 

 

Från början av detta examensarbete har fokus legat väldigt mycket på kalkylatorns synsätt på 

uppföljning, det vill säga att kalkylatorn får återkoppling på enhetstider. Detta då det var 

huvudsakliga skälet till examensarbetets uppkomst.  

Nyttan med att använda uppföljning som projektstyrnings hjälpmedel har kommit eftersom 

och personligen tycker jag nu att detta är den största vinsten med att göra en bra 

produktionsuppföljning. Finns en bra uppföljning ges också en bra koll på hur det går och 

styrningen av projektet blir enklare, tryggare och säkrare. Detta kanske beror på att jag själv 

jobbar i produktion. Att ge återkoppling till kalkylatorn får ej glömmas bort då detta ger 

många fördelar på sikt. Idag på företaget i fallstudien verkar det fungera relativt dåligt. 

Platscheferna vet nog oftast vilka moment som gått väldigt bra samt vilka som gått väldigt 

dåligt eller där något är missat i kalkylen. Då det inte skrivs ned något så blir återföringen 

därefter. Jag tror även personligen att det är vanligt i projektet att inte veta hur bra/dåligt olika 

moment har gått utan fokus är mer på den totala ekonomin för projektet. Det är normalt att det 

är ”lite gungor och karuseller”, det vill säga en del saker går bra och andra dåligt men i 

slutändan brukar det bli bra.  

 

6.2 Tillförlitlighet av metod och resultat, eventuella felkällor  

Då jag har valt kvalitativa intervjuer med intervjuguide och frågeområden så har inte alla 

intervjuerna gått till på exakt samma sätt. Dels har intervjuerna skett vid respektive 

intervjupersons kontor samt att intervjuerna fått olika karaktär och fokus beroende på vad 

intervjupersonen har haft för kunskap och vilka områden som denne svarat bäst på. Alla 

frågeområden har tagits upp vid samtliga intervjuer, dock har det blivit mer eller mindre 

ingående beroende på intervjupersonen. I sammanställningen i resultatdelen i rapporten så 

finns det på vissa områden inget svar. Detta berodde i vissa fall på att intervjupersonen ej 

hade något svar men det kan även bero på att frågan ej togs upp och missades.  

 

I början av examensarbetet samt under tiden då intervjuerna gjordes så låg fokus mest på 

uppföljning i syfte att skapa erfarenhetsvärden. Vid tillfällena för intervjuerna så låg inte så 

mycket fokus på hur styrningen i projekten gjordes med tanke på ekonomi och uppföljning. 

Det kan hända att jag missade bra information angående projektstyrning kopplat till 

uppföljning av kalkylen där då jag inte gick in speciellt djupt på det området.  
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6.3 Slutsats och rekommendation 

 

Syfte, mål och frågeställningar för detta examensarbete är uppnått. I studien ges ett förslag för 

hur uppföljningsarbetet skulle kunna förbättras (och återkopplas) för att få fram kapaciteter 

och enhetstider från företagets projekt. En uppföljningsmall har konstruerats som är kopplad 

mot AMA-koderna och produktionskalkylen. Det är nu upp till företaget att använda och 

utvärdera uppföljningsmallen ytterligare. 

 

Frågeställningarna för examensarbetet är även dem besvarade i rapporten. En kort 

sammanfattad redogörelse följer nedan: 

1. Finns det någon forskning om produktionsuppföljning? 

Det finns tidigare forskning. Det har inte hittats så mycket om specifikt uppföljning av 

produktionsdata däremot finns produktionsuppföljning som en ingående del i 

forskning om bland annat erfarenhetsåterföring, ekonomistyrning, byggstyrning. 

Bland annat Nordstrand och Revai (2002), Karlsson (2009), Lidelöw et al (2015) har 

tidigare skrivit om uppföljning i projekt. (det mesta som behandlar uppföljning, 

produktivitet och styrning mm, som hittats i denna rapports litteraturstudie, är 

internationellt skrivet och syftar till tillverkande industri)  

 

2. Vilken betydelse har kalkylen för produktionsuppföljning? 

Sammanfattningsvis så bör kalkylen vara avstämningsbar för att uppföljningen ska 

kunna fungera som ett styrmedel i projektet. Det bör även finnas en avstämningsbar 

kalkyl så att ramarna för ekonomin tydliggörs då produktionen måste anpassas efter de 

pengar som finns i kalkylen. För att ge erfarenhetsvärden till kalkylator kan en 

uppföljning göras utan att ta hänsyn till kalkylen, för att se vad utfallet blev. 

Rekommendationen är dock att jämföra uppföljningen mot kalkylen i projektet för att 

nyttja uppföljningen som styrmedel. 

 

3. Hur görs produktionsuppföljning vid företaget i fallstudien? 

Idag på Peab så görs det sällan produktionsuppföljning i syfte att ta fram enhetstider 

och kapaciteter. De uppföljningar som görs är generellt tidplaneavstämning samt 

ekonomisk uppföljning för att se hur man ligger till i projekten. 

 

4. Hur ser uppföljnings och kalkylarbetet ut i vid företaget i fallstudien? Finns det 

skillnader mellan Bygg och Anläggning? 

Kalkylarbetet för företaget i fallstudien finns överskådligt beskrivet i avsnitt 4.1. Det 

finns skillnader i kalkyl och uppföljningsarbetet mellan Anläggning och Bygg. En stor 

del i skillnaderna grundar sig i att på Bygg så tillämpas nästan alltid löneformen 

Ackord. Detta medför att uppföljningar görs oftare och det blir en annan syn på 

produktivitet. Det medför även att det ges ramar i kalkylarbetet som generellt inte 

finns vid Anläggning. 

  

5. Hur skulle företaget i fallstudien kunna göra för att följa upp tidigare projekt och 

använda referensvärden från dessa till hjälp för att räkna på nya/liknande projekt? 

I avsnitt 4.4 presenteras en uppföljningsmall som är framtagen i denna studie. För 

några minuters arbete dagligen genereras mycket information som är användbart både 

i projektet samt till framtida projekt. 
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Rekommendationen är att företaget börjar använda föreslagen uppföljningsmall för några 

aktiviteter per projekt. Det hade varit bra att följa upp precis allt, men det finns det tyvärr inte 

tid eller pengar till att göra. Om företaget fångar in några (eller bara en) poster per projekt så 

är det en klar förbättring. Totalt för företaget i fallstudien borde det gå bra att få in mer än 50 

uppföljningar per år om detta kommer igång och börjar användas. Efter några år börjar då 

detta bli en bra erfarenhetsbank. 

 

När modellen är prövad för några projekt bör den utvärderas för att se om den ligger på en 

lämplig nivå eller om något bör ändras. Rekommendationen är även att en produktionskalkyl 

skall upprättas för varje projekt före projektstart. Kapaciteter och enhetstider för olika 

aktiviteter bör även delges till hantverkarna vid varje arbetsberedning. 

 

Förslag för fortsatta frågeställningar och undersökningar är att undersöka om det finns ett 

behov för att koppla in material i uppföljningen. Om uppföljningsmallen accepteras och 

används bör det även undersökas om den ska kopplas ihop med Navet (företagets 

Verksamhetsledningssystem). 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide – produktionsuppföljning 
 

 

1. Kalkylen 

 

 Hur använder du (anbuds)kalkylen? 

 Vilka hjälpmedel använder du vid prissättning, dvs hur gör du för att sätta rätt 

kapacitet/enhetstid?  

 

2. Produktion 

 Görs det någon produktionskalkyl? 

 Vem gör & hur används produktionskalkylen? 

 Delges produktionspersonalen produktionskalkylen? 

 Hur är kontakten mellan kalkylatorn och produktion under projektets gång? 

 Förändras kalkylen under produktion? 

 Hur hanteras ÄTA-arbeten sett till kalkylen? 

 Är det vanligt att fel i kalkylen upptäcks? 

 

3. Uppföljning 

 I vilken utsträckning görs en uppföljning?  

 Hur görs uppföljning? 

 Hur bestäms vad som ska följas upp? 

 När börjar uppföljningsarbetet? 

 Hur lång tid får en uppföljning ta att göra?  

 Hur mycket tid läggs på uppföljning idag? 

 Hur vet du vilka moment som har gått bra/dåligt om ingen uppföljning görs? 

 

4. Återföring 

 Görs en återföring från produktion till EI/KI? I vilken utsträckning? 

 Varför görs inte återföring mer?  

 Hur kan återföring förbättras? 

 Har du någon gång fått återföring i form av kapaciteter/arbetsmetoder från andra 

projekt? 

 

5. Har du några förslag för hur man skulle kunna göra produktionsuppföljning? 

 Vilken nytta ser du med produktionsuppföljning 

 Hur tycker du att uppföljningen ska göras från produktion? 

 Hur kan man sammanställa uppgifterna så att de åskådliggörs? 

 Hur tycker du att man ska lagra och sammanställa uppföljningar från PEABs olika 

projekt? 
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8.2 Bilaga 2 - Resultat från intervjuer 

 
Tabell 4: Resultat från Intervju: Hjälpmedel som används vid kalkylering 

Hjälpmedel vid kalkylering 
         

  
Egna 

erfarenhete

r 

Gamla 

kalkyle

r 

Fråga 

en 

kolleg

a 

KP-

fakt

a 

bygg, 

tidslista 

i MAP 

Uppföljningsbank 

från genomförda 

projekt 

        
Ja Nej 

  

Kalkyl 1 bygg x x x 
 

x 
  

x 
  

Kalkyl 2 bygg x x 
  

x 
  

x 
  

Pc 1 bygg x x x 
 

x 
  

x 
  

Pc 2 bygg x x 
     

x 
  

Pc 3 bygg x x x 
 

x 
  

x 
  

            

Kalkyl 3 Anl x x x 
    

x 
  

Kalkyl 4 Anl x x x 
    

x 
  

Kalkyl 5 Anl x x x x 
   

x 
  

Pc 4 Anl x x x 
    

x 
  

Pc 5 Anl x x x x 
   

x 
  

 

 

 
Tabell 5: Resultat från intervju: Görs alltid en PK samt vem är med vid upprättandet av PK? 

Upprättande av 

Produktionskalkyl 

      

     
Görs av 

  

  
Görs alltid Bristfälligt Görs ej EI & PC PC EI     

 
   

Kalkyl 1 bygg x 
 

 x 
  

Kalkyl 2 bygg x 
  

x 
 

x 

Pc 1 bygg x 
  

x 
  

Pc 2 bygg x 
  

x 
  

Pc 3 bygg x 
  

x 
  

        

Kalkyl 3 Anl x 
    

x 

Kalkyl 4 Anl 
 

x 
 

x 
  

Kalkyl 5 Anl 
 

x 
 

x 
  

Pc 4 Anl x 
  

x 
  

Pc 5 Anl 
 

x 
 

x 
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Tabell 6: Resultat från intervju: Hur görs uppföljning idag? 

Hur uppföljning görs 

idag 

  
 

   

  
 Uppföljningar av 

kapacitet och enhetstid 

Uppföljning skrivs ned och/eller finns 

digitalt   
ibland nej  Känsla, 

erfarenhet 

Ja Nej/sällan Kostnadsupp-

följning vid 

prognos 

Tidplans-

avstämning 

Kalkyl 1 bygg 
 

x  
  

x x x 

Kalkyl 2 bygg 
 

x  
  

x x 
 

Pc 1 bygg 
 

x  
  

x x x 

Pc 2 bygg 
  

 
  

x x x 

Pc 3 bygg 
 

x  x 
 

x x x     
 

     

Kalkyl 3 Anl 
  

 
     

Kalkyl 4 Anl x 
 

 
  

x 
 

x 

Kalkyl 5 Anl 
 

x  
  

x x 
 

Pc 4 Anl 
 

x  
  

x x x 

Pc 5 Anl 
 

x  
 

x 
 

x x 

 

 

 

 
Tabell 7: Resultat från intervju: Hur upplevs det att återföring fungerar,  mellan projekt och kalkyl 

Återföring från PC till Kalkyl 
   

  
Fungera

r 

Bristfällig

t 

muntligt Nedskriven 

Produktionsdata

-insamling       

Kalkyl 1 byg

g 

x 
 

x 
 

Kalkyl 2 byg

g 

 
x x 

 

Pc 1 byg

g 

x 
 

x 
 

Pc 2 byg

g 

 
x x 

 

Pc 3 byg

g 

 
x x 

 

      

Kalkyl 3 Anl 
    

Kalkyl 4 Anl 
 

x x 
 

Kalkyl 5 Anl 
 

x x 
 

Pc 4 Anl 
 

x x 
 

Pc 5 Anl 
 

x 
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Tabell 8: Resultat från intervju: Förslag på hur uppföljning skulle kunna göras 

Förslag på uppföljning 
         

  
Vem ska praktiskt 

göra uppföljning 

Hur mkt/vad ska 

följas upp 

Viktigt att uppföljning 

går fort att göra   
Hv Tjm tjm&h

v 

Allt/mk

t 

någr

a få 

 
Ja Nej 

 
Inget 

direkt 

försla

g             

Kalkyl 1 bygg 
         

x 

Kalkyl 2 bygg 
  

x 
 

x 
     

Pc 1 bygg 
    

x 
    

x 

Pc 2 bygg x 
 

x x 
      

Pc 3 bygg 
  

x 
   

x 
   

            

Kalkyl 3 Anl 
 

x x x x 
 

x x 
  

Kalkyl 4 Anl 
 

x 
  

x 
 

x 
   

Kalkyl 5 Anl 
 

x 
  

x 
 

x 
   

Pc 4 Anl 
 

x 
  

x 
 

x 
   

Pc 5 Anl 
  

x x x 
     

 
Tabell 9: Resultat från intervju: Förslag för hur produktionsdata kan sparas 

Förslag för hur data kan lagras 
  

  
excel 

och 

G: 

MAP Basen 

Kalkyl 1 bygg 
   

Kalkyl 2 bygg 
  

x 

Pc 1 bygg x 
  

Pc 2 bygg 
   

Pc 3 bygg 
   

     

Kalkyl 3 Anl x x 
 

Kalkyl 4 Anl x 
  

Kalkyl 5 Anl 
 

x 
 

Pc 4 Anl x 
  

Pc 5 Anl x 
  

 

  



 

42 

 

8.3 Bilaga 3 – Utvärdering av uppföljningsmall i projekt  

Under 2016 genomfördes en uppföljning med föreslagen Excel mall. Uppföljningen 

genomfördes på momentet DEC.14 i AMA Anläggning 10 som är ställning och gjutning av 

granitkantsten. Beskrivningarna från AMA redovisas i figur 4 och 5. 

 

 
Figur 4 Beskrivning av DEC.14 i AMA Anläggning 10 

 
Figur 5 Principritning för DEC.14 i AMA Anläggning 10 

I figur 4 och 5 åskådliggörs att AMA ger en bra beskrivning för vad som ska göras och ingår i 

momentet. Då AMA koden DEC.14 är prissatt är det därmed dessa saker som ingår. Om 

något är missat här så är det entreprenören som får stå för det. 

 

För att göra uppföljningen användes den föreslagna Excellmallen. Det dagliga arbetet med 

uppföljningen gjordes som så att vid slutet att dagen i samband med att undertecknad skrev 

projektets dagbok även fyllde i Excell mallen med uppskattad förbrukad tid för de resurser 

som varit inblandade i DEC.14 under dagen. Noggrannheten valdes till att bedöma hela 

timmar och undertecknad har därmed inte stått och tittat på med ett tidtagningsur medans 

arbetet utförts, vid dagens slut har helt enkelt en uppskattning av antalet timmar gjorts. Det 



 

43 

 

dagliga arbetet att hålla uppföljningen uppdaterad tog bedömt mindre än 5 minuter inklusive 

att öppna Excelmallen. Det gjordes även avstämningar vid olika tillfällen för att se hur utfallet 

blev mot produktionskalkylen. Arbetsutförandet var så att alla momentet i DEC.14 inte 

gjordes på en dag. I DEC.14 ingår det enligt figur 4 och 5 flera olika moment: 

 Schakt för kantsten 

 Gjutning av avjämningsbädd 

 Ställning av kantsten på träkilar 

 Gjutning av motstöd 

 

Generellt gjordes schakt samt gjutning avjämningsbädd en dag. Nästa dag gjordes ställning av 

granitkantsten på kil samt att vi ca varannan dag gjöt motstöd av betong. Avstämningarna 

gjordes vid lämpliga tillfällen då en viss sträcka var klar. 

 

Vid jämförelse mot produktionskalkylen så gick detta moment sämre än förväntat. När data 

från kalkylen jämförs med data från produktion så finns det flera poster som avviker. Det 

första är att den erhållna kapaciteten från projektet var för låg. Det andra är att Timpriserna 

för maskiner och hantverkare var högre i produktion än i produktionskalkylen. Kapaciteterna 

som erhölls var väldigt beroende på hur sträckorna för kantstenen såg ut. När det var korta 

sträckor med mycket vinklar eller radie så tog det betydligt längre tid än när det bara var 

raksträckor. Det gjordes inge exakt uppföljning just för detta men framdriften för just 

momentet ställning av kantsten på kil varierade mellan 15 meter som sämst samt 140 meter 

som mest på en dag för två man. Skillnaderna var då främst att i det sämre fallet var korta 

sträckor med varierad lutning som fick göras om samt raksträcka med jämn lutning i det bättre 

fallet.  

 

I det här fallet användes AMA-koden DEC.14 som till skillnad från DEC.13 innebär att man 

ska göra en avjämningsgjutning samt använda träkilar. Kalkylatorn har i detta fall inte så stor 

erfarenhet utav DEC.14 utan har mer gjort en bedömning utifrån DEC.13 som är vanligare 

förekommande. I DEC.13 är skillnaden att då schakten är gjord så ställs kantstenen i tex 

stenmjöl, dvs ingen avjämningsgjutning och inga träkilar. Arbetsmomentet för DEC.14 bör 

därmed ta längre tid att utföra då schakten blir noggrannare samt att det blir en ytterligare 

gjutning. 

 

Uppföljningsmallen har ändrat form och utseende eftersom samt att information har lagts till 

och tagits bort. Slutligen resulterade utformningen av mallen enligt nedan i figur 6 där den är 

försökt att vara så ”ren” som möjligt, dvs att bara den nödvändigaste informationen visas.  
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Figur 6 Uppföljningsmall 

 

 

För att kommentera själva uppföljningen som gjordes så är det en väldigt bra vetskap för 

företaget i studien att i det här fallet hölls en total framdrift för DEC.14 till ca 4 meter per 

timme, sett över hela projektet. Förhållandet mellan hantverkare och maskiner var 2:1 för 

denna aktivitet. För att klara kalkylen skulle en kapacitet på 2man och en maskin hålla 7 

meter per timme.  

 

Frågan man kan ställa sig då är varför går det nästan hälften så långsamt? 

 

Är hantverkarna och maskinisterna långsamma? Är det något som är fel i planeringen? 

Arbetar man på rätt sätt? Är förutsättningarna annorlunda mot för i kalkylskedet? Är kalkylen 

för tuff? Är uppföljningen utförd korrekt (följs avgränsningen, är det rätt timmar, rätt mängd)? 

 

Tack vare att uppföljningen är utförd så fås dessa frågor som annars inte skulle ha kommit. 

Hade ingen uppföljning gjorts hade inte detta uppmärksammats varpå produktionen 

förmodligen bara hade fortsatt utan att försöka utföra någon åtgärd. Samt att en 

överförbrukning av tid hade konstaterats. 

 

När en förklaring eller tanke på varför det går sämre än förväntat finns så finns även en 

möjlighet att försöka förbättra detta. I detta fall är bedömningen att förutsättningarna för 

kantstenslinjernas sträckning samt höjdsättning kraftigt påverkar kapaciteten. Då det är 

radiekantsten eller många korta bitar med in-kapningar och olika höjdlutningar så tar 

momentet mycket längre tid och på dessa ställen dras kapaciteten ner kraftigt. För att klara ett 

snitt på 7 meter per timme för DEC.14 är bedömningen utifrån detta projekt att det kan gå om 

det är långa raksträckor som ska utföras. När det är som i detta fall att det är mycket 
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riktningsändringar och korta sträckor så blir det för tufft med 7 meter per timme för 2man och 

en maskin.  

 

I projektet är det förstås väldigt dåligt för ekonomin att erhållna kapaciteter skiljer sig så pass 

mycket mot förväntade kapaciteter och detta påverkar resultatet på sista raden. Det är dock 

bra information att veta att just detta moment gick sämre än förväntat. För kalkylatorn är det 

också väldigt bra att få denna återkoppling. I och med denna uppföljning får kalkylatorn data 

från projektet som kan användas som ett underlag att utvärdera val av kapacitet till nya 

kalkyler. Från empirin gavs det exempel att det var vanligt att använda sig av gamla kalkyler 

och särskilt sådana där projektet gått bra. Utan denna återkoppling är det stor risk att samma 

kapaciteter används rakt av i fortsättningen utan större reflektion bl.a. eftersom att projektet 

gick relativt bra totalt sett trots att just denna aktivitet gick dåligt.  

 

Sammanfattningsvis är upplevelsen av att använda uppföljningsmallen väldigt bra. Jag 

upplever att jag blev mer medveten, får bättre koll och får in ett kapacitetstänk. Jag 

personligen tycker även att utformningen av mallen är bra och hoppas att även andra ska 

tycka att den är användbar. Jag tycker att mallen kräver och ger lagom mycket information 

bara man inte glömmer att fylla i förutsättningar och kommentarer. Efter några dagar går det 

med automatik att använda uppföljningsmallen. Utseendet och placeringarna av de olika 

rutorna tycker jag är bra men om det finns synpunkter på detta framöver så går det snabbt att 

flytta om detta. Om det är ett längre projekt eller ett projekt som har fler resurser än vad som 

ryms i uppföljningsmallen så går även detta snabbt att justera.  


