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Förord 
 

I detta arbete vill jag utreda och lära mig mer om produktionskalkylering men också försöka 

förstå varför det är så få företag som gör en produktionskalkyl.  

Genom att intervjua och läsa på om ämnet skall jag försöka se hur man på ett effektivt sätt 

kan göra en produktionskalkyl utifrån en anbudskalkyl och på detta sätt ha hjälp av 

anbudskalkylen genom hela byggprocessen.  

Arbetet fungerar som mitt examensarbete i utbildningen som högskoleingenjör inom 

samhällsbyggnad. Jag har utfört arbetet som en utredning för att lära mig mer om ämnet. Jag 

har även haft hjälp av företaget Mäenpää byggnads Ab som har gett sin bild av ämnet. Ett 

stort tack till Mäenpää byggnads Ab och handledare Camilla Lindmark som hjälpt mig i detta 

arbete. 
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Sammanfattning 

 
Detta arbete är gjort i utredningssyfte och utredningen är gjord med hjälp av Mäenpää 

Byggnads Ab. Utredningen tittar närmare på teorin i produktionskalkylen och går igenom hur 

man skall gå tillväga för att upprätta en produktionskalkyl. Teorin är tagen från litteratur men 

det har även gjorts intervjuer med Mäenpää byggnads Ab för att se hur de jobbar med ämnet. 

Utredningen belyser också produktionskalkylens för- och nackdelar. I teorin men även 

intervjun kan man snabbt se en stor nackdel med produktionskalkylen. Därför tittar 

utredningen på möjligheter att göra denna produktionskalkyl på ett lite annorlunda sätt än vad 

teorin säger och på så vis undvika delar av den stora nackdelen. Det blir också tydligt att 

teorin är mer inriktad mot större företag och större projekt vilket kan göra det svårt för 

medelstora företag att följa teorin. 
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1 Inledning 
 

Bakom en offert ligger väldigt mycket arbete och planering för att få fram den optimala 

anbudssumman. Företaget tar fram anbudet genom en anbudskalkyl utifrån 

förfrågningsunderlaget och ritningarna som man har fått från beställaren. Anbudet visar 

beställaren vad det tänkta projektet kostar med de kvalitets och tidskrav beställaren har ställt i 

förfrågningsunderlaget. Det företag som har det bästa priset får oftast utföra projektet. När 

företaget har fått klartecken att bygga projektet skall han utse en platschef på projektet som 

ansvarar över projektet från början till slut. När platschefen har fått sin uppgift skall han börja 

med att ta del av förfrågningsunderlaget och göra en produktionskalkyl utifrån 

anbudskalkylen. Denna produktionskalkyl skall bli den centrala delen i platschefen sätt att 

styra, leda och fördela arbetet. Den är också en central del i ekonomiuppföljningen av 

projektet.  

 

 

 

                                                                                                    

 

 

Anbudskalkyl Anbud Produktionskalkyl 
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1.1 Bakgrund 

Företagen försöker med alla medel försäkra sig om att varje projekt skall gå med vinst. 

Anbudskalkylen är en viktig del i varje projekt och även väldigt tidskrävande som inte nyttjas 

fullt ut idag av många byggföretag. I en av alla kurser vi läste på 

samhällsbyggnadsprogrammet så fick vi höra att en väldigt liten del av byggföretagen 

egentligen använde sig av anbudskalkylen under själva byggprocessen genom att göra om den 

till en produktionskalkyl. Tanken med produktionskalkylen är att den skall fungera som ett 

hjälpmedel under hela byggprojektet, allt från att upptäcka fel i anbudskalkylen till 

resursberäkningar men även för beställning av material. En produktionskalkyl kan vara den 

som förbereder företaget i ett tidigt skede ifall projektet kan gå med förlust, detta ifall fel 

uppstått i anbudskalkylen. Här kan produktionskalkylen vara till stor hjälp eftersom man tidigt 

kan styra alla resurser mot detta projekt och optimera allt från beställning av material till att 

styra dom bästa resurserna inom företaget till just detta projekt. Produktionskalkylen skall 

också vara grunden i ekonomiuppföljningen på projekten. Byggnadsbranschen jobbar med 

väldigt små marginaler och därför kan detta bli en viktig del i att försäkra sig om att man inte 

gör alltför onödigt stora förluster. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda fördelar och nackdelar med en produktionskalkyl men 

även ta reda på hur man på ett effektivt sätt omvandlar en anbudskalkyl till en 

produktionskalkyl. Eftersom det är en så liten del av byggföretagen som gör en grundlig 

produktionskalkyl kan det inte enbart finnas fördelar. 

 

1.3 Mål 

Målet med utredningen är att ta reda på varför man ska ta fram en produktionskalkyl och hur 

man använder sig av den på bästa sätt, samt varför så få företag använder sig utav den. 
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1.4 Avgränsningar 

Kursen är bara 7.5 poäng vilket gör det svårt att hinna gå djupare i ämnet. Utredningen 

kommer att utreda byggnadsbranschen och främst generalentreprenader. Företaget som 

utredningen har som ”referens” är ett finskt företag som verkar i Finland. Utredningen 

intervjuar endast ett företag. 

 

1.5 Företagspresentation 

Mäenpää Byggnads Ab är ett finskt byggföretag som verkar i Finland. Företaget sysselsätter 

ca 30 personer och omsätter ca 20 miljoner euro. De utför saneringsprojekt och nybyggnation 

för både offentliga och privata sektorn. Företaget grundades 1999. (Mäenpää byggnads Ab, 

29.4.2019) 
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2 Teori 

 
Utredningen går nu in i att titta på hur denna process skall fungera. Teorin är tagen främst från 

(Byggstyrning, Uno Nordstrand) för att ge en bild på hur man går tillväga.  

När entreprenören har bestämt sig för att lämna ett anbud på en entreprenad läser han 

noggrant igenom förfrågningsunderlaget för att få en klar bild över projektet. Beroende på hur 

stort projektet är väljer företaget hur många personer man bör ha i kalkylgruppen. Kalkylen är 

en väldigt viktig men tidskrävande process som idag nästan enbart görs i kalkyleringsprogram 

som Bidcon och motsvarande. Dessa program är stora och går att använda sig av genom hela 

projektet. Här varierar det lite på hur företagen väljer att göra. Vissa företag väljer att 

involvera platschefen redan i anbudskalkylen medan andra har särskilda personer som gör 

kalkylen med stöd av inköpare och andra personer på företaget. Är det fråga om större projekt 

kan det löna sig i längden att involvera den tänkta projektgruppen under byggprocessen redan 

i anbudskalkylen. (Byggstyrning, Uno Nordstrand, s.172-176) 

 

2.1 Strukturen i anbudskalkylen 

För att göra det lätt att använda anbudskalkylen genom hela byggprocessen är det viktigt att 

den är strukturerad och lätt att använda. För att veta vad man skall räkna på måste man börja 

med att välja vad underentreprenörer ska utföra och vad man själv skall göra. Sen gäller det 

att göra en produktionsplanering för få en bild på hur man skall utföra projektet. Vid stora, 

speciellt intressanta och komplicerade projekt skall denna produktionsplanering vara av sådan 

kvalitet att den är redo att användas direkt vid en produktion av projektet. (Byggstyrning, Uno 

Nordstrand, s.204-205) 

Kalkylering av byggnadskostnader görs oftast på följande sätt:  

1. Beräkna mängden 

2. Bedöm kostnaden per enhet 

3. Multiplicera mängden med enhetskostnad 

4. Summera alla kostnader 

Detta är grunden i hur man gör en nettokalkyl. Den görs nuförtiden oftast i program med 

färdiga enhetstider som man sedan tittar närmare på och ser så de stämmer överens med vad 

företaget tror. (Byggledning projektering, Bengt Hansson, s.342) 
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Anbudskalkylen struktureras efter byggdelarna i projektet. Se (bilaga 2) Det kan se ut på 

följande sätt: 

• Grund 

➢ Grundsula 

➢ Sockel 

• Stomme 

➢ Ytterväggar 

➢ Fasad 

 

• Yttertak 

Under dessa byggdelar som grund och stomme sorterar man sedan alla aktiviteter och allt 

material som behövs för just den byggdelen. Det är det man kallar direkta kostnader som man 

direkt kan koppla till en byggdel i detta fall. Den här delen i anbudskalkylen heter nettokalkyl 

och i den finns bara direkta kostnader som går att koppla till byggdelar och aktiviteter. 

(Byggstyrning, Uno Nordstrand, s.172-176)  

 

2.2 Strukturen i produktionskalkylen 

När det är klart att företaget får bygga projektet man har räknat på är nästa steg att utse en 

platschef för projektet. Platschefen skall då omedelbart sätta sig in i projektet om han inte 

varit med i anbudskedet och noggrant gå igenom förfrågningsunderlaget och studera 

ritningarna. Före byggstart skall också platschefen göra en produktionskalkyl som grundar sig 

i anbudskalkylen. Produktionskalkylen skall vara uppbyggd på samma sätt som projektet är 

tänkt att framskrida. Produktionsplanen som gjordes i anbudsskedet använder man sig nu av 

som stomme för strukturen i produktionskalkylen. Den skall också vara uppbyggd på samma 

sätt som de verkliga kostnaderna kommer att redovisas, det vill säga enligt företagets 

kontoplan. Då blir ekonomiuppföljningen betydligt lättare under projektets gång. Tanken med 

en produktionskalkyl är att man skall upptäcka eventuella fel i anbudskalkylen i ett tidigt 

skede och underlätta ekonomiuppföljningen i projektet. Detta gör att man kan förebygga och 

minimera eventuella förluster i projektet. (Byggstyrning, Uno Nordstrand, s.296-298) När 

man strukturerar upp produktionskalkylen använder man sig av samma byggdelar som i 

anbudskalkylen. I produktionskalkylen listar man upp aktiviteterna som finns i byggdelen för 

att göra den tydlig och lätt att följa upp, men det är väldigt svårt att säga precis hur man skall 
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upprätta en produktionskalkyl eftersom det beror mycket på ifall företaget har ett datastyrt 

system eller inte. Den måste också vara uppbyggd enligt företagets egna kontoplaner och 

andra rutiner företaget har ifall den skall vara till någon hjälp. 

Det är platschefen själv som bestämmer ordningen och vilka aktiviteter som ska finnas med i 

kalkylen. Detta är ett exempel på hur man kan strukturera upp produktionskalkylen genom att 

använda sig av anbudskalkylen: 

Sockel 

• Form 

➢ Material 

➢ Tid 

• Armering 

➢ Material 

➢ Tid 

• Betong 

➢ Material 

➢ Tid 

Detta ger en liten bild på vad som är tanken med en produktionskalkyl och hur man kan bryta 

ner den till väldigt små delar för att snabbt se var eventuella fel har inträffats. Utgångspunkten 

är dock anbudskalkylen och företagets kontoplan man skall följa för att lätt kunna göra 

uppföljningar som är produktionskalkylen huvudsyfte. (Byggstyrning, Uno Nordstrand, s.296-

298) 
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3 Arbetsmetod 

 
För att lära mig mer om ämnet har jag använt mig av två metoder. Den centrala delen i 

utredningen är främst Mäenpää byggnads Ab som används som referens i utredningen. 

Företaget är ett medelstort byggföretag i Finland. Det är oftast just medelstora företag som har 

denna problematik som utredningen behandlar. De har inte riktigt resurser till det men det 

skulle löna sig för dem att använda sig av detta system för att ha en bra styrning och 

uppföljning på projekten. 

 

3.1 Litteraturstudier 

Det är främst två böcker jag har hittat som tydligt beskriver detta. Den första är 

(Byggstyrning, Uno Nordstrand) som beskriver i detalj hur man bygger upp en anbudskalkyl 

och hur man skall strukturera den för att sedan använda sig av den när man gör 

produktionskalkylen. 

Den andra är (Byggledning projektering, Bengt Hansson) som mer behandlar 

anbudskalkylering och produktionskalkylering i det stora hela och inte går in på djupet i 

ämnet. 

 

3.2 Intervju 

I intervjun med vd:n Mats Mäenpää på Mäenpää Byggnads Ab fick jag en inblick i hur de 

arbetar med detta, se (bilaga 1). I intervjun framgick det att Mäenpää Byggnads använder sig 

av anbudskalkylen under själva byggprocessen genom att göra om den till en 

produktionskalkyl i mindre skala. Varför man inte gör den i en fullstor skala beror till största 

del på att processen är resurs och tidskrävande. Företaget jobbar ofta så att någon av de två 

delägarna Mats och Kim är platschefer på alla deras projekt vilket betyder att det är samma 

personer som har godkänt anbudskalkylen innan man har lämnat in den som sen har tillgång 

till hela kalkylen under projektets gång. Platschefen ansvarar över att en produktionskalkyl 

görs men i de flesta fall är det platschefen själv som gör produktionskalkylen eftersom han har 

bäst insyn i anbudskalkyllen. Produktionskalkylen används till största del vid materialinköp 

och beräkningar av tidsåtgång för olika aktiviteter. Enligt företaget är produktionskalkylens 

största nackdel att den är resurs och tidskrävande. För medelstora företag är det ofta endast 
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några platschefer som är behöriga att vara ansvariga över större projekt. Detta gör att 

projekten ofta överlappar varandra vilket gör att platschefen inte hinner göra en grundlig 

produktionskalkyl från start. Fördelen är att platschefen måste sätta sig in i projektet vilket 

kommer vara till stor fördel under projektets gång. Företagets produktionskalkyl är 

materialbaserad och inte aktivitetsbaserad. Detta på grund av att man inte har ett system som 

gör att arbetstimmarna på projektet automatiskt går in på rätt aktivitet utan man i efterhand 

måste göra detta manuellt när man gör uppföljning av projektet. Mats nämnde i slutet av 

intervjun att företaget har funderat på att involvera kalkylatorn mer i byggprocessen. Nu är det 

ofta så att kalkylatorn är med tills dess att offerten lämnas och sedan lämnar han projektet. Att 

involvera kalkylatorn i hela processen skulle troligen gynna platschefen och kalkylatorn. Han 

berättade även att de jobbar i ett program som är finska motsvarigheten till MAP (ett verktyg 

för att kalkylera, planera och styra projekt) men att man inte har resurser att utnyttja 

programmet fullt ut. Mats menar också att ett problem är avsaknaden av moderna och kunniga 

platschefer och arbetsledare. Företaget har problem att hitta platschefer som har den 

erfarenheten som krävs för att bedriva stora och svåra projekt och samtidigt vara moderna i 

styrningen av projektet. 
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4 Resultat 

 
Produktionskalkylens största hinder är att den är tids- och resurskrävande och att den skall bli 

gjord när projektet är i ett väldigt känsligt läge. Detta nämner litteraturen många gånger men 

även i intervjun kan vi se att detta är den stora nackdelen. För att processen genom att ta fram 

produktionskalkylen utifrån anbudskalkylen skall gå så smidigt som möjligt är det väldigt 

viktigt att man sätter ner mycket tid och planering i anbudsskedet för att underlätta och snabba 

på processen. Produktionsplaneringen man gör i anbudsskedet skall vara så detaljerad att den 

går att tillämpa direkt i produktionskalkylen. Ifall man har en detaljerad produktionsplan 

redan i anbudsskedet skall huvudtidplanen och alla byggdelar med sina aktiviteter nästa vara 

klar. Detta gör att framställningen av produktionskalkylen går betydligt snabbare. Att 

involvera platschefen redan i anbudsskedet skyndar även på processen, eftersom han redan då 

fördjupat sig i projektet och har en väldigt bra bild av anbudskalkylen innan byggskedet i 

projektet startar. Enligt Mats var också detta en av dom stora fördelarna med att göra en 

produktionskalkyl. Att involvera platschefen i anbudsskedet är inte alltid möjligt för 

medelstora företag. Många gånger kan det vara att den tänkta platschefen har ett annat projekt 

som han driver under tiden med en ung och oerfaren arbetsledare. Det händer också att 

projekten överlappar varandra och platschefen inte hinner sätta sig in i projektet från start utan 

gör det lite eftersom under projektets gång. Detta är en av orsakerna varför Mäenpää 

Byggnads nästan alltid har Mats eller Kim som platschefer på deras projekt. De är de som 

tillsammans med kalkylingenjören godkänner anbudskalkylen innan man lämnar in offerten 

vilket betyder att dem är väldigt insatta i projektet när det startar. Att ha två stycken på 

företaget som är platschefer för alla projekt gör det dock väldigt svårt att expandera som 

företag ifall man vill det. Förutom detta krävs också att platschefen är positivt inställt till IT 

eftersom dagens program som företaget använder sig av effektiviserar processen väldigt 

mycket ifall man förstår sig på programmet. Utan en förståelse för programmet är det nästan 

omöjligt att hinna göra en produktionskalkyl med dagens tempo i byggnadsbranschen. Mats 

nämnde även i intervjun att företaget har ett väldigt bra program som gör en stor del av jobbet 

men att man saknar resurser att använda sig utav programmet fullt ut.  

Strukturen i produktionskalkylen skall grunda sig i tidsplanen eftersom man där har listat alla 

aktiviteter i rätt ordning. När platschefen sätter sig ner för att göra produktionskalkylen är det 

denna ordning han skall följa: 
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1. Göra tidsplan utifrån anbudskalkylen 

2. Sätta in beräknade kostnader för varje aktivitet 

3. Göra en bedömning ifall beräkningarna stämmer med hjälp av egna uträkningar 

4. Presentera produktionskalkylen för företagsledningen 

Presentera produktionskalkylen är en viktig punkt för att förbereda företaget på eventuella fel 

i anbudskalkylen. Ifall man upptäcker fel i ett tidigt skede är det betydligt lättare att minimera 

den eventuella skadan.  
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5 Diskussion 

 
Det stora arbetet av produktionskalkylen kan man göra redan i anbudsskedet. Enligt 

(Byggstyrning, Uno Nordstrand) skall man göra en produktionsplanering där man listat alla 

byggdelar och aktiviteter projektet kommer att innehålla och göra den så detaljerad att den går 

att direkt överföra till produktionskalkylen. Detta moment blir betydligt lättare ifall man har 

med den tänkta platschefen redan i anbudsskedet eftersom det är han man kommer att 

använda sig av produktionsplanen. Som det tidigare har nämnts i utredningen så är det väldigt 

resurskrävande att ha den tänkta platschefen med i anbudsskedet speciellt för medelstora 

företag som endast har några kvalificerade platschefer i företaget. Avvägningen blir då väldigt 

svår eftersom man inte vet ifall man får projektet i anbudsskedet och att då placera en av 

företagets stora resurs på kontoret för att räkna på anbudet prioriteras inte alltid i första hand. 

Därför kan förutsättningarna se väldigt olika ut beroende på företagets och projektets storlek. 

 

5.1 Produktionskalkyl för medelstora företag 

Produktionskalkylen är ett väldigt bra verktyg i styrningen av projekt för stora företag som 

har alla resurser som krävs. Stora företag har resurserna som krävs för att ta med hela den 

tänkta produktionsgruppen i anbudsskedet vilket underlättar och snabbar på processen att ta 

fram produktionskalkylen före byggstart. 

Problematiken för medelstora företag är att platscheferna inte har tid att vara med i 

anbudsskedet utan kommer in i projektet vid byggstart. Även om platschefen skulle ha 

möjlighet att närvara vid vissa tillfällen är det inte alltid att företagen prioriterar detta 

eftersom man i anbudsskedet inte vet ifall man får bygga projektet och vill då inte avsätta för 

stora resurser i ett sådant tidigt skede. I intervjun med Mats säger han att företaget har 

funderat på att använda sig av kalkylingenjören mer i byggprocessen. Företaget har inte någon 

klar bild hur detta skulle se ut men man hoppas hitta ett fungerande system. Enligt teorin i 

utredningen så skall mycket av produktionskalkylen utformas i anbudsskedet vilket betyder 

att tanken att använda sig av kalkylingenjörer i större utsträckning kanske är lösningen för 

medelstora företag. Många gånger är det kalkylingenjören som har bäst insyn i programmet 

man jobbar i på företaget, här skulle man kanske spara tid och samtidigt begränsa 

problematiken med att platscheferna inte riktigt förstår sig på programmet. Fortfarande skall 

platschefen göra sina beräkningar i produktionskalkylen men kalkylingenjören skulle 
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förbereda och göra alla underlag klara för att underlätta för platschefen och göra så att 

processen för honom går snabbare. De eventuella fördelarna med att ha kalkylingenjören att 

utforma produktionskalkylen är att det kan bli lättare att få den ”standardiserad” (i den mån 

det går att standardisera i byggbranschen) men även göra samarbetet mellan platschef och 

kalkylingenjör bättre vilket kommer gynna företaget i längden.  
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6 Slutsats 
 

En bra och väl utformad produktionskalkyl underlättar enormt i projektet vilkem kan vara 

skillnaden på ett dåligt och ett bra projekt. Produktionskalkylens stora nackdel är att den är 

resurs och tidskrävande, men ifall man lyckas bygga upp ett system där man kan ta fram en 

produktionskalkyl på ett effektivt sätt så har företaget ett stort försprång. Det är i anbudskedet 

man skall göra ”grovjobbet” för produktionskalkylen ifall man har resurser att avsätta i ett 

sådant tidigt skede. Företagen måste här göra en avvägning hur stort, komplicerat och 

intressant projektet är för att bestämma hur resurserna skall fördelas. Anbudsskedet är dock 

nyckeln till en bra och effektiv produktionskalkyl och det är viktigt att anbudskalkylen byggs 

upp och görs enkel att använda sig av i produktionskalkylen. För att den skall vara lätt att 

använda och snabb att ta fram krävs det att man har datorstöd i företaget. Kalkylprogrammen 

finns men problemet är att det krävs IT kunskap och att personalen är positiv till IT stöd i 

projekten. 

 

6.1 Slutsats vid stora och komplicerade projekt 

Vid stora och komplicerade projekt har man ofta tillgång till de resurser som krävs. Här är det 

ofta större företag som antar sig dessa projekt vilket betyder att de oftast har mer resurser och 

därför har större möjlighet att ha med hela produktionsgruppen i anbudsskedet. Ifall man skall 

följa teorin och rekommendationer så skall man involvera hela projektgruppen redan i 

anbudsskedet. Detta gör att man har ett försprång genom hela projektet. Platschefen och 

arbetsledarna är väl förberedda när projektet startar genom att man i ett tidigt skede tagit del 

av förfrågningsunderlaget och ritningarna. Framtagningen av produktionskalkylen går då även 

mycket snabbare eftersom man i anbudsskedet har gjort mycket av jobbet i 

produktionskalkylen. Tidsplanen, byggdelarna och alla aktiviteter under respektive byggdel är 

färdigt upplistade i projektets ordning. Det som kvarstår när det är klart att företaget får bygga 

projektet är att göra egna uträkningar och jämföra med anbudskalkylen. En produktionskalkyl 

framtagen på detta vis kommer att underlätta enormt i projektet men den ända stora nackdelen 

är att denna process är resurskrävande.  
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6.2 Slutsats vid mindre projekt och medelstora företag 

Vid mindre projekt och mindre företag står man inför ett lite större problem eftersom här är 

resurserna och vinstmarginalerna ofta mindre. Faktum kvarstår att ifall man skall överleva 

som byggföretag måste man också få projekt att bygga. Företagen står därför inför ett stort 

dilemma här, hur man fördelar resurserna på ett vinnande vis. Produktionskalkylen är 

fortfarande viktig för mindre projekt men också mindre företag måste göra 

produktionskalkyler för att styra projekt på ett bra sätt. Det man skall sträva efter är att följa 

teorin och det som beskrivits vid större projekt. Att följa teorin är dock inte alltid möjligt och 

speciellt inte för medelstora företag så här gäller det att hitta ett effektivt men välfungerande 

system. Att använda sig av kalkylingenjören i större utsträckning som utredningen nämnde i 

diskussionen kan vara en del av lösningen. Eftersom stora delar av produktionskalkylen kan 

göras och förberedas i anbudsskedet så kan det bli en naturlig del att involvera 

kalkylingenjören i större utsträckning. Mats nämnde också detta i intervjun att Mäenpää 

byggnads funderar på att involvera kalkylingenjören mer i hela byggprocessen och fungera 

som ett stöd för platschefen. Hur detta samarbete skulle kunna se ut är något man skulle 

kunna göra vidare utredningar om. Jag tror personligen att detta kan vara en del av lösningen 

för medelstora företag att bedriva produktionskalkylering. Platschefer är en av dom mest 

eftertraktade arbetskrafterna inom byggnadsbranschen varför det kan vara viktigt att utnyttja 

dessa på ett optimalt sätt. Detta kan också vara ett effektivt sätt eftersom man inte behöver 

lika många arbetsledare på arbetsplatsen och kalkylingenjören kan hjälpa till med 

materialupphandlingar och beställningar vilket sparar dyrbar tid för platschefen och 

arbetsledarna. Begränsningen i detta samarbete är hur mycket kalkylingenjören hinner med 

eftersom han även måste räkna på andra projekt under tiden.  

Detta är något som är väldigt intressant då byggnadsbranschen är i väldigt stor förändring 

med all tekning som kommer in i branschen. Tekniken gör att det blir allt mer som går att 

styra från kontoret vilket ger större möjligheter att välja hur man styr sina projekt i företaget. 

En framtida lösning i detta kan bli att företagen borde satsa mera på duktiga kalkylingenjörer 

som kan fungera som stöd för platscheferna som är ute på projekten. Idag jobbar företagen 

ofta så att man har många arbetsledare på projekten som hjälper platschefen i det han behöver 

hjälp med.  
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6.3 Summering slutsats 

Produktionskalkylen kräver att företagen har datorstöd från program och att personalen är 

positiv till IT i projekten för att det skall vara möjligt att ta fram effektiva 

produktionskalkyler. Resurserna skall styras till projektet så tidigt som möjligt för att 

underlätta senare i projektet. Även om företagen har resurserna som krävs för att ta fram 

effektiva produktionskalkyler så ser många företag det endast som en ytterligare kostnad i 

anbudssumman. Företagen måste börja se produktionskalkylen som ett hjälpmedel och något 

som kan utöka företagets totala vinst. Produktionskalkylens framtid ligger i att företagen 

måste få in nytt folk i branschen som är bekväma med programmen och vet hur man utnyttjar 

dessa fullt ut.  
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8 Bilagor 

 
Bilaga 1. 

Anteckningar från intervjun Mäenpää Byggnads 

 

Företagets 

namn Mäenpää byggnads Ab 

Intervjuarens 

namn: Mats Mäenpää 

Intervjuarens 

titel: VD/delägare 

 

Fråga 1: Utnyttjar ni anbudskalkylen i själva byggprocessen? Om inte, varför? 

Svar: Ja vi utnyttjar den i den mån vi har resurser. 

 

Fråga 2: Har platschefen tillgång till anbudskalkylen? Om inte, varför? 

Svar: Platschefen har men inte arbetsledarna. Arbetsledarna har tillgång till delar av 

kalkylen ifall han skall beställa material och bedöma tidsåtgång. 

Fråga 3: På vilket sätt använder ni er av anbudskalkylen i byggprocessen? Gör ni 

om den till en produktionskalkyl? Om inte, varför? 

http://www.maenpaarakennus.fi/index.html
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Svar: Vi gör en produktionskalkyl i mindre skala och använder den sedan vid 

materialinköp och beräkning av tidsåtgång för olika aktiviteter men även för att 

bestämma ackord jobb.  

 

Fråga 4: Har företaget som krav att en produktionskalkyl görs innan byggstart? 

Vem ansvara över den? Om inte, varför? 

Svar: Ja, vi kräver att den i alla fall görs i en mindre skala. Platschefen ansvarar över 

den. 

Fråga 5: Vilka för och nackdelar ser ni med en produktionskalkyl? 

Svar: Nackdelar: Resurskrävande och tidskrävande 

Fördel: Ansvarig platschef måste sätta sig in i projektet 

Fråga 6: Hur är produktionskalkylen uppbyggd? Är den aktivitetsbaserad, 

materialbaserad? Är den länkad ihop med tidtabellen? 

Svar: Produktionskalkylen är materialbaserad eftersom vi inte har ett system som gör 

att arbetstimmarna kommer in på rätt aktivitet automatiskt utan detta görs 

manuellt i efterhand vid uppföljning av projektet. Den är inte länkad ihop med 

tidtabellen eftersom den görs i en mindre skala. 
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Bilaga 2 

Byggdelstabellen med alla byggdelar som man använder i anbudskalkylen men också 

produktionskalkylen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


