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Abstract  

Title: Risk management for construction projects 

Author: Jakob Ingvarson och Erik Ström 

Supervisor: Christopher Danielsson 

Background: An ongoing problem on the Swedish construction market is the lack of finished and 

completed construction projects due to extended timeframe and going over budget. Swedish media 

reports about uncompleted construction projects that cost the society and the taxpayers a great deal 

of money. This is why it is important to do a closer examination of their working method for 

budgeting and planning the project. By doing that there is a possibility to study if there are 

any similarities or differences in the budgeting process between the companies.  

Purpose: The purpose is to examine how the 50 largest construction companies active on the 

Swedish market are budgeting for contingency costs, its margin of the budget, revenue loss and also 

how they manage the limited timeframe for the project. 

Completion: The study has been done through a quantitative method based on a survey. It was sent 

to the 50 largest construction companies active on the Swedish construction-market during 2011–

2016. The answers were then coded, statistical examined and analyzed. 

Conclusion: Historic data is the most common used method when deciding the margin and also 

when calculating eventual income losses. On the other hand the companies prefer continuous 

monitoring of risks in the process of budgeting for contingency costs and prioritizing of critical 

activities when setting the timeframe. Another conclusion is that among the 50 largest construction 

companies, the margin for contingency costs is in general not above 10 % of the budget.  

Keywords: contingency costs, risk management, budget, timeframe, revenue loss, project 



Sammanfattning  

Titel: Riskhantering inför byggprojekt 

Författare: Jakob Ingvarson och Erik Ström  

Handledare: Christopher Danielsson 

Bakgrund: Ett pågående problem på den svenska byggmarknaden är bristen på färdigställda och 

genomförda byggprojekt då de oftast ej håller tidsramen eller budgeten. Flertalet medier tar upp 

ofullständiga projekt och arbeten som kostat samhället och skattebetalarna enorma summor. Detta är 

anledning till varför en närmare granskning behöver göras hos byggföretagens arbetssätt med fokus 

på det första stadiet i budgeteringen och planeringen. Genom att granska hur de egentligen arbetar 

finns även möjligheten att studera om det finns skillnader eller likheter i deras budgeteringsprocess.  

Syfte: Syftet är att undersöka hur de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden 

budgeterar för oönskade kostnader, dess marginal av budgeten, intäktsförluster, samt hur de planerar 

för den begränsade tidsramen inför byggprojekt. 

Genomförande: Studien har genomförts med en kvantitativ metod baserat på en enkätundersökning. 

Denna skickades ut till de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska byggmarknaden åren 

2011–2016. Dessa svar har sedan kodats, statiskt granskats samt analyserats.  

Slutsats: Historisk data är den mest använda metoden för vad man baserar marginalen på samt när 

kalkylering av eventuellt minskade intäkter görs. Däremot är kontinuerlig övervakning av risker den 

mest använda metoden för budgeteringsprocessen för oönskade kostnader samt prioritering av 

kritiska aktiviteter för beräkning av tidsramen. En annan slutsats är att bland de 50 största 

byggföretagen är marginalen för oönskade kostnader generellt sett inte över 10 % i budgeten. 

Nyckelord: oönskade kostnader, risk management, budget, tidsram, intäktsförluster, projekt  
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Begreppslista  

Finansiell risk: sannolikheten att den verkliga återbäringen på det investerade kapitalet kommer bli 

mindre än det kalkylerade.  

Risk management: processen där företaget identifierar, analyserar och förbereder sig för de 

osäkerheter som finns i stora beslut. Utifrån de målen och riskerna som företaget är beredd att ta 

analyseras de potentiella riskerna kopplade till investeringen genom en kvantifiering av riskerna 

vilket leder till lämpliga åtgärder som kan reducera dess konsekvenser. Dessa risker kan hanteras 

genom exempelvis försäkring eller överföring till annan part och kan genomföras av en ansvarig risk 

manager. 

Risk: möjligheten till att resultat eller utveckling av en viss händelse är negativ och oönskad. 

Framförallt vid påbörjande av en viss handling som kan få negativa konsekvenser. 

Tidsram: en period av tid då något äger rum eller då något kommer äga rum. 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund 
“Optimismen är alldeles för stor när man räknar på omfattande byggprojekt” enligt Nyström 

(2007). Vidare menar han att det är större risk för att man räknar "kapitalt fel” ju större 

byggprojektet är och att man lätt underskattar kostnaderna. Fortsatt än idag så krackelerar projekten 

både gällande tid- och budgetplanering. Svenska dagbladet (2017) skrev nyligen om de ökade 

kostnaderna för Nya Karolinska universitetssjukhuset. I detta fall saknas det en korrekt 

utförd kalkylering, men även bristande planering utförd utan noggrann förankring. Vidare 

skriver de också att de ansvariga konsulterna inte haft insyn eller erfarenheter av tidigare 

liknande projekt vilket resulterade i en kostnadsökning på 600 miljoner kronor till en 

miljard kronor. Dessa oönskade kostnader är numera snarare regel än undantag för byggprojekt 

och frågan är då hur det kan ske i så hög grad och varför. Vad får byggföretagen att ta sådana 

risker samt hur kan det ske upprepade gånger utan förändring? Ligger felet i 

budgeteringsprocessen eller avsaknad vilja att förändra redan givna metoder?  Marknadens 

behov av nya byggprojekt är större än någonsin, framförallt då det råder brist på bostäder 

(Sveriges radio, 2016). Dessa hindras från att bli klara i tid och stoppas till viss del, enligt Pia 

Pehrson (2016) advokat vid Foyens Advokatfirma, på grund av problem gällande lagar och regler. 

Detta resulterar i försenade och överdrivet påkostade projekt som kostar samhället 

mångmiljonbelopp i ökade utgifter finansierad av staten genom skattepengar vilket kan leda till 

minskad samhällsnytta när byggprojekten inte tas i drift i tid och kan utnyttjas av samhället 

(Stockholms Handelskammare, 2012).  

Storleksmässigt så berör detta såväl byggföretag med miljon- som miljardbelopp i omsättning. Kan 

det vara så att processen och metoderna skiljer sig mycket mellan giganterna och de 

“mindre” byggföretagen eller finns det likheter mellan dem? 



2 

1.2 Problematisering  
“If you fail to plan, you are planning to fail!” myntades en gång i tiden av Benjamin Franklin 

(Goodreads Inc, 2017). Vad han syftade på är svårt att tolka men att det är ett uttryck som är generellt 

lätt att applicera och för det mesta ofrånkomligt. Detta gäller således även byggbranschen och alla 

dess aspekter inkluderat budgetering. Det faktum att planering är en avgörande faktor för att lyckas 

är utgångspunkten i denna studie där fokus ligger på förstadiet i budgeteringsprocessen och dess 

riskberäkningar.  

Den finansiella risken inom branschen för bostadsbyggande är tämligen hög. Oönskade kostnader 

utgör en stor del av budgeten hos byggföretagen aktiva i branschen och modellen visar på höga 

andelar närmare 20 - 30 % av den ursprungliga budgeten enligt Project management advisor 

(University of Wisconsin Systems (UWS), 2006). Enligt Karlsen & Lereim (2005) kan 

byggföretagen istället använda sig av den “traditionella metoden” som menar att procentsatsen skall 

vara mellan 5 – 10 % ovanpå den budgeterade basen. I denna hantering har ledarskapet en avgörande 

roll för att skapa ett system som kan prognostisera framtida kostnader på ett så precist sätt som 

möjligt. Det är dock inte endast kostnader som är en avgörande faktor i budgeteringen av projekt, 

utan även hur väl tiden är planerad och utvärderad. Dessvärre är kalkylering av tid oftast svårt då 

det bygger på att alla planer följs utan förseningar och dröjsmål (De Meyer et al. 2002). Författarna 

menar att dessa kan vara svåra eller rent av omöjliga att förutse och därmed påverka. Fortsättningsvis 

kan sådana aspekter, enligt De Meyer et al. (2002) vara avgörande för projektets framfart samt 

framtid.

I motsats till kostnader finns det potentiella intäktsförluster att ta i beaktande. Detta kan ha samma 

påverkan på byggföretagen som oönskade kostnader vilket gör det viktigt att ta i beaktande vid 

budgetering av projektet. Uteblivna intäkter kan nämligen avge liknande skador som oönskade 

kostnader för företaget (Mak & Picken, 2000).  

Den finansiella risken existerar och är högst närvarande i byggprocessen men de olika metoderna för 

att förebygga riskerna kan skilja sig i högre grad. I vilket fall är en granskning av byggföretagen 

inom denna bransch, där behovet för att hantera risk på ett bra sätt kan vara avgörande för projektets 

överlevnad, högst aktuell. Studiens bidrag kommer därför vara att belysa hanteringen av denna risk 

med förhoppning om att ge en förklaring för hur byggföretagen handskas med risk inom 

projektbudgeten och hur stor marginal de använder.
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Anledningen till valet av byggbranschen är på grund av de finansiella risker som kan kopplas till ett 

byggprojekt vilket gör att betydelsen av riskhanteringen är kritisk och därför högst relevant att 

undersöka. Oavsett utgången av byggprojektets kostnader så är det väsentliga i detta fall att 

undersöka hur budgeteringsprocessen fungerar för de 50 största byggföretagen (sett till omsättning). 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden mellan 

2011 och 2016 hanterar den finansiella risken. Där fokus är inom budgetering för oönskade 

kostnader, dess marginal av budgeten, intäktsförluster, samt hur de planerar för den begränsade 

tidsramen inför byggprojekt.  

1.4 Frågeställningar 
• Hur budgeterar de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden för oönskade

kostnader inför ett nytt projekt?

• Hur stor marginal av projektbudgeten utgörs av oönskade kostnader och vad baseras detta

på?

• Hur kalkylerar de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden för eventuella

intäktsförluster?

• Hur planerar de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden för den

begränsade tidsramen?

1.5 Avgränsningar 
Detta projekt kommer endast att beröra den svenska byggmarknaden samt de 50 

största byggföretagen verksamma åren 2011–2016. Anledningen till detta är det faktum att 

byggföretagen är valda utifrån listor från organisationerna Fastighetssverige (2016) och Sveriges 

Byggindustrier (2012, 2013, 2014, 2015) där sammanlagt 50 byggföretag nämns över fem listor. 

Lagar och regler som går att koppla till budgetering av risker kommer ej att tas upp. Ämnet 

kommer inte heller att analyseras från ett makroperspektiv. Studien kommer endast granska 

förberedelsefasen av ett projekt och inte dra kopplingar till dess slutgiltiga effekt. Anledningen är 

till stor del på grund av det faktum att studiens fokus ligger i att analysera förstadiet i 

budgeteringsprocessen och inte den övergripande arbetsprocessen från början till slut.   
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1.6 Disposition 
Kapitel 2: Referensram 

Inkluderar tidigare studier och forskning gällande budgetering, intäktsförluster, kostnader och 
metoder. Innehåller även modeller gällande tidsramen, kalkylering och risk management.   

Kapitel 3: Metod  

I kapitlet presenteras utformandet av undersökningen och enkätens skapande. Innehåller också en 

förklaring gällande de etiska aspekter, viktiga vid en intervju och metoder för att analysera data.   

Kapitel 4: Empiri  

Innehåller rapportens insamlade data samt visualisering av resultatet i form av diverse tabeller och 

diagram. En beskrivning av dessa resultat finns även under samtliga visualiseringar. 

Kapitel 5: Analys 

I kapitlet visualiseras beräkningar, tabeller och diagram framtagna med hjälp av matematiska 

formler. Kapitlet inkluderar även en koppling mellan teorier ur referensramen och de givna svaren 

av respondenterna.  

Kapitel 6: Diskussion  

I kapitlet diskuteras analysen, resultatet och metod delen. En subjektiv granskning av rapportens 

genomförande samt utfall.  

Kapitel 7: Slutsats   

I kapitlet framförs rapportens slutsats och förslag till vidare forskning
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2. Referensram
Här presenteras teorier och tidigare forskning inom områdena budgetering, intäktsförluster, tidsram 

och risk management inkluderande relevanta modeller.  

2.1 Budgetering  
2.1.1 Construction risk management system  

Construction risk management system på svenska kallat “riskhanteringssystem inom konstruktion” 

(hädanefter kallat CRMS) huvudsakliga mål är att utveckla ett verktyg för att lättare kunna utvärdera 

risken för ett byggprojekt (Williams, 1993). Till att börja är identifieringen av den finansiella risken 

och olycksrisken en prioritering. För de risker som har högst sannolikhet att inträffa ges ett förslag 

på hur man kan motverka detta i alla steg: planering, utformning, byggande och utförande. Denna 

bedömning formas också beroende på vilken information som finns om geografin, geologin samt de 

historiska misstag som har inträffat och går att lära sig av. Syftet med detta system är att kunna 

avgöra om det är värt att påbörja byggprojektet och kunna lägga fram vilka risker som finns för 

kunden. När projektet påbörjas kan de förebyggande metoderna användas för att undvika de tidigare 

nämnda riskerna och på ett effektivt sätt larma personalen om det skulle hända något. Detta bygger 

på att personalen som är erfarna och kunniga riskhanterare måste lära de som är mer oerfarna då det 

är den mänskliga expertisen inom risk som är en nödvändighet för att kunna använda sig av denna 

metod (Williams, 1993).  
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2.1.2 The Influence diagram 

Ashley (1987) visar i ett diagram hur tidigt beslutsfattandet och riskfaktorer hör ihop när det gäller 

resultatet i form av kostnad och kvalité. Diagrammet visar att påverkan från besluten är som störst i 

ett tidigt stadie för att sedan avta ju längre projektet har fortskridit.  

2.1.3 Probabilistic Model for Cost Contingency   

Att ta fram den beredskapsplan som krävs för att kunna hantera oönskade kostnader kan enligt 

Touran (2003) genomföras tack vare matematiska formler ursprungligen tagna ur Poissons 

sannolikhetsberäkningar. Genom att bygga på Poisson-formeln kan olika risker kalkyleras och 

sannolikheten för huruvida de inträffar beräknas (Touran, 2003).  

2.2 Marginal 
2.2.1 Traditionella metoden   

Karlsen & Lereim (2005) börjar med att beskriva den traditionella metoden med hur man 

budgeterar för risk. De menar att man lägger till en procentsats på 5 – 10 % på den beräknade 

slutkostnaden vilket utgör i budgeten det man kallar för oönskade kostnader. Poängen med att 

addera denna summa är möjligheten att kunna hantera kostnader som kan uppstå utan förvarning. 

Dock menar författarna att denna metod är undermålig då den brister i vetenskaplig förankring 

och är för subjektiv lagd. Problemen de belyser är att metoden i sig är för simpel och bygger på 

magkänsla mer än logik. De fortsätter med att peka på bristerna genom att ta upp det faktum att 

dessa metoder inte heller kan generaliseras för andra projekt samt att risken att dubbelräkna dessa 

kostnader finns, då beräkningar med buffert redan kan finnas i varje enskild post i budgeten. Denna 

metod antar en säkerhet som inte kan berättigas av vetenskapligt framtagna beräkningar och 

kalkyler (Karlsen & Lereim, 2005). 
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En lyckad budgetering skall enligt Gunhan & Arditi (2007) innebära att företaget fortfarande har 

pengar kvar att röra sig med efter kalkylering av oönskade kostnader och inte binder upp kapital i 

onödan. Vidare menar författarna att användandet av den norm angående att de oönskade 

kostnaderna skall stå för 10 % av budgeten som en generell policy för projekt är oanvändbart. De 

beskriver istället en annan lösning för att hantera problemet, till en början anser de att man måste gå 

tillbaka till tidigare liknande projekt och analysera siffrorna som kan utgöra en referensram. Steg två 

är därefter ta fram och belysa vilka poster inom projektet som är eller kan bli problematiska samt att 

ta fram åtgärdsplaner för att effektivisera dessa poster. Efter dessa genomföranden menar Gunhan & 

Arditi (2007) att man kan basera sin budget på gällande oönskade kostnader, vilket minimerar risken 

för att budgetera över den posten. 

2.3 Intäktsförlust
2.3.1 Riskjusterad diskonteringsränta 

Farid et al. (1989) definierar riskjusterad diskonteringsränta (hädanefter kallat RADR) som 

ett verktyg för att kunna säkerställa avkastningskravet för ett specifikt projekt. De tar upp 

problemet med att det finns många olika projektformer för ett företag att hantera vilket kräver ett 

system som generellt kan kalkylera avkastningskravet för vartdera projektet. Vidare menar de 

att de enklaste projekten att kalkylera för är oftast de kopplade till marknaden sett till det faktum 

att man endast behöver kalkylera för marginella risker eftersom man låter marknaden styra. 

Fortsättningsvis nämner de att isolerade projekt i högre grad kalkylerar för totala risken för hela 

projektet mer specifikt. Detta gör det inte applicerbart på andra utomstående projekt. 
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Avslutningsvis poängterar de att den bästa lösningen är att använda marknaden som en avgörande 

faktor för riskkalkylering av intäkter och att använda genomsnittliga kapitalkostnaden sett alla 

projekt på marknaden. Detta leder, enligt dem, till det enda generella sättet att kunna ta välgrundade 

beslut gällande avkastningskravet för enskilda projekt. 

2.3.2 Decoupled net present value 

Net present value beräknar nettovärdet av det förväntade kassaflödet och kostnaderna som 

diskonteras med en avkastning som är representativt för en liknande investering på marknaden 

(NE.se, 2017). Detta görs för att kunna avgöra om det är värt att investera i ett nytt projekt eller inte. 

Det är dock svårt att avgöra hur stor avkastningen kommer bli. Det är även problematiskt att 

inkludera både pengarnas framtida värde samt risker kopplade till projektet i samma 

kostnadsberäkning vilket leder till utvecklingen av NPV, nämligen decoupled net present value på 

svenska kallat frikopplat nuvärde (hädanefter kallat DNPV). Osäkerheten och risken kring framtida 

kassaflöden och kostnader är något som denna metod frikopplar från tidsfaktorn vilket leder till en 

mer exakt beräkning (Espinoza & Morris, 2013). 

Inom DNPV finns det tre olika sätt att genomföra det på: (1) heuristisk metod: innebär att 

uppskattningen av risken till stor del bygger på tidigare erfarenheter från liknande projekt. Här ligger 

också stor vikt vid vilket tidsskede som riskbedömningen görs (Parsons, 1999). (2) 

sannolikhetsbaserad metod: bygger på matematiska metoder där tekniska experter använder - sig av 

tidigare empiriska data och utifrån dem skapar riskprofiler (Espinoza & Morris, 2013). (3) stokastisk 

metod: vidareutveckling på den sannolikhetsbaserade metoder och tar med variationer i kostnader 

och intäkter i sin beräkning. Detta genom att använda finansiella processer från aktier och fonder 

(Black & Scholes, 1973). 

2.3.3 Beräkning av riskanalys  

Den ursprungliga metoden för att kalkylera beredskapsplaner enligt Mak & Picken (2000) bygger på 

att kunna addera en summa till en given baskostnad. Detta bildar då det totala beloppet för att 

kunna hantera oberäkneliga utgifter.  Estimating using riskanalysis på svenska kallat “beräkning av 

riskanalys” (hädanefter kallat ERA) beskrivs av Mak & Picken (2000) som ett sätt att identifiera de 

osäkerheter och finansiella risker som kan uppstå under projektets gång. Detta skall kunna minska 

mängden av monetära medel som måste läggas i beredskapsplanen för oönskade kostnader. Vidare 

menar de att processen för att genomföra ERA bygger på olika steg. För det första skall basen 

utformas vilket följer den traditionella uträkningen och inte innehåller några utomstående risker. 

Processen fortskrider sedan med att analysera möjliga risker inom projektteamet och delas upp i två 

delar som består av antingen fasta eller rörliga ersättningar. 

http://www.tandfonline.com/author/Espinoza,+David
http://www.tandfonline.com/author/Morris,+Jeremy+WF
http://www.tandfonline.com/author/Espinoza,+David
http://www.tandfonline.com/author/Morris,+Jeremy+WF
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Dessa olika risker analyseras sedan i ett givet schema där kalkyler beräknas för endera risken. Vidare 

beskriver de matrisen där den genomsnittliga samt den maximala ersättningen för risken som ett 

tydliggörande av relationen mellan risk och ersättning.

Skillnaden mellan den fasta och rörliga ersättningen enligt Mak & Picken (2000) är det faktum att 

den fasta ersättningen endast uppstår om ett projekt påbörjas eller inte och där priset är fast. De menar 

istället att den svårberäknade risken uppstår vid den rörliga ersättningen där priset kan vara svårt att 

sätta och måste förlitas på historiska data. Efter att ha analyserat alla möjliga risker och namngett 

dem som fasta eller rörliga så tas ett schema fram där den genomsnittliga ersättningen summeras för 

alla analyserade delar och bildar en monetär beredskapsplan för oönskade kostnader som kan uppstå 

vid minskade intäkter (Mak & Picken, 2000). 

2.4 Tidsram 
2.4.1 Critical Path Method  

Critical Path Method på svenska kallat “kritisk sökvägsmetod” (hädanefter kallat CPM) definieras 

av Weber (2005) som en teknisk process med syfte att upplysa företaget om vilka uppgifter som är 

mer kritiska än andra att genomföra. Denna process skall kunna förhindra problem med tidsramarna 

samt förebygga flaskhalsar under produktionen. CPM utnyttjas bäst när det används inom projekt 

med komplexa och flertalet olika faktorer som agerar samtidigt. 

Weber (2005) förklarar processen med fem steg: (1) först måste man definiera uppgifterna som skall 

genomföras. (2) skapa ett diagram där de olika uppgifterna rankas i relationen mot varandra. (3) 

undersök vilka uppgifter som är mer kritiska än andra. (4) kalkylera för hur svår varje uppgift är och 

vilken tidsram som bör sättas individuellt. (5) ha en plan B för de absolut mest kritiska uppgifterna. 

2.4.2 Program Evaluation and Review Technique  

Ett byggprojekt kan innebära fler problem för ett företag inkluderat tidsramarna. Loo-Keng et al. 

(1989) menar att det finns olika parametrar för att avgöra tiden för ett arbete, optimistiska, 

pessimistiska och sannolika tidsspann. Sett till det faktum att ett projekt kan innehålla flera olika 

tidsperspektiv gör det svårt att hålla tidsramen man tidigare kalkylerat fram. 
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Ett sådant projekt som innehåller aktiviteter som inte kan basera tidsramen på tidigare genomförda 

projekt skall enligt LooKeng et al. (1989) räknas som oförutsägbar. Vidare tar de upp Program 

Evaluation and Review Technique på svenska kallad programutvärdering och teknik för granskning 

(hädanefter kallat PERT) som en lösning, Denna metod består av en process som bygger på statistiska 

antaganden och använder dessa för att ge en mer detaljerad kalkyl över en potentiell tidsram. 

Fortsättningsvis tar de upp tre orsaker till varför metoden är användbar (1) populär av medarbetare 

då den är lätt att använda (2) kan appliceras på större byggprojekt (3) har en god vetenskaplig 

förankring. 

2.4.3 Gantt-modellen 

Enligt Duffy (2016) behöver man ta hänsyn till några faktorer innan man startar upp ett projekt 

• När och var projektet ska starta

• Vilka uppgifter som skall genomföras och hur lång endera uppgiften kommer ta

• Vem som kommer hållas ansvarig för varje del av projektet och dess uppgifter

• I vilken ordning som dessa uppgifter skall utföras

• När projektet förväntas vara färdigställt

Duffy (2016) definierar Gantt-modellen i sin text som ett enklare sätt att åskådliggöra alla steg i 

processen för att genomföra projektet. Gantt-modellen kan användas inom många olika projekt men 

ett slutdatum för projektet måste vara satt annars är modellen värdelös. Den består av tid på x-axeln 

och tidsspannet för endera uppgiften på y-axeln. 

Duffy (2016) beskriver att varje uppgift representeras av en linje och att avläsningen skall ske genom 

att sätta längden av linjen till hur lång tid varje enskild uppgift kommer ta. Fortsättningsvis beskrivs 

komplexiteten av modellen genom att man placerar uppgifterna i den ordning de måste bli 

genomförda och om/när vissa uppgifter måste ske parallellt eller innan en annan kan starta. 
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Enligt författaren är slutsatsen att Gantt-modellen gör det uppenbart att man inte kan genomföra alla 

uppgifter samtidigt. Enligt Duffy (2016) är dessa fem steg nödvändiga för att effektivt dra nytta av 

Gantt-modellen: (1) använd en färdig mall men gör helst en speciellt designad för ditt ändamål. (2) 

sätt milstolpar, små delmål i projektet för att lättare hålla ordning på om målen möter tidsramen och 

om den ligger i fas. (3) lägg till de uppgifter som måste genomföras samt om de korrelerar med 

varandra eller är beroende av varandra. (4) håll reda på dina resurser och använd dem väl. (5) 

samarbeta inom och mellan företaget/företagen om projektet tillåter eller kräver sådan kollaboration. 

2.5 Risk management
2.5.1 Risk Management Process  

De huvudsakliga gemensamma dragen för olika definitioner av risk management process på 

svenska kallat “riskhanteringsprocessen” (hädanefter kallat RMP) är, enligt Cooper et al. (2005), 

att den systematiskt använder sig av processer och procedurer för att hantera uppgifter. Detta ska 

bidra till att få större överblick genom att bättre utforma, identifiera, analysera, övervaka och 

reagera på risken för att få kontroll på den. 

RMP - identifikation 

Winch (2002) menar att identifieringen av risk är till stor del beroende av hur organisationen ser ut 

och vad erfarenheterna av tidigare projekt är. Därför är det viktigt att hitta de potentiella riskerna 

med den metoden som företaget kan hantera på bästa sätt. De olika teknikerna för att göra detta 

beskrivs nedan (Smith et al. 2006; Lester, 2007; Project Management Institute (PMI), 2004). 

• Informationsmöten: till exempel brainstorming, intervjuer, expertishjälp, tidigare erfarenheter, 

benchmarking eller fysiska besök.

• Databaser: utgå från historiska data, studerande av projektets dokumentation, checklistor och 

relevant litteratur

• Efterforskning: analysera intressenter, antaganden från forskning och gränssnitt 
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RMP - analys 

Vid analysen av identifieringen för risker finns det två beräkningssätt, kvalitativ eller kvantitativ. 

Vad företaget väljer att använda är upp till de själva beroende på vilka av följande kriterier som de 

anser är viktigast (Smith et al, 2006): 

• kostnad för metoden och sysselsättningen som den kräver

• vikten av anpassningen till företagets krav

• hur komplex eller enkel metoden är

• möjlig att genomföra

• förstå hur metoden fungerar

• nyttograd

• trovärdighet

RMP - respons 

Winch (2002) menar att informationen om risken måste vara fullständig och att det ofta är värt att 

vänta tills man är mer säker angående risken egentliga innebörd. Vidare delar han in hanteringen av 

de upptäckta riskerna i fyra kategorier. 

• Undvikande/förebyggande: risken tillräckligt stor kan det verkställas en förändring av hur

projektet ska genomföras eller en avslutning av projektet helt.

• Minska/förmildra: skapar sig en överblick över företaget för att kunna peka ut de delar i projektet

som orsakar skada. Enligt Darnall & Preston (2010) kan det därefter tillsättas experter och pengar

investeras för en långsiktig lösning i de delarna som drabbas

• Överlåta: om risken ej är hanterbar finns det möjlighet att överlåta den delen av projektet till

kunden eller till ett annat företag som har resurser för att hantera risken på ett bättre sätt

• Behålla: möjligheten finns att behålla aktiviteten som utgör risk genom att kontrollera den och

försöka minimera skadan. Denna metod används då det är oundvikligt att överlåta den till annan

part eller att undvika den.

RMP - övervakning 

Att övervaka de riskerna som har upptäckts är nödvändigt för att ha kontroll över de nuvarande 

riskerna samt att snabbt kunna upptäcka nya. Detta kan göras genom en kontinuerlig övervakning av 

nya potentiella risker eller att skapa sig en överblick över företaget för att snabbt kunna reagera på 

förändringar med oönskade effekter. Det är även viktigt att ha en ständig dialog om tidigare 

erfarenheter mellan projektledare (PMI, 2004). 
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Fördelen med att applicera denna process är medvetenheten om riskerna som existerar och hur man 

därav kan undvika dem men även hur den förbättrar kontrollen av projektet då det förebyggande 

arbetet effektiviserar problemlösningen (Thomas, 2009). En faktor som kan försvåra RMP är 

storleken på projektet för ju större det är desto mer komplext och fler risker finns det. Dessa risker 

kan vara finansiella eller beröra projektets tidsram och kvalité men också vara beroende av 

förutsättningar i den geografiska positionen. Inför ett byggprojekt berör den största risken förändrad 

utformning och omfattning samt en förlängd tidsram. Ju längre fram åtgärderna vidtas desto mer 

resurser krävs det vilket resulterar i ökade kostnader. 

Dilemmat mellan att vara klar i tid gentemot att få önskad kvalité är komplicerad. Är projektet klart 

för tidigt kan kvalitéten ta skada och är projektet klar för sent blir det betydligt dyrare. Balansen 

mellan tid-, kostnad- och kvalitéavvägande är därför viktig (Gould & Joyce, 2002). Nyttan av att 

använda RMP inom byggbranschen, då dessa projekt ofta är mycket stora och som tidigare nämnt 

därför komplexa, är att den formella planeringen, övervakningen och kontrollen underlättar 

hanteringen. Detta ökar även kraven att jämföra med brister från tidigare projekt samt att utvärdera 

riskerna som kan uppkomma längs med hela projektets livscykel (Cleland & Garcia, 2006). 

2.5.2 Systematisk riskhantering  

Mills (2001) beskriver hur Systematic Risk Management på svenska kallat 

“systematisk riskhantering” används för att kontrollera ett byggprojekt på ett strukturerat sätt genom 

att identifiera, bedöma, hantera och kontrollera risken. Denna riskhantering sker framförallt i ett 

tidigt stadie men pågår också kontinuerligt under projektets livslängd. Jaafari & Andersson (1995) 

menar nämligen att det efter identifiering av risken ska ske en analys som möjliggör ett undvikande 

av risken. Williams (1993) förklarar dessa steg lite djupare. Identifieringen är det viktigaste och 

kanske svåraste steget då tyngdpunkten ligger i att kunna separera källan till risken från de andra 

källorna då de besluten som behöver tas utifrån detta ska vara välgrundade och precisa. Vid analysen 

krävs en kvantifiering och sannolikhetsberäkning för riskens eventuella effekter och därefter är det 

mest effektiva att delegera lösningen till den part som kan hantera den på bäst sätt. 
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2.5.3 Implementering av risk  

För att minska risken med att misslyckas med ett projekt är det viktigt att implementera projektrisk 

management enligt Teller et al. (2014). För att implementera detta arbete krävs det att man anpassar 

och har ett större synfält. Vidare menar de att fokus måste ligga på att försäkra sig hela företagets 

framgång och inte snäva in sig på det individuella projekts framgång. De visar även i sitt resultat att 

implementering av projektrisk management i ett tidigt skede är korrelerat med framgångsrika projekt 

men även förmågan att kunna agera på flertalet nivåer vilket ger positiva utslag. Avslutningsvis 

poängterar de att projektrisk management är ännu viktigare att arbeta med under mer turbulenta 

uppdrag. 

2.6 Tidigare forskning 
2.6.1 Project management advisor  

Project management advisor hädanefter kallat PMA föreslår om hur man kan budgetera inför 

projekt. PMA fungerar som en databas framtagen av University of Wisconsin Systems, (2006) för 

att hjälpa företag att utföra ekonomiska förberedelser inför alla möjliga projekt. Denna beskriver den 

typiska budgeten som ett innehåll av personal, material och direkta och indirekta kostnader relaterade 

till projektet. Vidare menar den att dessa budgetar skall fungera som en grund för att kunna ta fram 

beslut angående kostnader och fördelar samt om det blir någon avkastning på investeringen/ 

samhällsnyttan. Fortsättningsvis kan dessa budgetar även kontrollera processen av projektet och 

indikera när något är fel. 

Enligt PMA kan en budgeteringsprocess se ut på följande sätt. En god start för en budget är att titta 

på andra projekt med liknande syfte och jämföra deras fördelar och kostnader. Steg två är att införa 

personalkostnader tillsammans med beräknad arbetstid för hela projektet. Steg tre är att 

inköpsprocessen behöver specificeras gällande vilka kostnader som kommer uppkomma vid inköp 

av material. PMA menar även att kalkyler behövs för mer rörliga kostnader som kan uppstå under 

projektets gång samt beräknade kostnader för transport och logistik. Vidare menar dem att en av de 

viktigaste bitarna att ta med i beräkning vid genomförande av en budget är oönskade kostnader. 

Hemsidans råd gällande budgetering för risk är att den bör ligga mellan 20–30 % av hela budgetens 

omslutning. 
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3. Metod
För att underlätta att insamling av kvalitetssäkrade data sker på ett korrekt sätt är det kritiskt att 

välja rätt metod. Denna studie ska genomföras utifrån en kvantitativ metod där forskningsdesignen 

är en tvärsnittsdesign och genomförandet är en enkätundersökning.

3.1 Datainsamling  
Datainsamlingen sker utifrån en kvantitativ metod vilket, enligt Bryman (2011), är en undersökning 

av mer än ett fall och kvantifiering av data. Detta för att kunna hitta samband mellan variablerna och 

skapa ett mönster som ska kunna gå att generalisera i en population. Enligt Bryman (2011) fokuserar 

den kvalitativa metoden mer på beteende i sociala relationer och att förstå dess mening samt 

värdering. Vidare förklaras den kvalitativa metoden oftast utgöras av intervjuer som tenderar att vara 

mindre strukturerade. Då denna studies mål är att generalisera resultat inom populationen genom 

granskning av mer än ett fall istället för en mer djupgående undersökning är utgångspunkten den 

kvantitativa ansatsen. 

Enligt Bryman (2011) innebär ett deduktivt angreppssätt att generella slutsatser dras från resultatet 

av undersökningen och att det sker en prövning av teorier. Vidare menar han att ett induktivt 

angreppssätt lägger stor vikt vid generering av teorier samt vid ord snarare än siffror vilket ej 

stämmer överens med denna studie som istället ska generera generella slutsatser och jämföra dessa 

med teorier. Studien utgår därför från ett deduktivt angreppssätt. Fortsättningsvis används 

tvärsnittsdesign vilket brukar likställas med en enkätundersökning och som betyder att det sker 

insamling av data från flera fall vid en viss tidpunkt (Bryman, 2011). Vidare beskrivs den som aktuell 

då man vill upptäcka variation och sambandsmönster för variablerna vilket är denna studiens mål.   

3.1.1 Urval 

Populationen för undersökningen är de 50 största byggföretagen (sett till omsättningen) verksamma 

på den svenska byggmarknaden och eftersom samtliga enheter i populationen undersöks är detta en 

totalundersökning (Wahlin, 2015). Dessa byggföretag valdes utifrån årliga listor mellan 2011 

och 2016 framtagna av Fastighetssverige (2016) och Sveriges Byggindustrier (2012, 2013, 2014, 

2015). 
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3.1.2 Bortfall 

För att minska bortfallet läggs stor vikt på att hålla introduktions-brevet kort och koncist, frågorna 

ska vara förståeliga och ej missförstås och layouten av enkäten ska vara tilltalande (Wahlin 2015). 

Säkerställandet av hög svarsfrekvens görs också genom att enkäten besvaras online vilket underlättar 

genomförandet och reducerar svarstiden något som även Wahlin (2015) menar är viktigt. Vidare blir 

de respondenter som ej har svarat via mail uppringda för att försäkra om de vill delta eller inte. Enligt 

Bryman (2011) beskrivs det partiella bortfallet som (1) illegalt bortfall, det vill säga ej erhållna svar 

på frågor som förväntas (2) legalt bortfall, vilket innebär ej erhållna svar på frågor som svar inte 

förväntas. Registrering och kodning av svaren för det illegala bortfallet undviks då dessa frågor är 

obligatoriska för att kunna genomföra enkäten. Dock kan det legala bortfallet förekomma i fråga 3 

och kodas med siffran nio. 

Det finns flertalet anledningar till varför byggföretagen varken kan eller vill svara på enkäten. 

Problemet kan vara högst individuellt hos kontaktpersonen som adresserats enligt Wahlin (2015). 

Han tar upp olika faktorer: oförmågan att kunna svara på frågorna sett till deras uppbyggnad, 

respondenten anser att enkäten inte ger någonting tillbaka eller att den inte besvarar något viktigt. 

Wahlin (2015) menar även att det finns en risk att byggföretagen ej vill delta vilket kan bero på 

tidsbrist, avsaknad av intresse eller att de har som policy att inte avslöja hur de jobbar. Allt detta kan 

enligt författaren leda till total- eller partiellt bortfall. För att förebygga dessa bortfall utformas 

enkäten med korta och koncisa frågor samt endast kryssalternativ för att minska svarstiden. Vidare 

har kontinuerlig uppföljning skett hos de byggföretag som inte har gett svar angående deltagande.

3.3 Genomförande 
Enligt Bryman (2011) ska formuleringen av frågor ske på ett konkret och tydligt sätt för att de ska 

tolkas lika av samtliga respondenter. När utformningen av enkätundersökningen är klar skickas den 

via e-post till de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska marknaden. De byggföretag som 

inte svarar inom en vecka får en påminnelse via telefonsamtal. Resultatet från enkätundersökningen 

kommer jämföras med insamlade teorier och modeller tagna från vetenskapliga artiklar. 

3.3.1 Enkät  

Utformandet av frågorna görs med utgångspunkt från studiens frågeställning i ett försök att dela upp 

och fördjupa dessa frågor samtidigt som de ska kunna besvaras och förstås av respondenten. Enkäten 

ska vara lätt att svara på med en tilltalande layout och en utformning som är konsekvent med en 

generell stilform (Bryman, 2011). Enkäten skapades online i programmet Google docs. 
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Svarsalternativen består av nyckelord tagna från de relevanta teorierna och metoderna kopplade till 

respektive fråga. Allt detta för att underlätta förståelsen hos respondenterna. Se bilaga 1. för enkäten 

som använts vid undersökningen.  

3.3.2 Kodning  

Svaren kodas genom att numreras löpande (1, 2, 3) eller (0 eller 1) enligt Wahlin (2015) 

beskrivning av kodning angående en- och flersvarsalternativ. Processen genomfördes i Excel 

där varje fråga kodades enskilt sett till svaren som angivits vid respektive fråga. Flertalet frågor 

har en numrering i storlek vilket gör den till en kvalitativ variabel enligt Wahlin (2015). 

Dessa frågor förklarar författaren numreras och dess siffror summeras sedan istället till en total 

som anges vid varje fråga och dess storlek per svarsalternativ. I fråga 6, 8, 9 och 10 har det getts 

möjlighet att svara på flertalet alternativ vilket kommer leda till att kodningen utgår från 0 eller 1 

där 0 innebär att man inte kryssat i och 1 att man kryssat i. Dessutom kommer 9 att användas vid 

de fall där partiellt bortfall existerar, där respondenten inte svarat utan lämnat tomt (Wahlin, 2015).  

3.4 Etik   
För att bedriva forskning krävs det att man följer vissa regler enligt Vetenskapsrådet (1990), 

hädanefter kallat (VR) “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”. Dessa principer skall enligt VR (1990) skydda såväl individen som den allmänna 

forskningen. De två kraven som finns inom forskningen beskrivs av rådet som forskningskravet och 

individskyddskravet. Dessa skall garantera dels att forskningen följer såväl etiska som 

kvalitetsmässiga krav och riktlinjer. Individskyddskravet består enligt Vetenskapsrådet (1990) av 

fyra huvudkrav, samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Vetenskapsrådet (1990) menar att informationen skall förtydliga vilka som utför undersökningen 

samt vilken institutionsanknytning de har eller för vems vinning undersökningen utförs (vem som 

har finansierat forskningen). Denna studie bedrivs utifrån universitets (studenternas) ändamål. 

Deltagarna skall också enligt VR (1990) informeras att resultaten endast kommer användas för 

forskningssyfte. Till sista skall det även enligt rådet framgå var och huruvida de slutgiltiga resultaten 

kommer offentliggöras. Denna undersökning kommer bygga på aktivt deltagande i form av ifyllning 

av enkäter vilket kräver att förhandsinformation skickas ut och finns tillgängligt vid undersökningens 

början.  
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Samtyckeskravet  

För att kunna genomföra en undersökning som baseras på individers deltagande krävs det att man 

har dennes samtycke (Vetenskapsrådet, 1990). Kravet uttrycks enligt VR (1990) specifikt i att alla 

deltagare själva skall ha makten i sitt beslut att medverka eller hoppa av undersökningen närsomhelst 

under dess process. I undersökningar med aktiv insats som denna, krävs det att samtycke fås innan 

fortskridandet av undersökningen kan fortsättas. I de fall där tydlig information givits menar rådet 

att enligt de krav som nämns i informationskravet kan samtycke gälla då enkäten återlämnats ifylld 

av deltagaren. Alla deltagare i undersökningen ges rättigheten att närsomhelst under processen gång 

kunna avbryta sin medverkan utan att några komplikationer medföljer denne enligt Vetenskapsrådets 

(1990) rekommendationer. Ett beroendeförhållande får inte påverka individens villighet att delta i 

undersökningen vilket innebär att inga bestraffningar eller otillbörliga belöningar får utdelas till de 

deltagare som väljer att avbryta eller fortskrida sin medverkan i undersökningen (VR, 1990).  

Konfidentialitetskravet  

All information gällande deltagarnas uppgifter som kan anses vara känslig ur en etisk synpunkt skall 

enligt Vetenskapsrådet (1990) hemlighållas och beläggas med sekretess. Känslig information är taget 

ur en subjektiv synpunkt och kan inte generaliseras från fall till fall, dock skall praxis vara, enligt 

VR (1990), att all information som uppfattas som obehaglig eller förnedrande anses gå under 

tystnadsplikt. Hantering gällande lagring för dessa uppgifter skall omfatta i sådan säkerhetssynpunkt 

att det skall vara närmaste ogenomförbart att för obehörig att ta del av (Vetenskapsrådet, 1990). 

Informationen som samlats in är skyddat i en krypterad databas. 

Nyttjandekravet  

Undersökningens resultat får inte enligt nyttjandekravet användas för annat än forskningens syfte 

(VR, 1990). De resultat som ges av deltagaren får ej enligt rådet användas emot dem gällande 

myndighetsutövning som kan skada enskilda individen. Erhållen information från byggföretagen 

kommer ej att användas emot dem. 
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3.5 Kvalité i undersökning 
Ett sätt att öka validiteten, att måttet speglar det som verkligen efterfrågas, är att fråga experter om 

måttet tycks fånga det begreppet handlar om. I detta fall kvalitetssäkra frågeställningen och testa om 

det frågar det som efterfrågas. För att försäkra sig om detta gjordes ett expertisutlåtande. Utlåtandet 

genomfördes därför med hjälp av en representant för ett av Sveriges byggföretag (denne valde 

att förbli anonym). Utifrån denna återkoppling som gavs gjordes en utvärdering av det som 

behövdes förtydligas samt utvecklas för att få maximal svarsfrekvens vid utskickande av 

enkäten. Mottagandet av återkopplingen innebar förändringar. Främst krävdes det 

förtydliganden av punkter med allt för hög teoretisk ton. Fortsättningsvis konkretiserades 

frågorna och svarsalternativen i högre grad för att ge respondenterna mer tydliga alternativ.  Det 

ovannämnda expertisutlåtandet kunde också stärka den interna reliabiliteten som Bryman 

(2011) beskriver som mätningens pålitlighet, det vill säga att indikatorerna har överensstämmelse. 

Detta tas i hänsyn då insamling av teorier ökar kunskapen om byggbranschen samtidigt som 

experten gav värdefulla åsikter om enkätundersökningen.  

3.6 Analysmetod 
För att kunna säkerställa statistiska bedömningar och slutsatser används de matematiska formlerna 

medelvärde, normalapproximationen och chitvåtest. Dessa formler är användbara 

gällande korrelationer mellan olika faktorer (korstabeller) samt för att kunna utföra generella 

statistiska beräkningar vid kvantitativa undersökningar (Wahlin, 2015).  Författaren fortsätter med 

att påpeka att dessa beräkningar är värdefulla för deras egenskaper att kunna dra generella 

slutsatser. Genom att beräkna medelvärdet framkommer enligt honom information om hur 

respondenterna i större drag agerar. Detta resulterar i övergripande profiler hos byggföretagen 

i denna studie. Författaren fortsätter med att beskriva chitvåtest (korstabeller) samt hur 

korrelationer används i förhoppning att kunna hitta samband mellan olika faktorer, i detta fall hos 

byggföretagen, mellan storlek (omsättning) med val av marginal. Normalapproximationen i 

enlighet med centrala gränsvärdessatsen är till stor del avgörande i beräkningarna på grund av det 

faktum att den används för att kunna dra generella slutsatser överhuvudtaget (Wahlin, 2015). 

Fortsättningsvis menar han att för att kunna använda normalapproximationen är det ett krav att 

studien minst undersökt 30 respondenter vilket i detta fall är 30 byggföretag. Det skall dock 

tillägas att denna studie endast beräknat chitvåtest på 32 respondenter. Detta menar Wahlin 

(2015) kan försvåra möjligheten att dra generella slutsatser eftersom antalet svar ligger strax 

över minimum. 
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3.7 Käll- och metodkritik  
Kritik mot den kvantitativa metoden är att den inte skiljer på den naturliga miljön och den sociala 

verkligheten, det vill säga att man inte ger utrymme för tolkningar (Bryman 2011). Fortsättningsvis 

menar han att enkätundersökningar är komplicerade på så sätt att respondenterna kan uppfatta 

begrepp och termer olika vilket kan snedvrida resultatet samt att man förutsätter att respondenterna 

är medvetna om det som frågas efter. Vidare menar författaren att det då underlättar med fasta 

svarsalternativ och att enkäten skickas till experter vilket denna enkätundersökning har gjort. I denna 

studie har stor vikt lagts på att använda trovärdiga källor vilket inneburit att all information granskats 

ingående. Till stor del har utgångspunkten varit att använda vetenskapliga artiklar för att säkerställa 

pålitligheten i den teoretiska referensramen.  Gällande grunden för studien (listorna med de 50 största 

byggföretagen) har organisationerna Fastighetssverige och Sveriges Byggindustrier valts då dessa är 

välkända på den svenska marknaden. Resterande källor har kritiskt granskats och jämförts med 

flertalet andra sidor och böcker för på alla möjliga sätt kunnat valideras.   
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4. Empiri
Resultatet baseras på insamlade data från de svar som respondenterna har angivit i enkäten. Dessa 

svar aktualiseras sedan genom visualisering samt beskrivning.   

4.1 Noteringar 
Notering för frågorna 1–5 

De första fem frågorna berör endast respondenternas bakgrundsinformation gällande storlek inom 

olika områden. Dessa svar redovisas enskilt i bilaga 4. 

Notering för frågorna 6–10 

I fråga 6, 8, 9 och 10 har byggföretagen getts möjligheten att kryssa i flera alternativ vilket gör att 

antalet kryssade rutor kan överstiga totala antalet respondenter. Som ett tillägg till varje fråga 

presenteras även en tabell som visar fördelningen i svar mellan de olika storlekarna på byggföretagen 

sett till omsättning i mkr (små 0 – 2500, medel 2501 – 10 000, stor 10 000 och uppåt). Dessa 

tabeller går utläsa i bilaga 5.   

4.2 Resultattabeller
4.2.1 Budgetering 

Den mest valda metoden hos byggföretagen är kontinuerlig övervakning med hela 53,33 %. Därefter 

föredras utgångspunkt i historiska data (26,66 %) framför identifiering och prioritering av de största 

riskerna utan koppling till historiska data (20 %).  
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4.2.2 Marginal   

Den övervägande majoriteten (90,6 %) av byggföretagen lägger 0 - 10 % av projektbudgeten på 

risken för oönskade utökade kostnader medan avsevärt färre av de svarande byggföretagen (6,3 %) 

lägger 11 - 20 % av projektbudgeten på dessa kostnader. Det är endast ett av dessa byggföretag (3,1 

%) som lägger 21 - 30 % samtidigt som inga (0 %) lägger över 30 % av projektbudgeten på risker. 

Den mest föredragna metoden att basera marginalen på var att utgå från historiska data (50 %). Att 

basera på matematiska kalkyler utifrån det enskilda projektets förutsättningar var mer förekommande 

(37,5 %) än att basera det på byggföretagets ekonomiska förutsättningar (12,5 %).  
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4.2.3 Intäktsförlust 

För kalkylering av eventuellt minskade intäkter är det vanligast att byggföretagen utgår från 

historiska data (58,33 %). Den näst vanligaste metoden är generell kalkylering (36,11 %) följt av att 

beräkna nettonuvärdet av framtida kassaflöden genom diskontering (5,56 %). 

 4.2.4 Tidsram 

Att prioritera de mest kritiska aktiviteterna är det som föredras mest av byggföretagen med 

sina 46,67 %. Denna metod följs tätt av Gantt-scheman med sina 33,33 % och således används 

historiska data inte ofta (20 %).  
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4.3 Statistiska beräkningar  
4.3.1 Medelvärde 

De medelvärden som beräknats presenteras nedan och berör företagens ålder, omsättning, antal 

anställda samt antal städer byggföretagen är verksamma i. Eftersom alla dessa alternativ ligger i 

spann så tas endast ett medelvärde fram för mellan vilka spann värdet finns i. Alla beräkningar 

presenteras ingående i bilaga 3.  

Medelvärdet gällande omsättning uppgick till 1,65 vilket betyder att det ligger mellan spann 1 

(0 - 2500) och spann 2 (2501 – 10000) miljoner kronor. Dock till en mindre övervägande del i 

spann 2. 

Sett till byggföretagens ålder så uppkom medelvärdet till 3,43 vilket innebär att det rör sig mellan 

spann 3 (21–30) samt spann 4 (31–40) år. Det största spannet sett till resultatet var spann 5 (12 svar) 

men överlag var det stor spridning mellan alla alternativ.  

Gällande medelvärdet för antalet anställda så slutade det på 1,40 vilket visar att det rör sig 

mellan spann 1 (0–500) samt spann 2 (501–1000). Det ligger närmare spann 1 och det var även det 

största sett till resultatet med 18 svar.  

Medelvärdet för antalet städer som byggföretagen är verksamma i uppgick till 1,84 vilket innebär 

att det rör sig mellan spann 1 (1–5) samt spann 2 (6–10) dock en aning närmare spann 2. Största 

spannet var också spann 2 med 18 svar.  

4.3.2 Chitvåtest  

För att få fram analytiska data gällande samband och korrelationer har det utförts sju chitvåtest med 

korstabeller. I de fall där testvariabeln hamnar till höger om chitvå-värdet det vill säga innanför det 

kritiska området kan nollhypotesen förkastas. Alla beräkningar presenteras ingående i bilaga 3. För 

att testa signifikansen utförs tre tester på alla korstabeller med 1 %, 5 % och 10 % signifikans nivå. 

Dessa kommer märkas ut med asterix (1 % = *, 5 % = **, 10 % = ***).  
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1. Samband mellan omsättning och val av marginal i fråga 7

Hypotes H0: det finns inga skillnader i marginal mellan 
byggföretagen Hypotes Ha: det finns skillnader i marginal mellan 
byggföretagen  
* X2 = 16,812
** X2 = 12,592
*** X2 = 10,645
Testvariabel = 4,9852

Eftersom 4,9852 <10,645 kan nollhypotesen ej förkastas vilket betyder att det inte finns säkerställda 

skillnader i val av marginal mellan byggföretagen.  

2. Samband mellan ålder och val av marginal baserat på historiska data i fråga 8

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan 
byggföretagen Hypotes Ha: det finns skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan 
byggföretagen  
* X2 = 13,277
** X2 = 9,488
*** X2 = 7,779
Testvariabel =7,556

Eftersom 7,556 <7,779 kan nollhypotesen ej förkastas vilket innebär att det inte finns säkerställda 

skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan byggföretagen.  

3. Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på byggföretagets egna

ekonomiska förutsättningar i fråga 8

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av marginal baserat på företagets ekonomiska förutsättningar 
mellan byggföretagen 
Hypotes Ha: det finns skillnader i val av marginal baserat på företagets ekonomiska förutsättningar 
mellan byggföretagen 
* X2 = 9,210
** X2 = 5,991
*** X2 = 4,165 
Testvariabel = 85,6986

Eftersom 85,6986> 9,210 kan nollhypotesen förkastas vilket betyder att det finns säkerställda 

skillnader i val av marginal baserat på byggföretagets egna ekonomiska förutsättningar.  
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4. Samband mellan antal städer verksamma i och användning av Gantt-schema i fråga 10

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av gantt-scheman mellan 
byggföretagen Hypotes Ha: det finns skillnader i val av gantt-scheman mellan 
byggföretagen  
* X2 = 11,345
** X2 = 7,815
*** X2 = 6,251
Testvariabel = 3,14429

Eftersom 3,14429 <6,251 kan nollhypotesen ej förkastas vilket innebär att det inte finns säkerställda 

skillnader i användning av Gantt-scheman mellan byggföretagen.   

5. Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på det enskilda projektets
förutsättningar i fråga 8

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av marginal baserat på projektets 
egna förutsättningar mellan byggföretagen
Hypotes Ha: det finns skillnader i val av marginal baserat på projektets egna 
förutsättningar mellan byggföretagen
* X2 = 9,210
** X2 = 5,991
*** X2 = 4,605
Testvariabel = 25,7089

Eftersom 25,7089> 9,210 kan nollhypotesen förkastas vilket betyder att det finns säkerställda 

skillnader i val av marginal baserat på projektets egna förutsättningar mellan byggföretagen.  

6. Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på historiska data i fråga 8

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan 
byggföretagen Hypotes Ha: det finns skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan 
byggföretagen
* X2 = 9,210
** X2 = 5,991
*** X2 = 4,605
Testvariabel = 2,51852

Eftersom 2,518 <4,605 kan nollhypotesen ej förkastas vilket betyder att det inte finns säkerställda 

skillnader i val av marginal baserat på historiska data mellan byggföretagen.  
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7. Samband mellan marginalen och val av marginal baserat på byggföretagets ekonomiska
förutsättningar i fråga 8

Hypotes H0: det finns inga skillnader i val av marginal baserat på företagets ekonomiska 
förutsättningar mellan byggföretagen
Hypotes Ha: det finns skillnader i val av marginal baserat på företagets ekonomiska förutsättningar 
mellan byggföretagen  
* X2 = 9,210
** X2 = 5,991
*** X2 = 4,605
Testvariabel = 14,7756

Eftersom 14,7756> 9,210 kan nollhypotesen förkastas vilket innebär att det finns säkerställda 

skillnader i val av marginal baserat byggföretagets ekonomiska förutsättningar mellan 

byggföretagen.  
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5. Analys
Det givna resultatet i empirin kommer att analyseras med hjälp av valda verktyg framtagna för att 

statistiskt kunna säkerställa svaren samt ge möjligheten att dra slutsatser gällande korrelationer och 

samband.  

5.1 Budgetering 
I resultatet kan det utläsas att den mest förekommande metoden att använda hos byggföretagen är 

“kontinuerlig övervakning av potentiella risker under hela projektet” med hela 75 %. Denna metod 

går att sammanlänka med riskhanteringsprocessen (RMP) som delas in i flera steg: identifikation, 

analys, respons och övervakning (Cooper et.al 2005). Det finns även en koppling till det som Mills 

(2001) beskriver inom Systematic risk management. Denna process liknar kraftigt RMP och utgår 

även denna ifrån att hantera processer och procedurer enskilt och över en längre tid (kontinuerlig 

övervakning). Jaafari & Andersson (1995) fortsätter med att mena att efter den identifiering som görs 

så ska det ske en analys för att undvika risken, något som går att jämföra byggföretagens svar av den 

övervakning som görs av potentiella risker. Vidare beskriver Williams (1993) processen mer 

ingående som ett led i att separera enskilda händelser och delegering av uppgifter. Avslutningsvis 

trycker han på vikten i att delegera ut de problem som måste tas hand om till individer med mest 

relevant kunskap för att lösa dem är avgörande.  

Näst störst blev valet av historiska data som utgångspunkt med 37,5 %. Gunhan & Arditi (2007) 

förklarar en sådan process med att beskriva den bristande dugligheten att endast blint använda siffror 

och marginaler. Istället tar de upp behovet av att analysera föregående projekt som genomförts av 

företaget och utifrån dessa bygga en rimlig grund. Vidare utvecklar de att denna grund sedan skall 

byggas på med resonemang om vad som kan göras bättre utifrån vad som gjorts. Denna metod avser 

att byggföretagen har liknande arbeten att utgå ifrån och ger en bra bild för dem att bygga vidare på. 

Den arbetsmetod som byggföretagen föredrog minst var “identifierar och prioriterar de största 

riskerna innan projektstart (utan historiska data)” med 28.1 %. Flertalet respondenter har dock fyllt i 

både detta alternativ samt föregående om historiska data. En sådan sammansvärjning skulle kunna 

liknas med metoden riskhanteringssystem inom konstruktion (CRMS). Denna metod utgår från 

utvärderingar av den finansiella - samt olycksrisken innan ett projekt tar start (Williams, 1993). Detta 

baseras på geografi, geologi och de tidigare misstag som begåtts i historien (Williams 1993).  
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5.2 Marginal 
En överväldigande majoritet av de svarande byggföretagen 90,6 % lade 0–10 % marginal 

av projektbudgeten på oönskade kostnader. Detta stämmer överens med den traditionella metoden 

som menar att företagen normalt sett har en marginal på 5–10 % (Karlsen & Lereim, 2005). De 

anser dock att denna metod är för simpel för att använda om man endast sätter denna procentsats 

baserat på magkänsla istället för beräkningar. Dock verkar dessa byggföretag basera denna 

procentsats på framförallt historiska data men också matematiska kalkyler baserade på projektets 

förutsättningar samt beroende på byggföretagets ekonomiska förutsättningar. Vissa använder till 

och med flera av dessa faktorer. Detta visar att denna procentsats bygger på analys snarare än 

magkänsla som Karlsen & Lereim (2005) belyser som den stora bristen.  

Endast 6,3 % av de svarande byggföretagen använder sig av en marginal på 21–30 % av 

projektbudgeten. Detta överensstämmer med databasen PMA (UWS, 2006) som föreslår just denna 

procentsats då det menar att budgetering för oönskade kostnader är en av de viktigaste faktorerna att 

ta i beaktande vid genomförande av ett projekt. Resterande av de svarande byggföretagen (3,1 %) 

valde en marginal på 11–20 % vilket är precis emellan den traditionella metoden och det som UWS 

(2006) föreslår. 

Det alternativ som flest av byggföretagen valde att basera sin marginal på var ”historiska data” med 

62,5 %. Denna process kan förklaras utifrån databasen PMA (UWS, 2006) där processen bygger på 

att ta fram kalkylerade budgetar utifrån flertalet områden: personalkostnader och direkta samt 

indirekta kostnader. Dessa budgetar skall sedan ligga till grund vid jämförelser som görs med andra 

genomförda projekt under historien. Gällande matematiska kalkyler baserade på det enskilda 

projektets förutsättningar så föredrogs det av 46,9 %. Touran (2003) menar att dessa projekt beräknar 

beredskapsplaner utifrån matematiska kalkyler främst Poisson (sannolikhetsbedömning) istället för 

att gå efter historiska siffror från andra projekt.  

Det minst föredragna alternativet av metod för att basera marginalen på är företagets ekonomiska 

förutsättningar med 15,6 %. Denna process bygger på att företaget kan utveckla och bredda 

sitt synfält (Teller et al. 2014). Genom att kunna tänka långsiktigt så menar Teller et al. 

(2014) att företaget kan implementera projektrisk management, en metod där företagets vinning 

går framför enskilda projekt. Detta kräver dock förmågan att kunna verka på flera nivåer samtidigt 

för att uppnå positiva utslag (Teller et al. 2014).  
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5.3 Intäktsförlust 
När det kommer till att kalkylera för intäkter (eventuellt minskade intäkter) så föredrar majoriteten 

av byggföretagen att använda sig av “historiska data” med 65,6 %. Att jobba med historiska data 

gällande intäktssidan är något som kan liknas vid beräkning av riskanalys (ERA). Mak & Picken 

(2000) beskriver ERA som en metod att kunna beräkna dels fasta samt rörliga ersättningar. De fasta 

uppstår endast vid projektets start och är enklare att räkna ut, dessvärre är de rörliga mer svårberäknad 

vilket leder till behovet av att utgå från historiska data för att få en rimlig utgångspunkt (Mak & 

Picken, 2000).  

Den näst mest förekommande metoden vid kalkylering för eventuellt minskade intäkter landade på 

”generell kalkylering av avkastningskravet” med 40,6 %. Farid et al. (1989) beskriver modellen 

riskjusterad diskonteringsränta (RADR) som ett liknande arbetssätt. De förklarar att behovet av att 

använda marknaden som utgångspunkt är avgörande för att kunna ta fram ett generellt 

avkastningskrav. Projekt som är mer isolerade (inte utgår från marknaden) menar Farid et al. 

(1989) visar på tendenser att istället räkna på totala risken för arbetet. Detta gör det omöjligt att 

generalisera över flertalet andra projekt. Avslutningsvis poängterar de att använda marknaden som 

utgångspunkt är vital för att kunna ge en generell kalkyl på avkastningskravet. Endast två 

respondenter (6,3 %) svarade att de använder “nettovärdet av framtida kassaflöden genom 

diskontering” som metod för att kalkylera eventuellt minskade intäkter. Espinoza & Morris (2013) 

menar att osäkerheten för framtida värden samt risker kopplade till projektet kan vara avgörande 

faktorer till varför denna metod inte föredras av byggföretagen. De lyfter istället fram frikopplat 

nuvärde (DNPV) som bygger på att frikoppla risker och kostnader från tidsfaktorn. Vidare utvecklar 

Parsons (1999) samt Black & Scholes (1973) detta genom att beskriva denna metod (DNPV) i tre 

olika delar. De förklarar att dessa delar i stora drag bygger på att använda matematiska kalkyler 

(sannolikheter) samt historiska data.  

http://www.tandfonline.com/author/Morris,+Jeremy+WF
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5.4 Tidsram 
Vid val av tillvägagångssätt vid tidsramen så föredrog byggföretagen metoden att “prioritera de mest 

kritiska aktiviteterna först och arbeta därifrån” med 65,6 %. Detta liknar processen kritisk 

sökvägsmetod (CPM) vilket förklaras av Weber (2005) som en metod uppdelad i fem steg: definiera, 

visualisera, analysera, kalkylera och hantera. Denna metod används bäst enligt författaren vid mer 

komplexa projekt och kan också förhindra flaskhalsar inom produktionen. Liknande drag finns även 

att hitta i metoden programutvärdering och teknik för granskning (PERT) där processen bygger på 

att kunna arbeta utifrån projekt där snarlika uppdrag ej finns till hands som utgångspunkt. Proceduren 

bygger istället på att dra statistiska antaganden och ses av användare som (1) populär, då den är lätt 

att använda, (2) applicerbar på större byggprojekt samt (3) har en god vetenskaplig förankring. Att 

tidigt ta beslut angående risker under projektets gång är något som the Influence diagram visar på är 

avgörande för hur stor påverkan dessa beslut har (Ashley, 1987). Detta betyder att det är positivt att 

prioritera de mest kritiska aktiviteterna först för att besluten och därefter åtgärderna ska ha så stor 

effekt som möjligt. 

Att använda Gantt-scheman var även det någorlunda föredraget med 46,9 %. Gantt-modellen enligt 

Duffy (2016) bygger på att visualisera de uppgifter som behöver genomföras samt deras varaktighet 

och beroenden. Den är även lätt att använda och färdiga mallar gör den även applicerbar på flertalet 

projekt menar Duffy (2016). Vid val av historiska data som tillvägagångssätt för att hålla tidsramen 

så föredrogs det endast av 28,1 %. Dock kan valet av historisk ha liknelser i arbetssätten med både 

Gantt-scheman och CPM, där utgångspunkten i dess metod har kopplingar till historiska data.  

5.5 Bortfallsanalys  
Svarsfrekvensen uppgick till 64 % (32/50). Detta resulterade alltså i ett bortfall på 36 % (18/50). 

Wahlin (2015) tar upp en metod för att hantera bortfall “Hansen-Hurvitz bortfallsplan”. Denna 

bygger på tre steg där utgångspunkten enligt författaren är att återkoppla till de respondenter som 

inte svarat för att försöka få svar på de mest kritiska frågorna. I detta fall har det inte kunnat 

möjliggöras då flertalet respondenter ej kunnat nås samt att många haft som policy att ej delta eller 

inte velat på grund av enligt dem “bristande säkerställande av anonymitet”. Wahlin (2015) utvecklar 

planen och menar att det är viktigt att studera grunden till bortfallet. Anledningen till bortfallet i 

denna studie har varit slumpmässig eftersom de byggföretag som inte svarat uppvisat liknande 

bakgrund gällande ålder och omsättning. Denna fakta har kunnat utläsas ur de register som framtagits 

ur Fastighetssveriges.se listor (storlek eller ålder har inte avgjort om byggföretaget svarat eller inte).  

Eftersom inget systematiskt bortfall registrerats så kan de svar som givits fortfarande generaliseras 

över alla de 50 byggföretagen i populationen (Wahlin, 2015). 
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Han avslutar “Hansen-Hurvitz bortfallsplan” med att föreslå om möjligt att väga ihop resultaten från 

de två separata undersökningarna (den första och bortfallsuppföljningen) och sedan använda metoder 

inom stratifiering för att ta fram beräkningar. Då det ej kunnat fås några svar från de byggföretagen 

(gällande arbetsmetoder utan endast bakgrundsfrågor) inom den första bortfallsgruppen har utfallet 

blivit så att detta inte undersöks närmare. Att jämföra bakgrundsinformationen tillför inget relevant 

som är kopplat till syftet med studien, då undersökningen fokuserar på arbetsmetoderna.   

Av de 18 byggföretagen som inte svarade så hade de liknande omsättning som de 21 byggföretagen 

som svarade på enkäten. Detta resulterade i att 54 % av den kategori som dessa byggföretag ingick 

i (0-2500 mkr) svarade på enkäten. Detta indikerar att det inte förekommit något systematiskt 

bortfall.  
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Efter att ha gått igenom åldern på de byggföretag som inte svarade på enkäten så visade det sig att 

11 % av bortfallet ingick i spannet 0 - 10 år. 39 % bestod av byggföretag i åldern 11 - 20 år samt 28 

% i spannet 21 – 30 år. Både i spann 31 – 40 samt äldre än 40 år uppgick procentsatsen till 11 %. 

Detta tyder på en jämnfördelad uppsättning liknande tabellen i bilaga 4 över svarande byggföretags 

ålder. 
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6. Diskussion
Fokus kommer ligga på diskussion av resultat, analys och metoddelen ur ett subjektivt perspektiv.  

6.1 Resultat  
Vid resultat av enkäten uppgick bortfallet till 36 %. Detta kan tyckas vara högt vilket det är, dock 

eftersom det endast berott på slumpmässighet och inte av systematiska skäl (att samma faktorer hos 

byggföretagen har varit avgörande för att kunna delta i undersökningen) kan generella slutsatser ändå 

dras. Det skall tilläggas att dessa slutsatser är diskutabla på grund av att värdet precis översteg 

minimum (32/30) vilket kan ha påverkat de chitvåtester som genomfördes. Överraskande nog fick vi 

två byggföretag som svarade att deras redovisningsmetod var K1. Detta var inget vi hade förväntat 

oss då alla de byggföretagen vi undersökte hörde till de 50 största byggföretagen aktiva på den 

svenska marknaden. Alla dessa skall ligga på mångmiljonbelopp i omsättning och inte kunna ha 

skatterättsliga möjligheter att använda K1 som redovisningsmetod. Troligtvis (efter att ha tittat på 

deras aktuella årsredovisningar) så har personen som fyllt denna enkät begått ett misstag (mänskliga 

faktorn) eller inte vetat om svaret och chansat. 

6.2 Analys  
Vi hittade samband mellan omsättning och val av marginal baserat på matematiska kalkyler av 

byggföretagets ekonomiska förutsättningar samt för projekts förutsättningar. Vi tror att skillnaderna 

mellan våra kategoriseringar (små, medelstora och stora) av byggföretagen är att ju mindre företaget 

är desto mindre chans är det att man utgår från företagets ekonomiska förutsättningar. Detta kunde 

vi se i svarsalternativen hos de mindre byggföretagen där tre av 21 svarade att de tar hänsyn till det 

medan två av fyra bland de stora byggföretagen svarade att det tog hänsyn (se bilaga 3 för 

beräkningar). Vi hittade även samband mellan omsättning och val av marginal baserat på projektets 

förutsättningar där vi påstår att ju högre omsättning byggföretaget har desto mindre roll spelar 

projektets förutsättningar. Vid fördelningen av svarsalternativen kan man nämligen se att inga av de 

byggföretagen med högst omsättning tar hänsyn till det medan tio av 21 av de byggföretagen med 

lägst omsättning tog hänsyn till det (se bilaga 3 för beräkningar). Anledningen till att vi valde att inte 

analysera fråga tre gällande redovisningsmetoder är på grund av att det endast var en bakgrundsfråga. 

Dock gav det ett intressant utslag gällande två byggföretags val av K1 vilket diskuterats ovan.  
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6.3 Metod  
6.3.1 Enkät 

I fråga sju som berör marginalen av projektbudgeten gällande oönskade utökade kostnader är vårt 

första svarsalternativ 0–10 %. De absolut flesta valde detta alternativ och i efterhand anser vi att 

svarsalternativet hade kunnat delas upp i 0–5 % samt 6–10 % för att tydligare kunna se hur dessa 

svar skiljer sig åt och på så sätt få ett mer intressant och precist resultat i denna fråga. Det hade också 

gått att tydliggöra att det var möjligt att kryssa i flera alternativ än ett per fråga. Detta var något som 

vi tog för givet att det var förstått och på så sätt kan vi ha missat svarsalternativ från respondenter 

som endast trodde att det gick att svara med ett alternativ. Anledningen till att spannet i fråga 1 

gällande omsättning blev så avsevärt stort var att när vi undersökte siffrorna i de listor vi hittade så 

skiljde det mycket mellan olika byggföretagen som låg antingen över 10 000 miljoner kronor eller 

under 2500 miljoner kronor. Detta leder till det större spannet på 2501–10000, hade vi delat upp det 

hade vi troligen fått väldigt små värden på ettdera alternativet. 

Utformandet av enkäten och den röda tråden har varit mycket beroende av vår pilotundersökning. 

Efter synpunkter från det byggföretaget där pilotundersökningen gjordes reviderades en större del av 

enkätens frågor och svarsalternativ för att relevansen och förståelsen hos respondenterna skulle vara 

högre. Detta var något vi fick god respons för genom att de flesta svarsalternativ valdes av något av 

byggföretagen vilket betyder att de anser dessa metoder som användbara och därmed relevanta. 

Metoden för att erhålla så många svar som möjligt har varit viktig och avgörande för oss då vi har 

varit tvungna att få 30 svar av 50 möjliga. Denna process har varit konstant aktiv under en månads 

tid där upprepade telefonsamtal och mailutskick har varit nödvändigt. Det vi märkte var att det var 

svårt att nå respondenterna men när vi väl nått dem har responsen varit positiv och tillmötesgående.  

6.3.2 Svarsfrekvens och bortfall  

Vi satte ett högt mål med 60 % i svarsfrekvens alltså minst 30 av 50 svarande vilket i sig är högt 

rent generellt. Slutligen fick vi 32 svar vilket resulterade i 64 %.  Att vi skulle få totalt bortfall var 

naturligt och något vi insåg redan i början när vi valde att göra en enkätundersökning. Många av 

byggföretagen har varit svåra att få kontakt med men lyckligtvis har även de som valt att avstå 

angett mer specifika anledningar. Några av dem har valt att inte delta på grund av företagets policy 

att inte svara på enkäter men även att de inte arbetar med budgetar eller att formuläret inte passar 

deras arbetssätt. En respondent ansåg att enkäten ej var anonym och valde därmed att inte svara, 

denne ansåg registrering av företagets svar i vår konfidentiella databank inte kunde ses som 

anonymitet. 
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Den absolut största anledningen till att byggföretagen ej besvarat vår enkät beror nog på vilja samt 

tid, flertalet vi har skickat till har troligtvis valt att inte lägga tid på enkäten och får på så sätt anses 

som totalbortfall i denna studie.  

Vi är nöjda med att kunna få svar från de absolut största till de mindre sett till rankingen i listorna. 

Detta anser vi visa på att bortfallet inte har med storleken att göra eller det faktum att enkäten i sig 

inte är anpassad till dessa byggföretag generellt sett. Det partiella bortfallet uppstod endast vi 

frågan om redovisningsmetod. Detta var endast en mindre inledande fråga som vi från vår sida inte 

ansåg vara avgörande för studiens syfte och lämnades på sätt öppen för att avstå från att svara på. 

Anledningen till det partiella bortfallet kan ha berott på möjligheten att avstå eller det faktum att de 

svarande ej visste svaret.  



38 



39 

7. Slutsats
Baserat på resultatet, analysen och en jämförelse av dessa med tidigare studier sker här slutsatsen 

som besvarar rapportens syfte och frågeställningar. Utifrån detta kan vidare förslag på fortsatta 

studier ges. 

7.1 Slutsats 
Den vanligaste utgångspunkten för budgeteringsprocessen är att kontinuerligt övervaka risker då tre 

av fyra av byggföretagen föredrar detta. Slutsatsen är att budgeteringsprocessen ständigt är 

föränderlig och inte endast går att förlita sig på tidigare projekt eller att förutse kommande risker. 

Resultatet visade också att 29 av de 32 svarande byggföretagen väljer att lägga 0–10 % av 

projektbudgeten på risken för oönskade kostnader. Utifrån detta kan slutsatsen dras att bland de 50 

största byggföretagen är marginalen för oönskade kostnader generellt sett ej över 10 %. Denna 

procentsats baseras framförallt på historiska data och på matematiska kalkyler men i mindre 

utsträckning på byggföretagets ekonomiska förutsättningar.  

Slutsatsen från undersökningen är att utgångspunkt i historiska data är det vanligaste sättet att 

kalkylera för eventuellt minskade intäkter men att generell kalkylering av avkastningskravet också 

har en viktig roll. Anledningen till att nettovärdet är så lågt är på grund av det faktum att de tidigare 

nämnda metoderna föredras av dessa företag vilket förklaras i teorin. Det vanligaste förekommande 

sättet att planera för den begränsade tidsramen är att byggföretagen väljer att prioritera uppgifter 

samt utgå från Gantt-scheman snarare än att utgå ifrån historiska data.  

Historiska data är det genomgående alternativet i de flesta frågorna. Det är den mest använda 

metoden för vad man baserar marginalen på samt när kalkylering av eventuellt minskade intäkter 

görs. Däremot är den inte alls lika använd vid budgeteringsprocessen för oönskade kostnader eller 

för beräkning av tidsramen.  
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7.1.1 Samband  

Efter att gjort statistiska beräkningar kan slutsatser dra om följande hypoteser gällande samband. 

Med varken 99 %, 95 % eller 90 % säkerhet framgår det att det ej finns några samband mellan 

följande faktorer. 

• Byggföretagets omsättning och dess storlek på marginal.

• Storleken på marginalen och valet att basera detta på historiska data.

• Byggföretagens ålder och valet att basera marginalen på historiska data

• Antal städer byggföretagen är verksamma i och användandet av Gantt-scheman.

Istället kan det med 99 % säkerhet fastställas att följande samband existerar.  

• Byggföretagens omsättning och valet att basera marginalen på företagets ekonomiska

förutsättningar.

• Valet att basera marginalen på enskilda projekt och byggföretagens omsättning.

• Marginalens storlek och valet att basera marginalen på ekonomiska förutsättningar.

7.2 Förslag till fortsatta studier  
Att vidare undersöka effekterna av att använda diverse budgeteringsprocesser hos ettdera 

byggföretaget. Det vill säga, hur resultaten av de olika metoderna är samt även granska mer ingående 

varför andelen byggföretag som väljer en liten marginal är så stor. Vidare skulle man även kunna 

göra en mer generell undersökning med syfte att undersöka alla byggföretag i aktiva i Sverige då 

denna studie endast riktat sig mot de 50 största byggföretagen aktiva på den svenska byggmarknaden.   
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10. Bilagor
Bilaga 1. Enkät 
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Bilaga 2. Svarande byggföretag (32 stycken)  
AB Frijo  

Arcona AB 

Balfour Beatty Rail AB  

Besqab 

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB  

Byggmästarn i Skåne AB  

Bygg Partner i Dalarna AB 

Erlandsson bygg  

Fastec Sverige AB  

Halmberg Entreprenader AB  

Heving & Hägglund AB 

HMB Construction AB  

HSB Produktion AB  

Hökerum Bygg AB  

JM  

MVB  

NCC  

PEAB  

Q-gruppen

Rekab Entreprenad

RO-Gruppen

Sefab Bygg

SERNEKE Group AB

Sh Bygg Sten och Anläggning

Skanska

Strabag Sverige

Svensk byggtjänst

Svevia

Thage Andersson Byggnads AB

Veidekke Sverige

Wäst.Bygg gruppen

Zengun
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Bilaga 3. Matematiska uträkningar  

Medelvärden av frekvenser  

Omsättning: ((27*1)+(7*2)+(4*3))/32 = 1,6562 

Ålder: ((4*1)+(6*2)+(6*3)+(4*4)+(12*5))/32 = 3,4375 

Antal anställda: ((24*1)+(3*2)+(5*3))/32 = 1,4062 

Antalet städer verksamma i: ((18*1)+(5*2)+(5*3)+(4*4))/32 = 1,8437  

Chitvåtest (Korstabell)  

r = antalet rader c = antalet kolumner 

Om test variabeln är större än det kritiska värdet så förkastas nollhypotesen  

Signifikansvärden: (1 % = *, 5 % = **, 10 % = ***)  



54 

Samband mellan omsättning och val av marginal i fråga 7 

r = 4 

c = 3 

* X2 = (4-1) (3-1) = 6; 0, 01 = 16,812

** X2 = (4-1) (3-1) = 6; 0, 05 = 12,592 

*** X2 = (4-1) (3-1) = 6; 0, 1 = 10,645  

(((3-3,625)^2)/3,625)+(((6-6,34375)^2)/6,34375)+(((20-

19,03125)^2)/19,03125)+(((10,25)^2)/0,25)+(((1-0,4375)^2)/0,4375)+(((0-

1,3125)^2)/0,3125)+(((0-0,125)^2)/0,125)+(((0-

0,21875)^2)/0,21875)+(((0-0,65625)^2)/0,65625)=4,9852 
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Samband mellan ålder och val av marginal baserat på historisk data i fråga 

8 

r = 5 

c = 2 

* X2 = (5-1) (2-1) = 4; 0, 01) = 13,277

** X2 = (5-1) (2-1) = 4; 0, 05) = 9,488 

*** X2 = (5-1) (2-1) = 4; 0, 1) = 7,779 

(((0,1-0,125)^2)/0,125)+(((0,15–0,1875)^2)/0,1875)+(((0,2-0,1875)^2)/0,1875)+(((0,15–

0,125)^2)/0,125)+(((0,4-0,375)^2)/0,375)+(((0,1667–0,125)^2)/0,125)+(((0,25–

0,1875)^2)/0,1875)+(((0,1667–0,1875)^2)/0,1875)+(((0,0833-0,125)^2)/0,125)+(((0,3333–

0,375)^2)/0,375)=0,075556*100=7,556 
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Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på byggföretagets egna ekonomiska 

förutsättningar i fråga 8 

r = 3 

c = 2 

* X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 01 = 9,210

** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 05 = 5,991 

*** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 1 = 4,165 

(((0,6-0,6563)^2)/0,6563)+(((0,0-0,2188)^2)/0,2188)+(((0,4-0,125)^2)/0,125)+(((0,6667–

0,6563)^2)/0,6563)+(((0,2593–0,2188)^2)/0,2188)+(((0,0741-

0,125)^2)/0,125)=0,856986*100=85,6986 
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Samband mellan antal städer verksamma i och användning av Gantt-schema i fråga 10 

r = 4 

c = 2 

* X2 = (4-1) (2-1) = 3; 0, 01 = 11,345

** X2 = (4-1) (2-1) = 3; 0, 05 = 7,815  

*** X2 = (4-1) (2-1) = 3; 0, 1 = 6,251 

(((0,5333–0,5625)^2)/0,5625)+(((0,2-0,1563)^2)/0,1563)+(((0,1333–

0,1563)^2)/0,1563)+(((0,1333–0,125)^2)/0,125)+(((0,5882–0,5625)^2)/0,5625)+(((0,1176–

0,1563)^2)/0,1563)+(((0,1765–0,1563)^2)/0,1563)+(((0,1176–

0,125)^2)/0,125)=0,031443*100=3,14429 
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Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på det enskilda projektets 

förutsättningar i fråga 8 

r = 3 

c = 2 

* X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 01 = 9,210

** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 05 = 5,991 

*** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 1 = 4,605 

(((0,7333–0,6563)^2)/0,6563)+(((0,2667–0,2188)^2)/0,2188)+(((0,0-0,125)^2)/0,125)+(((0,5882–

0,6563))^2)/0,6563)+(((0,1765–0,2188)^2)/0,2188)+(((0,2353–

0,125)^2)/0,125)=0,257089*100=25,7089 
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Samband mellan omsättning och val av marginal baserat på historisk data i fråga 8 

r = 3 

c = 2 

* X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 01 = 9,210

** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 05 = 5,991 

*** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 1 = 4,605 

(((0,65–0,6563)^2)/0,6563)+(((0,2-0,2188)^2)/0,2188)+(((0,15–0,125)^2)/0,125)+(((0,6667–

0,6563)^2)/0,6563)+(((0,25–0,2188)^2)/0,2188)+(((0,0833-

0,125)^2)/0,125)=0,025185*100=2,51852 
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Samband mellan marginalen och val av marginal baserat på byggföretagets ekonomiska 

förutsättningar i fråga 8 

r = 3 

c = 2 

* X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 01 = 9,210  

** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 05 = 5,991 

*** X2 = (3-1) (2-1) = 2; 0, 1 = 4,605 

 

 

 

(((1-0,875)^2)/0,875)+(((0,0-0,0938)^2)/0,0938)+(((0,0-0,0313)^2)/0,0313)+(((0,8519–

0,875)^2)/0,875)+(((0,1111–0,0938)^2)/0,0938)+(((0,0370-

0,0313)^2)/0,0313)=0,147756*100=14,7756 
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Bilaga 4. Resultat för frågorna 1-5 i enkäten 

Fråga 1.  

Denna fråga resulterade i störst svarsfrekvens (65,6 %) vid en omsättning mellan 0–2500 miljoner 

kronor “små” (SEK). Näst störst svarsfrekvens (21,9 %) var antalet byggföretagen med en 

omsättning mellan 2501–10 000 miljoner kronor “medel” (SEK) följt av den minsta andelen 

svarsfrekvens (12,5 %) beståendes av byggföretagen med en omsättning över 10 000 miljoner kronor 

“stora” (SEK).  

 Fråga 2.  

Den högsta svarsfrekvensen (75 %) fanns i spannet 0–500 personer anställda. Vidare är det näst högst 

frekvens (15,6 %) hos byggföretagen med över 1000 anställda. Tätt följt av företagen med 501–1000 

anställda (9, 4 %).  
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 Fråga 3. 

Den största mängden av svarande respondenter använder sig av K3 vid redovisning (63,3 %) följt av 

IFRS (30 %). Det var även två som använder sig av K1 (6,7 %). Ingen av de svarande valde K2 som 

redovisningsmetod (0.0 %)  

 Fråga 4. 

Majoriteten av respondenterna är verksamma i 1–5 städer (56,3 %). Detta följs av byggföretagen som 

är verksamma i 6–10 städer (18,8 %). De svarande byggföretagen minskar sedan med ett som är 

verksamma i 11–15 städer (15,6 %) följt av ett mindre företagen aktiva i fler än 15 städer (12,5 %). 
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Fråga 5. 

Den största delen (37,5 %) av de byggföretagen som svarat har en ålder över 40 år. Näst flest av de 

svarande byggföretagen är 11–30 samt 21–30 år gamla, utgörande 18,8 % vardera. Den minsta 

svarsfrekvensen fanns hos de företagen som är 0–10 år gamla samt 31–40 år gamla med 12,5 % 

vardera.  
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Bilaga 5. Svarsfördelning i fråga 6-10 baserat på omsättning 
Svarsfördelning baserat på omsättning 

I diagrammet visualiseras fördelningen i val av budgeteringsmetod mellan de olika storlekarna. 

Byggföretag med beteckningen “små” och “stor” föredrar alternativet att identifiera och prioritera de 

största riskerna utan historiska data medan “medel” byggföretag delar på förstaplatsen mellan 

kontinuerlig övervakning av potentiella risker och identifiering och prioritering av de största riskerna 

innan projektstart.  

Svarsfördelning baserat på omsättning 

Ovan visualiseras fördelningen mellan de olika aspekterna “små”, “medel” och “stora” byggföretag 

med utgångspunkt i storleken på marginalen. Alla tre beteckningarna “små”, “medel” och “stora” 

väljer 0 - 10 % framför de andra alternativen.  
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Svarsfördelning baserat på omsättning

Utifrån diagrammet som visas ovan kan det utläsas att “små” byggföretag föredrar historiska data 

men att matematiska kalkyler baserade på enskilda projekts förutsättningar också är en starkt 

förekommande metod. Byggföretag i gruppen “medel” är jämt fördelad mellan matematiska kalkyler 

och historiska data. De i gruppen “stor” har störst frekvens i metoden historiska data, dock så är det 

jämt mellan alla alternativen.  

  
Svarsfördelning baserat på omsättning 

Diagrammet visar att generell kalkylering av avkastningskravet men framförallt historiska data från 

de tidigare projekten är prioriterat hos de ”små” byggföretagen. Dessa metoder utgör också samtliga 

svar hos de ”medelstora” byggföretagen men medan svaren är ganska jämnt fördelade mellan de två 

alternativen är det ingen valt diskontering av nettovärde av framtida kassaflöden. Majoriteten av de 

”stora” företagen utgår från historiska data men inget av dessa företag utgår från generell kalkylering. 
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 Svarsfördelning baserat på omsättning  

Diagrammet visar att den största majoriteten av de ”små” byggföretagen prioriterar de mest kritiska 

aktiviteterna och Gantt-scheman. De flesta av de ”medelstora” byggföretagen prioriterar också de 

mest kritiska aktiviteterna och är mer jämnt fördelade mellan historiska data och Gantt-scheman. 

Vidare kan man avläsa från diagrammet hur de ”stora” byggföretagen, liksom de ”medelstora” och 

”små”, mest prioriterar de kritiska aktiviteterna tätt följt av historiska data samt Gantt-scheman.  

  

  




