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SAMMANFATTNING
Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen
byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på
att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga
byggkostnader.
Bakgrunden till studien ligger i att båda författarna har erfarenheter från byggbranschen
och vet att kostnadsutfallet för projekt inte alltid blir som planerat. Därför togs beslutet att
djupare analysera om vad orsakerna till avvikelser kan bero på. Syftet med studien är att
undersöka om möjliga avvikelser finns mellan kalkyler och verkliga byggkostnader samt
finna orsaker och åtgärder till avvikelserna. För att framställa ett resultat till studien ställdes
tre övergripande frågeställningar som hela arbetet strävar efter att besvara. Dessa är “hur
ser kalkyleringsprocessen ut?”, “vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade och
verkliga byggkostnader?” och “hur åtgärdas eventuella avvikelser?”.
Arbetet har genomförts genom projektuppföljning för tre projekt hos ett företag där
kostnader jämförts mellan anbudskalkylen och det verkliga utfallet för projektet. Studien
tar endast hänsyn till projektkostnaden vilket innebär att det begränsas genom att inte räkna
med centraladministration och vinst vilket anbudssumman annars också består av. Orsaker
till avvikelser har fastställts via intervjuer med platscheferna för respektive projekt.
Resultatet som uppnåtts visar på att avvikelser förekommer relativt ofta och främst på
grund av ett fåtal orsaker. De poster som visar störst avvikelser genomgående i alla tre
projekt är armering/ingjutningsgods, isolering, betong och arbetsplatsomkostnader. De
största orsakerna till negativa avvikelser visade sig vara kalkyleringsfel, svåra
arbetsplatsförhållanden och dåligt utfört arbete av underentreprenörer. Största orsakerna
till att positiva avvikelser uppstått berodde på prutat pris för inköp samt ändrade
arbetsmetoder.
Det studien kommit fram till är att företaget bör skapa bättre rutiner för
erfarenhetsåterföring från yrkesarbetare till kalkylarbetare. Ett annat förbättringsförslag är
att även bli bättre på att besöka den tänkta arbetsplatsen innan start av kalkylering. Detta
för att förebygga att avvikelserna uppstår i framtida projekt.
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ABSTRACT
This study is a master thesis and the final assignation for the education of becoming a
building engineer at Linköping University, campus Norrköping. The study focuses on
finding cost deviations between calculated costs and the actual buildingcosts.
The motive of choosing the subject is because both writers have experience in the line of
business and knows that the outcome of building projects does not always economically
plan out the same way as expected. Therefore the decision was made to find out what
causes the deviations. The purpose of the study was to identify deviations between
calculated and actual costs with the goal to find out what causes them and how they can be
prevented.
To be able to present a result of the study three issues was produced which are, “how to
implement a calculating process?”, “what cost deviations exist between calculated and
actual buildingcosts?” and “what arrangements can be made to prevent deviations to
emerge?”
The result has taken form by examine the calculated costs from three projects and compared
it to the actual costs in each project. The master thesis does not implicate the company's
profit or central administration due to that it only refers to the actual buildingcost. To clarify
what causes the deviations interviews was made with the responsible manager for each
project.
The result of the study proves that deviations occur relatively often and are in many cases
due to the same reasons. When comparing the deviations of the three projects it shows that
the biggest difference between calculated and actual building costs emerge from concrete
reinforcement, insulating materials, concrete, and the overheads at the workingplace. The
biggest causes of negative deviations turns out to be due to wrong calculated costs, bad
conditions at the workingplace and badly executed work by the subcontractor. The biggest
causes of positive deviations was because of lower price from material supplier and
subcontractor, and also due to changed working methods.
The Study has also given a relatively good insight on what the company could do to prevent
deviations to emerge. One improvement proposal is to develop the routines on how the
company uses experience from the workers to perfect their building calculations, and also
to be better on visiting the working sight before starting the calculating process.
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FÖRKORTNINGAR/TECKENFÖRKLARING/BEGREPPSFÖRKLARING
AF = Administrativa Föreskrifter

Anbud = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Offert är
synonym. Anbud är ett ensidigt erbjudande om att på vissa villkor åta sig
förpliktelser enligt definierade krav. Kan teoretiskt vara muntligt eller skriftligt men
bör av många skäl vara skriftligt. Anbudsgivaren är vanligen bunden av sitt anbud
under en månad inom byggsektorn”.

Avvikelse = Skillnaden mellan budget och utfall. (Fortnox ordlista)
Avvikelsekalkyl/jämförelsekalkyl = Egen benämning av kalkylbladen som jämför de
kalkylerade kostnaderna och de verkliga utfallen vilket resulterar i en
avvikelseredogörelse.
Byggherre = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Den som
antingen i egen regi eller genom upphandling av olika entreprenader, låter utföra ett
byggnadsprojekt för egen räkning. Han kan själv fungera som beställare eller överlåta
detta på någon annan. Det är byggherren som ansöker om bygglov och ansvarar för att
gällande lagstiftning följs”.

Beställare = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Den som i
förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt är uppdragsgivare. Byggherren kan
själv fungera som beställare eller överlåta detta på någon annan”.

Byggnadsdel = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Enhet i
byggnad som avgränsas med avseende på sin byggnadstekniska funktion. Exempel
på byggnadsdel är bjälklag, dörr, fönster, pelare, skorsten, vägg och yttertak”.

Entreprenadformer = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Entreprenadform omfattar ansvars- och ersättningsform. I princip finns bara två
ansvarsformer nämligen utförandeentreprenad och totalentreprenad”.
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Entreprenadingenjör = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
“En befattning som finns i de flesta entreprenadföretag med uppgift att planera, och
upphandling av material och underentreprenader. Befattningen kallas på vissa företag
för projektingenjör”. Har även hand om anbud och kalkylering i det studerade
företaget.
Kantförstyvning = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”På
exempelvis en platta på mark är kanten extra tjock (dvs kantförstyvad) för att kunna
bära t ex fasadens tyngd och andra laster som förs ned till grunden av bärande
ytterväggar. Annat namn är vot”.

Kapillärbrytande skikt = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Skikt som skall förhindra kapillärsugning, exempelvis tvättad makadam eller
plastfolie”.

Offentlig upphandling = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Upphandling som görs av staten, kommuner, landsting eller annan offentlig
upphandlande enhet. Denna upphandling är reglerad LOU”.

Platschef = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Ansvarig för
produktionen på en byggarbetsplats. Personen är oftast underställd en arbetschef
(eventuellt projekt- eller entreprenadingenjör) och har under sig ha arbetsledare,
utsättare. Ansvarar för arbetsledarna. I vissa företag kallas funktionen
produktionschef”.

Platta på mark/Grundplatta = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är
definitionen ”Grundläggningstyp bestående av en betongplatta (80-200 mm tjock)
som gjuts ”på mark” sedan matjorden avlägsnats och en avjämnad och packad
undergrund byggts upp av lämpligt dränerande och kapillärbrytande material. Då
värmeisolering erfordras läggs den med fördel under betongplattan”.

Produktionskalkyl = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Kalkyl som baseras på produktionsdata och som kan användas som ett rationellt
styrinstrument”.

IX

Projektering = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen ”Process
som omvandlar krav till produktegenskaper. Projekteringen utgör en delprocess i
produktbestämningen. Processen kallas ibland designprocessen. Preciseringen av
otydligt formulerade krav ingår även i projekteringen”.

Totalentreprenad = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Byggherren sluter endast avtal som omfattar både projektering och produktion.
Byggstart kan i många fall ske relativt snart då entreprenören som svarar för
projektering kan projektera samtidigt med byggproduktionen”.
Underentreprenör (UE) = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Inhyrd arbetskraft av det projektansvariga företaget i form av ett annat företag som
ansvarar för en viss arbetsuppgift i projektet. Ofta specialiserade inom ett område, t.ex.
rör, ventilation, målning etc”.

Utförandeentreprenad = Enligt Hansson, Olander och Evertsson (2007) är definitionen
”Vid utförandeentreprenad svarar beställaren för projektering och upphandlar
entreprenörer för produktionen”. Beställaren har även funktionsansvaret i denna
entreprenadform.

ÄTA-arbeten = Ändrings, tilläggs och avgående arbeten. (Hedberg & Andersson, 2013)

Överbyggnad = Egen definition som menar alla byggdelar ovan betongplattan.
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1 INLEDNING
Examensarbetet utförs som ett sista moment för utbildningen till högskoleingenjör med
inriktning byggnadsteknik. Följande kapitel beskriver bakgrunden till arbetet, samt syfte,
mål och vilka metoder som erhållits för att nå resultatet.

1.1 Bakgrund
Ett byggnadsprojekt innefattar en rad olika moment där oförutsedda händelser många
gånger leder till att avvikelser uppstår mellan de kalkylerade kostnaderna och det verkliga
utfallen. För byggföretag finns det oftast inte tid till att i efterhand analysera sina
produktionskalkyler och kartlägga de avvikelser som finns. Idén till att undersöka
skillnader mellan kalkylerade kostnaderna och de verkliga byggkostnaderna uppstod då
båda författarna har erfarenheter från byggbranschen och därmed vet att det inte alltid blir
som planerat. Grundidén var att jämföra produktionskalkyler för några hela byggprojekt
med de verkliga kostnaderna och därefter sammanställa återkommande kostnadsavvikelser
samt ta fram åtgärdsförslag för dessa. Då vi vill undersöka skillnaderna mellan det lämnade
anbudspriset med de verkliga kostnaderna för projektet så granskades anbudskalkylen
istället för produktionskalkylen. Eftersom produktionskalkylen innefattar ändrings-,
tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA-arbeten) som inte ingår i det lämnade priset så skulle
en jämförelse med denna kalkyl bli irrelevant för vad som ska undersökas i studien.
Ett antal studier har gjorts inom området där hela projekt har analyserats. Två av dessa är
“skillnad mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader” (Blomqvist & Grönnå,
2012)och “kostnadsuppföljning av produktionskalkyler” (Gustafsson, 2011). Dessa studier
innefattar en analys av kostnadsavvikelser för hela projekt. Ett annat arbete som berör
området
är
förstudien
“Produktionskalkyl
som
managementverktyg
och
informationsbärare” (Karlsson, 2007) som belyser hur viktig produktionskalkylen är som
ekonomistyrningsverktyg för att genomföra lönsamma projekt.
För att få arbetet mer unikt och anpassat efter företaget så undersöks avvikelserna för
grundplatta som specifikt moment mer detaljerat och de övriga byggnadsmomenten
undersöks mer övergripande. Studien utförs för att undersöka och kartlägga om företaget
har några skillnader mellan sina kalkyler och de verkliga kostnaderna, vad dessa beror på
samt hur man kan åtgärda dessa avvikelser.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med studien är att undersöka om möjliga avvikelser finns mellan kalkyler och
verkliga byggkostnader samt finna orsaker och åtgärder till avvikelserna.
Målet med studien är att kartlägga de eventuella avvikelser som finns hos 3 olika projekt.
Fokus kommer ligga på de kostnadsavvikelser som finnes i grundplattan, avvikelser i
övriga byggnads moment kommer undersökas men inte lika detaljerat. Målet kan delas in
i följande delmål:
-

Kartläggning av de poster som avviker mest hos respektive projekt.
Sammanställa de gemensamma avvikande posterna hos de 3 olika projekten.
Vad är orsakerna till dessa avvikelser.
Hur ska man åtgärda avvikelserna.

1.3 Frågeställningar
● Hur ser kalkylerings processen ut?
● Vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade- och verkliga kostnader?
● Hur åtgärdas eventuella avvikelser?

1.4 Avgränsningar
Avgränsningar som gjorts för examensarbetet är:
●
●
●
●
●
●

Undersökning av kostnadsavvikelser för 3st jämförbara projekt.
Fokus på utredning av avvikelserna för grundplattan.
Övriga byggnadsdelar utreds endast översiktligt.
Djupare analys utförs på de 4 största gemensamma avvikelserna.
Kontrollberäkningar kommer ej utföras.
Åtgärdsförslag kommer grunda sig i egna antagande utifrån resultatet av
examensarbetet.
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2

METOD

2.1 Frågeställning 1: Hur ser kalkyleringsprocessen ut?
Hur man går tillväga vid kalkylering har studerats främst genom litteraturinläsning men
även genom att praktisk kunskap har inhämtats från handledaren som arbetar med
kalkylering. Frågeställningen motiverar att ta reda på hur processen går till då man
upprättar en kalkyl samt dess beståndsdelar. Metoden som valts för att besvara frågan
består av en teoretisk del i form av en litteraturstudie som kombinerats med praktisk
erfarenhetsåterföring från handledaren.
2.1.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien utfördes genom sökningar i Liu´s biblioteks databas där sökningar på
relevanta nyckelord användes för att finna litteratur inom det studerade ämnet. Detta
gjordes dels för att finna vilka studier som tidigare gjorts inom ämnet samt för att finna
grundläggande teori till arbetet. Denna metod lämpar sig väl för att besvara frågan om hur
kalkylerings processen ser ut då det finns väldigt utförligt beskrivet i
undervisningslitteratur hur processen ser ut. Processen kan däremot se olika ut beroende
på storlek och vilken typ av bransch företaget verkar i, därför var det viktigt att finna
litteratur inom kalkylering i byggbranschen. Trots att litteraturen nischat sig mot
kalkylering i byggbranschen behövde metoden kompletteras med praktiska observationer
hos företaget för att se hur processen ser ut hos just det studerade företaget. Boken
“Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling” av Bengt Hansson har varit ett stort stöd
i studien och givit en bra teoretisk grund i ämnet. Även examensarbetet “Skillnader mellan
kalkylerade och verkliga byggkostnader” av Johan Blomqvist och Camilla Grönnå har
studerats för att finna tips på hur arbetet kan ställas upp och för att skapa en uppfattning
om hur strukturen ungefär bör se ut.
2.1.2 Praktiska observationer
De praktiska observationerna gjordes hos företaget som utfört de granskade projekten.
Frågeställningen besvaras genom att observera hur företaget går tillväga för att skapa en
kalkyl samt vilka program som används i arbetet.
Tillsammans med observationerna då vi gått igenom tillvägagångssättet för kalkylering och
den kontinuerliga dialog med tillhörande frågor fås tillräcklig information, kombinerat med
litteraturinläsningen, för att besvara frågeställningen “hur ser kalkyleringsprocessen ut”.
Metoden praktiska observationerna var ett bra komplement till litteraturinläsningen för att
få en helhetsbild över processen.
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2.2 Frågeställning 2: Vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade och
verkliga byggkostnader?
2.2.1 Fallstudie
För att besvara frågan om vilka kostnadsavvikelser som finns utfördes en fallstudie där
rådata analyserades och jämfördes. Rådatan bestod dels av de kalkylerade kostnaderna och
delades in i poster om byggnadsdelar. Dessa ställdes sedan mot de verkliga kostnaderna
som påverkat projektet där alla fakturor för projektet delats in på respektive kalkylerat
byggnadsdel för att jämförelsen ska ske mellan samma saker. För att kostnaderna ska
placeras rätt har underlag i form av beskrivningar, ritningar och förfrågningsunderlag
använts för att skapa en förståelse av vad som utförts och på så sätt underlättat arbetet med
uppdelning av kostnader. Vid tveksamheter om vart kostnaden skulle hänföras har frågor
ställts till platschefen eller arbetsledaren för projektet.
Tiden som fanns kalkylerad för de olika momenten var desto svårare att jämföra mot
verkligheten med god säkerhet. Detta på grund av att den verkliga tiden som lagts inte finns
dokumenterad på lika noggrant uppdelade moment som kalkylen och tiden har således till
stor del uppskattats av arbetsledaren/platschefen för att fördela ut tiden på rätt
kostnadsposter. Underlaget för nedlagd tid som fanns att tillgå var fördelat på markarbeten,
betongarbeten och snickeriarbeten samt arbetsledning och ytterligare fördelning skedde
därefter utifrån uppskattning av inblandade i projektet.
Jämförelsen mellan kalkylerade kostnader och verkliga kostnader för de specifika
momenten ställdes sedan mot varandra i en jämförelsetabell (se bilaga 1,2,3) som genom
subtraktion gav en avvikelsesumma i kronor och genom divison mellan avvikelsen och
kalkylkostnaden en avvikelseprocent för att se hur pass stor avvikelserna var i förhållande
till ursprungskostnaden (kalkylkostnaden). Sedan studerades de största postspecifika
avvikelserna vidare för att ta reda på vad som orsakat dessa. Först studerades vad som lagts
in i jämförelsetabellen för att utreda så att inget av misstag hamnat på fel plats vid
uppställningen. Om inget var fel så utreddes orsaken vidare genom följande beskrivna
metod.
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2.3

Frågeställning 3: Hur åtgärdas eventuella avvikelser?

Hur de funna avvikelserna skulle åtgärdas undersöktes genom att först ta reda på orsakerna
till avvikelserna som uppkommit. Orsaker som ej framkommer genom jämförelseanalysen
behöver utredas genom annan metod. Som komplement valdes att hålla intervjuer med
platsledningen för projektet då man kan få fram orsaker som beror på omkringliggande
saker och inte på rena kostnader. Efter att orsakerna kartlagts kunde åtgärdsförslag tas fram
för respektive utredd avvikelse. Åtgärdsförslagen som framtagits bestämdes utifrån den
kunskap som examensarbetet genererat för vad som anses vara möjliga åtgärder.
2.3.1 Intervjuer
För att få en tydligare bild av vad som kunde ligga till grund för eventuella avvikelser
mellan kalkylerade kostnader och de verkliga kostnaderna gjordes intervjuer med
platscheferna för respektive projekt. Intervjuerna användes som ett komplement till
granskningen av kalkylen där svaren på frågorna bidrog till en bättre förståelse av vad som
kan orsakat avvikelserna.
Intervjuerna gjordes eftersom det är svårt att tydligt fastställa utifrån en kalkyl vad som
orsakat vissa kostnadsavvikelser, till exempel faktorer som att oväntade väderförhållande
eller personalproblem lett till skillnader mellan kalkylerade kostnader och de verkliga
kostnaderna.
Metoden semistrukturerade intervjuer har använts, vilket bidrar till en mer öppen
konversation. Utmärkande för semistrukturerade intervjuer är att de utformas med frågor
som inte låser den intervjuade till korta och konkreta svar. Metoden tillåter både den
intervjuade samt de som intervjuar att lättare klargöra eventuella missförstånd i både frågor
och svar. Här utnyttjades även möjligheter till följdfrågor som ytterligare kunde tydliggöra
samt utveckla svaren på frågorna. (Galletta & Cross, 2013)
Vid de tillfällen som avvikelser uppkommit men orsaker till dessa ej kunnat fastställas via
intervju gjordes antagandet att avvikelsen har uppstått genom kalkyleringsfel.
Metoden intervjuer kompletterades genom att även hålla intervju med en person från
företaget som jobbar med att upprätta kalkyler. Detta gjordes för att få en bild av hur denna
person ser på de avvikelser som framkommit och se ifall platschefens samt kalkylatorns
syn på avvikelserna antingen överensstämmer eller skiljer sig från varandra. Ambitionerna
med att hålla intervju med en kalkylarbetare var även för att få djupare förståelse i hur
företaget går tillväga vid upprättande av kalkyl samt ge en klarare bild i hur de räknar för
att bestämma vissa specifika kostnader.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
Följande kapitel behandlar den litteratur som används till arbetet för att erhålla en
sammanfattande teoretisk inläsning inom det område som projektet utförs. Kapitlet utgår
från relevanta nyckelord som vi sedan beskriver med hjälp av litteratur från skolans
bibliotek.

3.1

Byggprocessen

Byggprocessen består av ett antal olika skeden som kan delas upp i ytterligare moment
inom varje del. De större skedena i byggprocessen kan delas in i programskede,
upphandling, projektering, produktion.(Révai, 2012) I upphandlingen tecknas avtal med
olika entreprenörer för projektet, ett antal entreprenörer lämnar då in sitt anbud till
byggherren som är ett beräknat pris utifrån byggherrens förfrågningsunderlag (Söderberg,
2011). Byggentreprenören är involverad i olika skeden beroende på typ av entreprenad,
om entreprenaden är upphandlad på totalentreprenad så tar entreprenören hand om
projektering och produktion som visas i figur 1.(BKK, 2016)

Figur 1:Byggskeden i totalentreprenad, källa: (Révai, 2012)

Medan om det är upphandlat som utförandeentreprenad så tar entreprenören endast hand
om produktionen, enligt figur 2. (BKK, 2016)

Figur 2:Byggskeden i utförandeentreprenad, källa: (Révai, 2012)
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I projekteringen framställs bygghandlingar utifrån byggnadsprogrammet som ska
beskriva det som ska byggas och som man sedan bygger efter (Ottosson, 2015). I
produktionsskedet, eller byggskedet som det även kallas, tillverkas byggnaderna eller del
produkterna på den temporära fabriken(byggarbetsplatsen) eller prefabriceras i
fabrik(Wermelin, 1997). Under produktionens gång använder man produktionskalkyl
som ett styrmedel för att kontrollera projektets ekonomi (Karlsson, 2007).
Produktionskalkylen är en upprättad budget efter de moment som ingår i projektet. De
förväntade kostnaderna sorteras enligt en kontotabell. Den ska vara utformad så att det
lätt och smidigt går att följa upp de verkliga kostnaderna mot dem budgeterade.
(Nordstrand, 2008)

3.2

Förutsättningar för kalkylering

Kalkyleringsarbetet är mycket omfattande oavsett om det är en anbudskalkyl eller
produktionskalkyl som ska upprättas. Utgångspunkten för att framställa en bra kalkyl
ligger delvis i kvalitén och innehållet i det förfrågningsunderlag som beställaren
presenterar till anbudsgivare. Uno Nordstrand beskriver i boken byggprocessen att
informationen i ett förfrågningsunderlag ska redovisas på ett sätt som underlättar
kalkylering. Hur pass bra kalkylen blir beror även på kunskapen för hur man bygger hos
de personer som är involverade i upprättandet av kalkylen. (Nordstrand, 2008)
En god förståelse om det tänkta projektet bidrar till en säkrare och mer rättvisande
kostnadsberäkning. För att sätta sig in i det tänkta projektet bör samtliga som deltar i
anbudsarbetet noggrant läsa igenom förfrågningsunderlaget och de administrativa
föreskrifterna. AF-delen består bland annat av de “Spelregler” som innefattas av den
aktuella upphandlingsformen, samt de givna omständigheterna för byggtiden.(Revai,
2012) Beroende på entreprenadform innehåller förfrågningsunderlaget olika mycket
information. Vid utförandeentreprenad tillhandahåller byggherren ritningar, tekniska
beskrivningar, grundundersökningar och annan relevant information som entreprenören
behöver för att utföra arbetet. Vid totalentreprenad tillhandahåller byggherren en
funktionsbeskrivning samt arkitektskisser/ritningar i vissa fall. Det krävs därmed mer
erfarenhet och kunskap vid kalkylering av totalentreprenader än vid
utförandeentreprenader. (Révai, 2012)
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Enligt Hansson, Olander och Persson (2009) så är det vid upprättande av kalkyl 4
huvuddelar som beaktas för att fastställa det slutliga priset som kan utläsas ur figur 3.

Figur 3: Kostnadsuppdelning vid kalkylering, källa: (Hansson, Olander & Persson, 2009)

Direkta kostnader
De direkta kostnaderna som påverkar ett projekt är direkt hänförbara som kostnad på
respektive moment. De direkta kostnaderna kan delas in ytterligare som direkta
materialkostnader, direkta arbetskostnader och underentreprenadkostnader. Där de direkta
materialkostnaderna är mängden material multiplicerat med priset per enhet. De direkta
arbetskostnaderna är kostnaden för att utföra en aktivitet och beräknas med hjälp av
produktionsdata i form av enhetstid för aktiviteten multiplicerat med mängden och även
multiplicerat med timkostnad för arbetaren. Underentreprenadkostnader tas in som offert
från underentreprenörer och i det priset ingår: material, arbete, arbetsledning, hjälpmedel
och UE-arvode. (Hansson, Olander & Persson, 2009)
Arbetsplatsomkostnader (APO)
Kostnader inom denna post är inte direkt hänförbara till någon speciell aktivitet utan är
sådana kostnader som de olika aktiviteterna delar på, exempelvis behövs det en
organisation för att driva projektet i form av arbetsledare, projektledare, utsättare, etc. APO
innefattar även hjälpmedel som krävs för att de “producerande” aktiviteterna ska kunna
utföras såsom lyftkranar, tillfällig el, personalbodar, etc. Arbetsplatsen kräver även service
under byggtiden där snöröjning, etablering, avetablering och renhållning kan inräknas.
(Hansson, Olander & Persson, 2009)
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Affärsomkostnader (AFFO)
Kallas även centraladministration. Företaget behöver även täcka sina kostnader för kontor,
utbildningar, utvecklingsarbeten, löneadministration etc. Denna kostnad läggs som en
procentsats på arbetsplatsens självkostnad som innefattar direkta kostnader och APO.
(Hansson, Olander & Persson, 2009)
Vinst
Slutligen läggs en procentsats på för den risk entreprenören tar och som ska motsvara den
vinst entreprenören erhåller om det går som planerat.
Dessa delar ger tillsammans den kalkylerade totalkostnaden för projektet vid en
utförandeentreprenad. Vid totalentreprenad måste entreprenören även ta med pengar för
projektering och framtagning av tekniska beskrivningar.(Hansson, Olander & Persson,
2009)

3.3

Anbudskalkyl

Innan ett projekt ska påbörjas krävs en viss process där beställaren tar in ett flertal anbud
från olika entreprenörer. Beroende på vilken upphandlingsform som råder så väljs den
entreprenör som anses mest lämpad för projektet och har det förmånligaste anbudet.(Révai,
2012) Vid offentlig upphandling gäller LOU(lagen om offentlig upphandling) vilket
innebär att beställaren som är en myndighet måste anlita den entreprenör som levererar den
bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. För övriga upphandlingsformer är det upp
till beställaren att besluta om vilken entreprenör som ska utföra jobbet. Det finns alltså inga
krav hos beställaren för vilken entreprenör som ska väljas för att genomföra
projektet.(Nordstrand, 2008)
En avgörande betydelse för byggföretag är att inneha förmågan till att framställa realistiska
kostnadsberäkningar för sina projekt i en anbudskalkyl. Här är det viktigt att som
byggföretag besitta god kunskap för sina verkliga produktionskostnader. I anbudskalkyler
ingår primärt de direkta produktionskostnaderna, dvs de kostnader som bestäms utifrån
mängdberäkningar. Här uppmäts den mängd material som ska köpas och användas till
byggnadsverket.(Nordstrand, 2008)
Nästa del i anbudskalkylen innefattar de indirekta produktionskostnaderna som ingår i
projektet, vilka för byggentreprenören innebär alla det kostnader som krävs för att hålla
projektet igång. Vanligtvis innefattas de indirekta produktionskostnaderna av t.ex. hyra av
bodar, kontor, tillfällig el, avloppshantering och vatten, byggmaskiner, avfallshantering,
samt arbetsledning. Arbetsplatsomkostnaderna kompletteras med de centrala
administrationskostnaderna som projektet anses behöva. Slutligen innefattar
anbudskalkylen en riskanalys och därefter bedöms hur stor vinst som projektet tros
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generera.(Nordstrand, 2008). Se detaljerad anbudsprocess i figur 4.

Figur 4:Anbudsprocess, källa: (Hansson, Olander & Persson, 2009)
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3.4

Produktionskalkyl

Produktionskalkyl innebär att byggkostnaden för ett projekt beräknas fram med hjälp av
produktionsdata. Produktionskalkylen är en noggrant beräknad kalkyl som används av
entreprenörer för produktionsstyrning. (Alnestig & Segerstedt, 2002)
Vid upprättandet av produktionskalkylen utgår entreprenören från anbudskalkylen som
tidigare upprättats.(Von Platen, 2009) Vid upprättandet av produktionskalkylen uppförs
samtidigt en strukturplan för projektet där de olika momenten/aktiviteterna delas in i den
ordningsföljd som arbetet planeras utföras.(Révai, 2012) Vidare används
aktivitetsindelningen som underlag för mängdberäkning så att allt som ska utföras blir
beräknat.(Nordstrand, 2008) Offerter på materialpriser och underentreprenörer tas in via
förfrågningar och för standardmaterial i måttligt kvantitet handlas material via avtalad
prislista.(Nordstrand, 2008) Sedan bestäms arbetsmetoderna för respektive aktivitet och
därefter kan entreprenören genom införande av produktionsdata få fram den direkta
arbetstidsåtgången för respektive moment i projektet. (Nordstrand, 2008)

3.5

Varför kalkyler slår fel

Inget projekt är det andra likt och därav har dem olika förutsättningar som bör beaktas vid
kalkylering. Det är väldigt sällan en kostnadsberäkning av en byggaktivitet blir samma som
det verkliga utfallet. Varje enskild kostnadsbärare i ett projekt innehåller osäkerheter som
med stor sannolikhet kommer medföra en avvikelse mot den beräknade kostnaden.
Avvikelsen kan exempelvis bero på fel beräknad mängd eller priset för inköpta resurser.
Ett byggnadsprojekt kan innehålla tusentals kostnadsbärare som innehåller osäkerheter,
detta leder till att sannolikheten för att den beräknade kostnaden överensstämmer med
verkligheten inte är speciellt hög.(Hansson, Olander & Persson, 2009)
För att öka sannolikheten till en bättre överensstämmelse kan osäkerheterna hanteras på
olika vis. En metod är att göra en mycket noggrann projektering där mängderna i projektet
är väl beräknade vilket ökar säkerheten i kalkylen. En annan metod är att byggherren köper
sig fri mot dessa osäkerheter genom att vid upphandling lämna ansvaret för dessa till
respektive entreprenör som då lägger på ett arvode för den ökade risken denne tar i
anbudet. (Hansson, Olander & Persson, 2009)
Orsaker som i kalkylskedet leder till avvikelser i byggprojekt mellan kalkyl och verkliga
kostnader kan vara följande:
-

Bristande beslutsunderlag där viktiga konsekvenser av beslut inte utreds tillräckligt.
Bristande avtal med involverade konsulter och entreprenörer.
Produktutformningen för byggnaden ändras utan att kalkyler revideras därefter.
Ofullständig information om ingående kostnadsposter.
Opassande kalkylmetod där kostnadsposter lätt glöms.
Opassande organisation för projektets genomförande.
Bristande kunskap om tidsåtgång för projektet hos personen upprättar kalkylen.
Bristande förståelse för beslutssvårigheter hos personen i kalkylskedet. (Hansson,
Olander & Persson, 2009)
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3.6

Moment i betongplatta på mark

De moment som ingår i byggnation av en betongplatta är först en grundläggning av något
slag utifrån markens förutsättningar där det läggs ett kapillärbrytande skikt för att skydda
plattan mot fukt vanligen i form av singel/makadam, tätskikt eller viss typ av
värmeisolering .(Nytt & Viktigt 2015) Sedan formas den tänkta plattan och värmeisoleras
med erforderlig mängd kapillärbrytande isolering som även den funkar som ett skydd mot
att fukt tränger upp i grundplattan.(Mårdberg, 1996) Arbetet fortskrider sedan med att
plattan armeras och slutligen gjuts.(Berg, 2009) De olika momenten kommer att se olika
ut beroende på vilken typ av grundplatta som ska göras. En bottenplatta används t.ex. då
undergrunden har dålig bärförmåga. Vanliga typer av grundläggning är 1: hel bottenplatta,
2: hel kantförstyvad bottenplatta.(Hansbo, 1990)

Figur 5: Exempel på sektionsritning av grundplatta
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4 EMPIRI
Här beskrivs empirin som studien genererat. Empiriavsnittet är en kartläggning av de
avvikelser som finns i de olika projekten samt vad som har orsakat dessa avvikelser.

4.1

Projekt 1

Projekt 1 är en nybyggnation av
personalutrymmen till en befintlig
verksamhet
i
Norrköping.
Nybyggnationen ansluts med den
befintliga verksamhetslokalen och ligger
i samma plan. Tillbyggnaden är på strax
under 200 kvm och består av en armerad
grundplatta med kantförstyvningar.
Ytterväggarna består inifrån räknat av :
13 mm gips, 12 mm OSB, 45 mm isolerad
installationsvägg, diffusionsspärr, 145
mm isolerad träregelstomme, 45 mm
isolerad träregel påbyggnad, 6 mm
vindskyddsskiva, 45 mm läkt och
slutligen profilerad plåt.
Yttertaket består inifrån räknat av: 13 mm
gips, 28 mm glespanel, 450 mm limträ
med lösulls isolering emellan, 23 mm
råspont, 20 mm isolering, 2 lager
takpapp. Marken i detta projekt utfördes
av beställaren själv som är en
anläggningsfirma.
Figur 6: Sektionsritning av projekt 1

4.1.1 Kostnadsavvikelser
Noggrannare uppföljning av kostnadsavvikelserna i detta kapitel hänvisas till bilaga 1.
Totalt för hela projektet gick företaget med en vinst på 268 731:- (8%) trots att det endast
är medräknat för projektkostnaden, alltså exklusive vinstpålägg och centraladministration.
Det som är anmärkningsvärt för projektet är att så många poster sammanfattas som billigare
än kalkylerat, vilket jämfört med de två övriga projekten är relativt utmärkande.
UE-kostnaderna slutade ungefär som kalkylerat med en differens på ca 3500:- (ca 0%)
billigare. Utmärkande var dock vissa UE-kostnader som skiljde sig markant från det
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beräknade värdet. Framförallt va UE-tak ca 52 000:- (66%) billigare än beräknat, samtidigt
som UE-plåt blev ca 45 000:- (44%) dyrare än kalkylerat. Utöver dessa fanns inga större
avvikelser.
Posten armering slutade på ca 12 000:- (7%) billigare än kalkylerat. Främst på grund av att
arbetstiden blev 56 timmar mindre än beräknat motsvarande 22 000:- (22%). Det var dock
medräknat 10 000:- för en armeringsstation där motsvarande kostnad ej kunnat hittats för
det verkliga utfallet.
För betong blev utfallet ca 68 000:- (31%)billigare än kalkylerat vilket främst berodde på
att materialkostnaden slutade ungefär 62 000:- (32%) mindre än beräknat och att
arbetstiden blev ungefär hälften av den kalkylerade.
Isoleringsposten avvek negativt med 1177:- (-1%)vilket berodde på ca 48 arbetstimmar
mer än kalkylerat motsvarande 18 980:-. Däremot gick materialet för isolering av plattan
plus ca 15 000:- (15%). Utöver dessa visades inga större skillnader mellan de kalkylerade
och verkliga byggkostnaderna.
Ytterväggarna blev att kosta ca 8300:- (3%) billigare än kalkylerat, men inga större
avvikelser för varken nedlagda arbetstimmar eller materialkostnader fanns.
För innerväggarna blev kostnaden ca 34 000:- (18%) billigare än kalkylerat vilket
framförallt berodde på materialkostnader på 27 500:- (37%) billigare. Arbetstiden för att
sätta lister överskreds dock med 16 timmar motsvarande 6320:- (-1%). De övriga
momenten för innerväggarna visade inga större avvikelser mot det kalkylerade.
Yttertaket kostade ca 9400:- (-5%) mer än kalkylerat vilket främst berodde på att
materialkostnaden blev mer än beräknat.
Posten arbetsplatsomkostnaderna gick plus ca 98 000 (20%) där de största avvikelserna var
ställning som blev 40 268:- (50%) billigare än kalkyl, maskiner som gick back ca 62 000:(-377%), och förbrukningsvaror som blev ca 137 000:- (82%)billigare än kalkylerat.
Övriga poster under arbetsplatsomkostnader gick ungefär som beräknat med några
tusenlappar skillnad från kalkyl.
För fönster och dörrar blev kostnaderna ca 25 000:- (-16%)mer än kalkylerat vilket till stor
del beror på att arbetstimmarna överskreds med 33 timmar. Utöver detta överskreds även
materialkostnad med en sammanlagd summa på ca 11 000:- (-12%).
Vid kalkylering av undertaket räknades det på en materialkostnad på ca 64 000:- men vid
produktion anlitades en UE till att utföra jobbet vilket gjorde att inga fakturor om material
fanns. Posten gick därför ca 68 000:- (64%) billigare än kalkylerat.
Montering och material för kök gick 11 500:- (13%) bättre än kalkylerat vilket berodde på
att materialkostnader inklusive vitvaror blev billigare än beräknat.
Övriga poster som ej nämnts har inte studerats noggrannare på grund av icke utmärkande
avvikelser.
24

4.1.2 Intervju
Intervju hölls den 17 maj 2017 med personen som var platschef för projekt 1. Platschefen
har det ekonomiska ansvaret över projektet och sköter styrningen av produktionen utefter
en upprättad produktionskalkyl. Denna person har därmed mycket god insikt i hur
produktionen flöt på under entreprenadtiden.
Intervjun börjar med en förklaring om vad examensarbetet går ut på och hur information
framtagits och dokumenterats. Därefter ställs frågor både övergripande för projektet och
för mer specifika moment där avvikelser har uppkommit varpå respondenten svarar.
Om det var något som generellt gick bättre eller sämre och som var utmärkande för
projektet så sade platschefen att dem dels fick en vattenläcka på taket som orsakades av en
underentreprenör och som skapade problem för projektet, men dem tog tag i problemet
direkt så påföljderna blev inte så stora som dem annars hade kunnat bli. Ytterligare en
utmärkande händelse platschefen kommer ihåg var att gjutningen skedde i december och
byggnaden skulle vara klar i slutet på april. Betong har en viss uttorkningstid och för att
klara av att färdigställa byggnaden inom bestämd tid behövde man göra något med
betongen för att kunna lägga mattor i lokalen, som annars släpper om fukt tränger upp
underifrån. Metoden blev då att behandla betongen med något som heter “condry” som
fungerar som ett tätskikt på betongen och man kan därefter limma på mattorna. Detta ville
byggföretaget få till ett ÄTA-arbete på grund av tiden men det ville inte byggherren
acceptera vilket ledde till att entreprenören fick arbeta lite bakvänt mot vad man annars
gör. Byggföretaget fick då färdigställa väggar med målning och sätta in undertaket med
mera innan golvet färdigställdes för att dra ut på tiden så mycket som möjligt. När sedan
fuktmätning gjordes behövde golvet ändå behandlas och byggherren beslutade då att köra
med condry och då var alla andra klara så behandlingen tog endast en timme att utföra
vilket enligt platschefen var väldigt smidigt.
Totalt har projektet gått med en vinst på ca 270 000kr (8%) i bara projektkostnaden som
sedan kompletteras med centraladministration och vinst i anbudssumman vilket då
genererar en ännu större vinst till företaget. Platschefen tycker att den summan verkar
rimlig då allt flöt på mycket bra under projektet.
Posten armering avvek marginellt positivt med 7% men utmärkande var ändå att
arbetstiden blev 22% mindre än kalkylerat vilket motsvarar ca 57 timmar detta trodde
platschefen berodde på att en arbetare prefabricerade all armering i en av företagets lokaler
innan och sedan var det bara att lyfta i balkarna på plats. Om arbetet skulle utföras på
arbetsplatsen har man inte samma förutsättningar och det skulle då förmodligen ta längre
tid.
Betongarbetena blev även den positivt avvikande från kalkylen där materialet var tydligt
billigare än vad som var beräknat. Även arbetstiden var utmärkande då den tog ca halva
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tiden. På materialet vet inte platschefen varför det utföll mycket billigare än kalkylerat och
misstänker att dem har tagit höjd för mängden i kalkylen. På tiden förklarar respondenten
att gjutningen gick bra och att dem först bottna balkarna med standard betong och vibrerade
ut den och sedan gjöts plattan med självkompakterande betong vilket då inte kräver någon
som vibrerar ut den vilket förmodligen är orsaken till mindre arbetstid.
Isolering för grunden kostade ganska exakt som kalkylerat men utmärkande var att
materialet vart billigare och arbetstiden överskreds med 48 timmar vilket motsvarar 56%
mer än kalkylerat. På detta svarade platschefen att när det är en pålad platta som i detta fall
blir det lite extra sågning och menade även att den som räknar på jobbet i kalkylstadiet inte
tar hänsyn till att skivorna inte stämmer exakt på bredd och längd så dessa sågningar bidrar
förmodligen till ökad tidsåtgång gentemot kalkylen.
På överbyggnaden var en tydlig avvikelse att allt material blev billigare än kalkylerat.
Kostnaden för innerväggar blev 18% billigare vilket motsvara ca 34 000 kr. Denna
avvikelse förklaras av platschefen bero på att dem prutade ner priset med bygghandeln
genom att beställa material för hela byggnationen i en beställning med olika avrop för olika
byggdelar och så förhandlades även frakten bort vilket är orsaken till avvikelsen. Även
vissa ändringar på konstruktionen gjordes där man på ytterväggarna böt ut vindskydd av
cemeritskivor mot vindskyddsduk vilket är mycket billigare. Denna materialkostnad gick
som avgående ÄTA till byggherren men man sparade in enormt med tid genom bytet,
platschefen uppskattar tiden man sparade in till en vecka med 2 man ungefär.
Fönster och dörrar överskreds med 16%, 25 000 kr, vilket främst beror på 33 timmar extra
åtgång av arbetstid men kostnaden påverkades även av 11 000 kr dyrare material. Denna
avvikelse tar platschefen själv på sig då det beställdes fönster utifrån bygghandlingar som
var felaktiga. Detta medförde att dem fick beställa en del nya fönster medan vissa gick att
hyvla ned lite för att passa in. Hyvlingen var orsaken till den extra tiden som lades och
beställningen av nya fönster var orsaken till materialkostnaden.
Undertaket kostade 68% mindre än kalkylerat och detta verkar vara en kalkylerings miss
då det i UE offerterna är offererat för samma summa som det slutligen blev att kosta.
Arbetsplatsomkostnader blev ca 20% billigare än vad kalkylen var beräknad till. Det som
var utstickande för posten var att kostnaden för ställning blev 40 000 kr billigare vilket var
ca hälften av den kalkylerade kostnaden. Orsaken till detta var enligt platschefen att
ställningen inte behövde vara uppe så länge, dels på grund av bytet på vindskyddet som
förkortade tiden för ytterväggarna, och så var dem väldigt snabba att ställa av ställningen
när den var färdig använd. Hyror för maskiner avvek negativt med ca 63 000kr(-378%)
vilket enligt platschefen beror på internfakturering som belastar projektet, kostnaden för
hyror på maskiner är så dyr att det hade varit billigare att köpa in nya maskiner för det
enskilda projektet. Posten förbrukningsmaterial gick plus med ca 136 000 kr. Posten är
kalkylerad till 166 000 kr vilket är mycket högt mot att kostnaden slås ut procentuellt från
projektkostnaden som den ska göra i kalkylprogrammet. Det är även ganska luddigt vad
som ska ingå i den kalkylerade posten, och eftersom personen som upprättade kalkylen har
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slutat finns det inga svar på det. Platschefen bekräftar att posten är diffus och väldigt högt
räknat mot normalfallet.
Kostnaderna för underentreprenörer gav i helhet ingen avvikelse men interna avvikelser i
posten fanns som jämnades ut mot varandra. UE-tak slutade 32 000 kr (66%) billigare än
kalkylerat och detta berodde enligt platschefen på att kostnader för tak läckaget som dem
skapade drogs av på deras offererade pris. UE kostnader för plåt blev 45 000 kr (41%)
dyrare än kalkylerat vilket platschefen tror kan bero på att vissa ÄTA kostnader bakats in
i deras fakturor.
I övrigt tyckte platschefen att det var ett mycket bra projekt där saker och ting föll ut bra.
Det var lite rörig kalkyl från början men det ordnade upp sig och berättar även att
beställaren var mycket smidig att arbeta med då även dem finns i branschen och har då lite
mer förståelse än vad andra beställare har med att det alltid blir att kosta lite mer än
kalkylerat.
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4.1.3 Sammanställning av kostnadsavvikelser
Negativa avvikelser beskrivs i tabellen med [-] och innebär att posten kostade mer än
kalkylerat. De positiva avvikelserna beskrivs i tabellen som endast siffror och innebär att
posten kostade mindre än kalkylerat.
Tabell 1: Avvikelsesammanställning projekt 1

PROJEKT 1
Kalkylerad
kostnad

POST

Verklig Diff
kostnad Kostnad

Diff %

Orsak till avvikelse

Grundplatta
Armering

Betong

165540

153409

12131

7%

Prefabricering av armering
förkortade arbetstiden.

Materialkostnaden
beräknades högt i kalkylen.
31%
Arbetstiden förkortades
p.g.a. annat materialval.

218792

150611

68181

115153

116330

[-1177]

Yttervägg

267134

258816

8318

3% Ändring av materialval.

Innervägg

185112

151304

33808

18% Billigare materialinköp.

Fönster & dörrar

153081

178079

[-24998]

Undertak

107716

38900

68816

64% Högt i anbudskalkyl.

Kök

84954

73524

11430

13% Billigare materialinköp.

491612

393428

98184

Ställning billigare p.g.a.
20% ändrat materialval.
Maskinhyra låg i kalkyl.

Isolering

[-1%]

Billigare materialinköp. Fel
enhetstider för arbetet.

Överbyggnad

[-16%] Felaktiga inköp av material.

Övriga kostnader
Arbetsplatsomkostnader
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Avvikelsefördelningen sammanfattar den procentuella fördelningen mellan positiva och
negativa avvikelser av det totala antalet avvikelser som kartlagts för projektet.

Avvikelsefördelning projekt 1

Negativa
avvikelser
25%

Positiva avvikelser
75%

Diagram 1: Avvikelsefördelning projekt 1
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Orsaken “ändrad metod/material” innefattar orsaker som uppkommit då metod eller
material i en byggaktivitet ändrats från vad man räknat med från början och därmed
bidragit till positiva avvikelser mellan kalkyl och verkligt utfall. Orsaken “inköp” innebär
att kostnaden på inköp av material blivit billigare än kalkylerat och därmed har positiva
avvikelser uppstått. I “Kalkylering” igår orsaker till avvikelser som inget i produktionen
bidragit till och är därmed alltså avvikelser som uppstått i kalkylstadiet där man använt för
höga enhetstider eller antagit för höga omkringkostnader på aktiviteter.

Orsaker till positiva avvikelser

Kalkyl
22%

Inköp
33%

Ändrad
metod/material
45%

Diagram 2: Orsaker till positiva avvikelser
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“Fel inköp” innebär att felaktiga inköp av material skett i produktionen som lett till negativa
avvikelser i projektet. “Kalkyl” innefattar orsaker som bidragit till att negativa avvikelser
uppstått i kalkylstadiet där det räknats med för låga enhetstider eller för låga antagna
omkringkostnader mot vad det verkliga utfallet resulterade i.

Orsaker till negativa avvikelser

Fel inköp
33%

Kalkyl
67%

Diagram 3: Orsaker till negativa avvikelser
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4.2

Projekt 2

Nybyggnation av cisternhall för vattenreningsanläggning. Hallen består av kantförstyvad
grundplatta med 200 mm dubbelarmerad betongplatta, 100 mm cellplast och underst ett
kapillärbrytande lager av 150 mm makadam. Överbyggnaden består av stålstomme med
ytterväggar av prefabricerade sandwichelement ställda på prefabricerade betongsocklar.
Taket är uppbyggt av fackverkstakstolar med bärplåt, isolering och tätskikt på. I
entreprenadkontraktet ingick även ombyggnation i befintlig verksamhet där rivning och
tillbyggnad av väggar ingick samt uppställning av nytt pentry.

Figur 7: Sektionsritning av projekt 2

4.2.1

Kostnadsavvikelser

Enligt bilaga 2 så gick projektet totalt back ca 60 000 kr(-2%) kostnadsmässigt, viktigt att
tillägga är att denna summa är exklusive centraladministration och vinst som finns
medräknat i anbudet.
Kostnader för markarbeten utföll 6% billigare än kalkylerat.
För projektet är de mest utmärkande avvikelserna främst kostnaden och tiden för armering
och ingjutningsgods som kostade 112 451 kr (-371%) mer än kalkylerat och tog 93 timmar
längre tid än vad det var räknat för.
Även materialkostnaden för betong var kraftigt avvikande från kalkylen där bara betongen
kostade 72 170 kr (-140%) mer än beräknat.
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Kostnaden för isolering i grunden var även den utmärkande, främst för att den avvek åt det
positiva hållet men även för att den avvek kraftigt från det kalkylerade. Det är främst tiden
som är avvikande från det beräknade där det är kalkylerat för 107 timmar på utläggning av
isolering i plattan men det tog endast 41 timmar att utföra.
På överbyggnaden var den största procentuella avvikelsen innerväggarna i den befintliga
verksamheten som kostade 119% mer än beräknat, dessa var dock en väldigt liten summa
så kostnadsmässigt blev det inte så påverkande på entreprenaden i helhet.
Kostnadsmässigt blev ytterväggarna däremot dyrare trots en låg avvikelseprocent om 24
%, det var främst kostnaden för kran och ökad arbetstid som bidrog till avvikelsen.
Yttertaket visar på positiv avvikelse, däremot så är ingen tid nedlagd på taket på grund av
att arbetet lejdes bort till underentreprenör vilket ger falskt utslag på denna post.
Uppsättning av kök i den befintliga verksamheten var inte speciellt avvikande men nämnas
kan att det tog längre tid än kalkylerat att utföra och materialet blev billigare än beräknat
vilket jämnade ut posten ifråga.
Underentreprenör kostnader slutade i helhet som väntat men interna avvikelser upptäcktes
där målning och våtrums kostnader slutade lite dyrare än väntat medan kostnader för
rivning av underentreprenörer vart billigare än kalkylerat vilket jämnade ut posten i helhet.
Arbetsplatsomkostnaderna avvek negativt om 20% vilket motsvara ca 50 000 kr back, detta
berodde mestadels på kostnaden för liftar och maskiner som överskred kalkylen.
Kostnaden för arbetsledning bidrog positivt till posten då kostnaden knappt vart halva den
kalkylerade kostnaden.
Utfallet på kostnaden för rivning blev ca halva den kalkylerade kostnaden. Väldigt svårt
att utläsa från markföretagets fakturor vad som utförts och det är mycket möjligt att vissa
maskintimmar för rivning kan återfinnas på annan post
Projekteringskostnaderna ökade med 10% mellan kalkyl och verkligt utfall vilket
motsvarar ca 8 000 kr.
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4.2.2

Intervju

Intervju hölls den 11 maj 2017 med personen som var platschef för projekt 2. Platschefen
har det ekonomiska ansvaret över projektet och sköter styrningen av produktionen utefter
en upprättad produktionskalkyl. Denna person har därmed mycket god insikt i hur
produktionen flöt på under entreprenadtiden.
Intervjun börjar med en förklaring om vad examensarbetet går ut på och hur information
framtagits och dokumenterats. Därefter ställs frågor både övergripande och för mer
specifika moment där avvikelser har uppkommit varpå respondenten svarar.
På en generell fråga om det var något som gick bättre eller sämre än vanligt i entreprenaden
svarade platschefen att de misstag som gjordes och som skapade problem var ett
utsättningsfel som ledde till ökade kostnader.
På en mer specifik fråga om vad som kan ligga till grund för avvikelsen i posten armering
och ingjutningsgods som backade 112 451 kr (-371%) och tog 93 timmar längre tid än
beräknat så sa platschefen samma sak som i tidigare fråga att det var utsättningsfelet som
ledde till att bultgrupperna till stommen som gjutits in hamnat fel och därefter behövde
flyttas vilket bidrog till kraftigt ökade kostnader.
För avvikelsen som uppstått i betongarbetena där främst materialkostnaden skilde sig från
det kalkylerade tog platschefen och kollade igenom anbudskalkylen och fann att pengar för
hela plattan med isolering, armering och betong även var inbakade i en annan post som
blivit benämnd som isolerat betonggolv. Den post som var benämnd gjutning betongplatta
innefattade bara gjutning av kantbalkar. Pengar för betongplattan finns med men är alltså
redovisade på annan benämnd byggdel. Detta förklarade även svaret på den positiva
avvikelse som skedde på isolering för plattan där det var kalkylerad till 163 320 kr och 107
timmar men kostade 12 086 kr(avvikelse på 93%) och tog 41 timmar att utföra. Det finns
alltså med pengar för betong och armering på denna post och där de reella kostnaderna
sedan hänförts till betong- och armerings posterna i jämförelsekalkylen. En separation
mellan kantbalkar och platta har därmed gjorts i kalkylarbetet.
På frågan om avvikelser som skett för överbyggnaden där ombyggnationen av innerväggar
i den befintliga verksamheten var utmärkande med sina 119% dyrare än kalkylerat. På detta
svarade platschefen att det var luddigt formulerat i förfrågningsunderlaget vad som skulle
utföras och så skulle dem hitta ett avlopp som gjutits igen som dem inte visste vart det
fanns. Dessa oklarheter ledde till att dem fick borra lite fler hål än vad dem tänkt i sökandet,
detta var orsaken till att det var svårt att beräkna och dem fick gå på en känsla av vad det
skulle kunna kosta mer än på enhetstider.
Ytterväggarna på nybyggnationsdelen blev desto dyrare kostnadsmässigt trots en avvikelse
om endast 24% och på frågan om platschefen kände till något som kan bidragit till denna
avvikelse blev svaret att marken kring byggnaden var skogsmark med dålig bärighet och
en del träd som låg i nära anslutning till byggnaden, montörerna av ytterväggarna kunde
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då inte köra med saxlift längsmed som man gör traditionellt utan fick då istället beställa ut
bomliftar som användes vid montaget. Dem körde ändå fast med liftarna och platschefen
uppskattar att dem krångla med sådant i ca 3 dagar med två man och att detta
framkomlighetsproblem med stor sannolikhet är orsaken till avvikelsen.
Yttertaket som visade på positiv avvikelse vilket främst beroende på att ingen arbetstid
lades på den aktiviteten förklaras av platschefen att detta berodde på att dem köpte in allt
takarbete av pappläggaren för projektet som redovisas som underentreprenör tak i
jämförelsetabellen. Detta förklarar även varför UE kostnaden för tak blev lite dyrare än
kalkylerat.
Arbetsplatsomkostnaderna avvek negativt om ca 20% vilket motsvarar ca 50 000 kr och
berodde främst på ökade kostnader för liftar och maskiner enligt jämförelsekalkylen. På
denna fråga svarade platschefen att orsaken till varför andra liftar behövdes har vi redan
lokaliserat, bomliftar behövdes istället för saxliftar, och liftar är väldigt dyra
arbetshjälpmedel som kostar mellan 2500-3000 kr per dag och det är lätt att man blir
stående med dem. Det räcker att en arbetare blir sjuk några dagar och då är det svårt att
hinna skriva av och på liftarna fram och tillbaka under den tiden och detta är enligt
platschefen ett stort bekymmer där det verkligen gäller att utnyttja liftarna när man väl har
dem på plats.
Orsaken till dyra kostnader för hyrmaskiner beror enligt platschefen på att många maskiner
som fakturerats från hyrmaskinföretaget är till ÄTA-arbeten och som byggföretaget fått
betalt av beställaren för, detta har ej gått att utläsa från fakturor vilka maskiner som använts
till vad. Det kan även nämnas att hyrmaskinföretaget är dotterbolag till byggföretaget så
pengarna finns fortfarande kvar i koncernen, avvikelsen är därför inte att anse som nackdel
för företaget.
Posten för arbetsledning var utmärkande då kostnaden avvek åt det positiva hållet med ca
50% alltså hälften av den kalkylerade kostnaden, detta berodde enligt platschefen på att
dem inte haft en traditionell arbetsledare på plats utan en arbetare med ledningsansvar för
produktionen som har haft administrativ hjälp av entreprenadingenjören som utfört
kalkylen. Den arbetande arbetsledaren har då inte redovisat tid på arbetsledning utan har
istället fört in det som tid på aktiviteter. I jämförelsekalkylen har detta försökts sållats ut i
form av uppskattning av platschefen att de dagar där arbetaren lagt mindre än 4 timmar kan
anses vara arbetsledningstid.
Enligt platschefen gör dem generellt sett lite bättre inköp än vad dem kalkylerar för och
ofta tar arbetena lite längre tid än kalkylerat vilket i slutändan jämnar ut sig ganska bra.
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4.2.3

Sammanställning av kostnadsavvikelser

Negativa avvikelser beskrivs i tabellen med [-] och innebär att posten kostade mer än
kalkylerat. De positiva avvikelserna beskrivs i tabellen som endast siffror och innebär att
posten kostade mindre än kalkylerat.
Tabell 2: Avvikelsesammanställning projekt 2

PROJEKT 2
POST
Grundplatta
Armering

Kalkylerad
kostnad

Verklig
kostnad

Diff
Kostnad

30275

142726

[-112451]

51418

123588

[-72170]

251917

71457

180460

Yttervägg

281815

349401

[-67586]

Innervägg

14229

31103

[-16874]

Yttertak

44012

20490

23522

Betong

Isolering

Diff %

Orsak för avvikelse

[-371%] Utsättningsfel
Otydlighet i kalkyl,
byggdel ej specificerad.
[-140%] Kalkyleringsfel.
Otydlighet i kalkyl,
byggdel ej specificerad.
72% Kalkyleringsfel.

Överbyggnad
Dåliga
[-24%] arbetsplatsförhållanden
Otydligt i
förfrågningsunderlag om
vad som skulle utföras.
Svårt att räkna på
[-119%] kostnader
Falsk avvikelse då UE-tak
53% utförde arbetet.

Övriga kostnader
Rivning

47789

24573

23216

Arbetsplatsomkostna
der

243002

292709

[-49707]
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Falsk avvikelse då
maskintimmar är
fakturerade
av mark-UE
49%
Dåliga
arbetplatsförhållanden
för liftar. Maskinhyra låg
i kalkyl. Ändrad
arbetsöedningsruting,
billig
arbetsledningskostnad.
[-20%]

Avvikelsefördelningen sammanfattar den procentuella fördelningen mellan positiva och
negativa avvikelser av det totala antalet avvikelser som kartlagts för projektet.

Avvikelsefördelning projekt 2

Positiva avvikelser
25%
Negativa avvikelser
75%

Diagram 2: Avvikelsefördelning projekt 2
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Orsaken “ändrad metod/material” innefattar orsaker som uppkommit då metod eller
material i en byggaktivitet ändrats från vad man räknat med från början och därmed
bidragit till positiva avvikelser mellan kalkyl och verkligt utfall. I “Kalkylering” igår
orsaker till avvikelser som inget i produktionen bidragit till och är därmed alltså avvikelser
som uppstått i kalkylstadiet där man använt för höga enhetstider eller antagit för höga
omkringkostnader på aktiviteter.

Orsaker till positiva avvikelser

Ändrad
metod/material
50%

Kalkyl
50%

Diagram 4: Orsaker till positiva avvikelser
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”Bristfälligt arbete” innebär att ett visst arbete har blivit dåligt utfört och därför lett till
ökade kostnader. ”Arbetsplatsförhållanden” innefattar de avvikelser som är beroende på att
arbetsplatsen försvårat vissa arbetsmoment. Avvikelser som beror på ”otydliga handlingar”
är på grunda av dåligt utformat förfrågningsunderlag. “Kalkyl” innefattar orsaker som
bidragit till att negativa avvikelser uppstått i kalkylstadiet där det räknats med för låga
enhetstider eller för låga antagna omkringkostnader mot vad det verkliga utfallet
resulterade i.

Orsaker till negativa avvikelser

Otydliga
handlingar
17%

Kalkyl
33%

Arbetsplatsförhållanden
33%

Bristfälligt
arbete
17%

Diagram 5: Orsaker till negativa avvikelser
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4.3 Projekt 3
Nybyggnation av ett pannhus för värmeverk som har en pålad kantförstyvad grundplatta i
2 olika höjdnivåer, plattorna består av 280 mm betong, 100 mm cellplast och 150 mm
dränerande lager. Plattorna har även en längsgående förstärkning i mitten av byggnaden
som är i samma utförande som kantförstyvningarna. Överbyggnaden består av en
stålstomme med ytterväggar av 100 mm tjocka prefabricerade sandwichelement ställda på
en 1 m hög platsgjuten betongsockel. Yttertaket består av bärplåt med isolering och tätskikt
på. Takstolsbalkarna är av IPE profil med en höjd på 360 mm.

Figur 8: Sektionsritning projekt 3
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4.3.1 Kostnadsavvikelser
Noggrannare uppföljning av kostnadsavvikelserna i detta kapitel hänvisas till bilaga 3.
Den totala kostnadsavvikelsen för hela entreprenaden slutade på minus 289 428:- (-22%)
vilket framförallt är beroende på vissa moment som avsevärt skiljer sig från det kalkylerade
värdet. Den totala tiden som lades på projektet var tydligt avvikande från det kalkylerade.
Viktigt att påpeka att denna avvikelse endast är på projektkostnaden, alltså exklusive
vinstpålägg och centraladministration.
För markarbetet beräknades det till att momentet gick back med 38 447:- (-20%) där
framförallt den sammanlagda tiden vad gäller arbetare uppgick till en avvikelse på 31 160:(-256%). Det skilde sig även en del i kostnad för transport av diverse markmaterial på en
kostnad om 28 788:- (-225%) mer än kalkylerat. Posten återställning av asfalt gick dock
bättre än kalkylerat med en kostnad på 26670:- (89%). Resterande poster gick mer eller
mindre som det tänkta kalkylerade värdet.
Posten armering och ingjutningsgods slutade med en kostnad på 50 002:- (-53%) mer än
den kalkylerade kostnaden. Detta berodde framförallt på att det gick åt betydligt mer
arbetstimmar än beräknat. I kalkylen antogs en arbetstid på 148 timmar medans det i
slutändan kom att handla om en tid på 267 timmar, alltså en differens på 119 timmar
motsvarande 45 372:- (-81%).
Det kalkylerade värdet för posten betong beräknades till 131 368:- men det verkliga utfallet
slutade i en kostnad på 253 988:- vilket är en differens på 122 620:- (-93%). I denna post
bestod den kraftiga skillnaden både av den beräknade arbetstiden för gjutning och formning
samt materialkostnaden för betong och form. Materialkostnaden skilde sig mest med en
kostnad på 84 404:- (-104%) mer än det kalkylerade. Arbetstiden gick över 109 timmar
motsvarande 41 420:- mer än det kalkylerade värdet.
Posten isolering skiljde sig inte avsevärt mycket i kostnad där värdet uppgick till 19 846:mer än det kalkylerade men en procentuell avvikelse på 71%. I detta byggnadsmoment var
det arbetstiden som avsevärt skilde sig mot det kalkylerade. Den verkliga tiden uppgick till
90 timmar medans det i kalkylen endast var beräknat till 27 timmar, alltså en skillnad på
hela 233% i arbetstid men endast en kostnadsavvikelse på 23 940:- (-233%).
Överbyggnaden för entreprenaden delades in i byggnadsmoment om yttervägg, yttertak,
fönster och dörrar. Ytterväggarna blev 20 941:- (-13%) mer än kalkylerat vilket berodde
mestadels på att det gick åt mer arbetstimmar än beräknat. Yttertaket blev 9180:- (86%)
billigare än kalkylerat. Fönster och dörrar var kalkylerat för 32 020:- men kostade i
slutändan 23 365:- vilket innebär 8655:- (27%) billigare. Alla UE-kostnader var
tillsammans kalkylerade till 512 480:- men blev betydligt billigare i det verkliga utfallet
där det sammanlagda priset hamnade på 389 553:-, dvs 122 855:- (24%) mindre.
Posten arbetsplatsomkostnader beräknades i kalkylen med en kostnad om 148 086:- men
det verkliga utfallet uppgick till en kostnad på 322 177:- vilket innebär 174 091:- (-118%)
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mer än kalkylerat. Under arbetsplatsomkostnader ingår i detta projektet kran-, saxlift-,
arbetsledning-, maskin-, transport-, och kostnader för förbrukningsvaror där alla posterna
gick back förutom förbrukningsvaror som var 33 116:- (66%) billigare än kalkylerat. De
mest avvikande var krankostnader som uppgick till 25 259:- (-101%) mer än kalkylerat,
arbetsledning som uppgick till 45 212:- (-132%) men framförallt maskinkostnader som
uppgick till 108 593:- (-2433%) mer än kalkylerat.
4.3.2 Intervju
Intervju hölls den 11 maj 2017 med personen som var platschef för projekt 3. Platschefen
har det ekonomiska ansvaret över projektet och sköter styrningen av produktionen utefter
en upprättad produktionskalkyl. Denna person har därmed mycket god insikt i hur
produktionen flöt på under entreprenadtiden.
Intervjun börjar med en förklaring om vad examensarbetet går ut på och hur information
framtagits och dokumenterats. Därefter ställs frågor både övergripande och för mer
specifika moment där avvikelser har uppkommit varpå respondenten svarar.
Intervjun började med att fråga om det va något med projektet som gick bättre eller sämre
än planerat och platschefen svarade att han kom in lite senare på projektet och kalkylen på
plattan va redan gjord. Han tyckte att kalkylen var något tunt räknat. Platschefen tillade
även att en marksanering ägde rum, men att den rent kostnadsmässigt vändes till en fördel
då företaget fick bra betalt för det ÄTA-arbetet. Respondenten menar även att markarbetet
kan ha räddats något p.g.a. saneringen eftersom dem fick så pass bra betalt.
Platschefen förklarar att det var en krånglig arbetsplats på så vis att entreprenaden byggdes
vid en återvändsgränd vilket gjorde att framkomligheten för maskiner försvårades. Detta
ledde till en fördröjning i bland annat schaktarbete vilket respondenten inte trodde att man
tagit hänsyn till vid upprättandet av kalkylen. Platschefen lade även till att den svåra
framkomligheten gjorde att gjutning av plattan gick sämre än förväntat.
Vidare berättades hur projektet gått i helhet och nämnde att exklusive vinst och
centraladministration så gick projektet back 289 000:- (-22%). Där kommenterades att det
troligtvis berodde på medräknade ÄTA-tider och materialkostnader som examensarbetet
inte ska ta hänsyn till. Det nämndes även att dessa tider varit svåra att kontrollera om
huruvida det är ÄTA-tider eller inte, vilket gjorde att det troligtvis räknats med för många
timmar än det ska.
För markarbete nämndes det att projektet gick back ca 38 000:- (-20%) och 82 timmar mer
än kalkylerat. Frågan ställdes om det va något speciellt som kan ligga till grund för denna
avvikelse. Troligtvis berodde avvikelsen till stor del på att timmar för marksaneringen, som
är en ÄTA, är medräknat vilket leder till en avvikelse mot kalkylen. Respondenten tror att
markarbetet tog längre tid än beräknat, framförallt p.g.a. den svåra framkomligheten.
Därefter togs momentet armering upp där det upplystes om en avvikelse på ca 50 000:- (42

53%) mer än det kalkylerade. Här va orsaken troligtvis också på grund av medräknade
ÄTA-tider vilket konstaterades är en återkommande faktor genom hela projektet. Men
respondenten trodde dock att det inte fanns så mycket ÄTA-arbeten på just armering.
Platschefen kommenterar att den svåra framkomligheten återigen kan ligga till grund för
avvikelsen men att den faktorn inte borde framkalla en så stor avvikelse som det faktiskt
visar. Respondenten kommenterar att man inte varit ute på plats och tittat på hur det ser ut,
vilket gjort att man under kalkylering inte tänkt på den svåra framkomligheten.
Därefter berättades att betongarbetet gått back ca 122 000:- (-93%) vilket berodde på både
timmar och materialkostnad. Det som respondenten påpekar är att det gjöts en vägg som
inte fanns med från första kalkyleringsstadiet. Avvikelsen kan därför bero på ändringar
från anbudskalkyl som tillkommit vilket kan ligga till grund för lite av kostnaderna som
skiljde sig från kalkylerat.
För isoleringsarbetet påpekades att arbetstiden tog ca 200% mer än kalkylerat vilket inte
var så mycket rent kostnadsmässigt men ändå en stor skillnad procentuellt. Platschefen
poängterar att man under kalkylering följer de enhetstider som är inprogrammerade i
programmet. Dessa tider tar inte hänsyn till exempelvis voter så isoleringen måste
snedskäras, trångt på arbetsplatsen och återigen den svåra framkomligheten.
Trots att det är grunden som orsakerna utreds på så frågades även en del om
överbyggnadens avvikelser. Det nämns att man på ytterväggarna har lagt mer tid än vad
som är kalkylerat för och frågan ställdes vad detta berodde på. Platschefen säger att
stommen va skev och dåligt monterad vilket försvårade montaget av sandwichelementen
och gjorde att momentet gick sämre än beräknat.
Sedan förklarades att UE-kostnaderna resulterade i ett billigare pris än vad som var
kalkylerat vilket enligt platschef berodde på prutat pris men framförallt återbetalning för
smidet på stommen. Platschefen nämner att här råder ett dilemma i branschen där det är för
dåligt med tid mellan då man får jobbet och ska börja produktionen eftersom det är då som
företagen kan tjäna pengar genom att lägga extra tid på planering av projektet vilket leder
till bättre genomförda arbeten, men också för att företagen har chans att pruta på t.ex UE
och materialleverantörer.
Arbetsplatsomkostnaderna överskreds med en kostnad på ca 174 000:- (-118%) mot det
kalkylerade. Maskinhyra överskreds på grund av hyrorna är väldigt överprissatta.
Respondenten menar på att det är ett ganska oklart system just med maskinhyra vilket gör
det ganska rörigt att dokumentera. Vid upprättande av kalkyl slås kostnaden på kran,
maskinhyra etc bara ut som en procentsats av projektkostnaden vilket ofta blir missvisande
för hur mycket det egentligen kostar.
Sedan förklarades att arbetsledning överskreds mot det kalkylerade vilket platschefen inte
hade någon klar orsak till. Det nämndes att kalkylarbetet möjligtvis inte ska vara
medkalkylerat under den posten, men platschefen menar på att det ska vara det eftersom
dem medverkat i projektet. Däremot sa platschefen att man inte kan kontrollera huruvida
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kalkyltimmarna är uppdelade i ÄTA-arbeten eller inte.
I övrigt berättar platschefen även att företaget räknar med mer krantimmar då man bygger
ytterväggarna med prefabricerade sandwichelement, men att det borde gå jämt ut eftersom
materialkostnader och arbetstimmar minskar. Vidare berättar han att företaget under denna
tid räknade på väldigt låga priser för armering, betong etc i projekten vilket berodde på att
företaget kalkylerat för mycket med tillit till programmet och inte tagit hänsyn till olika
hinder som ökar enhetstiderna i verkligheten.
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4.3.3

Sammanställning av kostnadsavvikelser

Negativa avvikelser beskrivs i tabellen med [-] och innebär att posten kostade mer än
kalkylerat. De positiva avvikelserna beskrivs i tabellen som endast siffror och innebär att
posten kostade mindre än kalkylerat.
Tabell 3: Avvikelsesammanställning projekt 3

PROJEKT 3
Kalkylerad
kostnad

POST

Verklig
kostnad

Diff
Kostnad

Diff %

Orsak för avvikelse

Grundplatta
Mark

188920

227367

[-38447]

Armering

93540

143542

[-50002]

Betong

131368

253988

[-122620]

Dåliga
arbetsplatsförhålland
[-20%] en.
Dåliga
arbetsplatsförhålland
[-53%] en.
Lågt i kalkyl.
[-93%]

Isolering

28080

47926

[-19846]

Yttervägg

156117

177059

[-20942]

Yttertak

10634

1454

9180

[-71%] Enhetstider i kalkyl.

Överbyggnad
Dåligt utfört arbete
[-13%] av UE
Falsk avvikelse utfört
86% av UE-tak.

Övriga kostnader
Arbetsplatsomkost
nader

148086

322177

[-174091]

512408

389553

122855

UE
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Maskinhyra låg i
kalkyl. Lågt i kalkyl
[-118%] för kran.
Rabbat p.g.a. dåligt
utfört arbete på UE24% tak.

Avvikelsefördelningen sammanfattar den procentuella fördelningen mellan positiva och
negativa avvikelser av det totala antalet avvikelser som kartlagts för projektet.

Avvikelsefördelning projekt 3
Positiva
avvikelser
12%

Negativa avvikelser
88%

Diagram 6: Avvikelsefördelning projekt 3
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”Inköp UE” innefattar att upphandling av underentreprenörer föl ut billigare än kalkylerat.

Orsaker till positiva avvikelser

Inköp UE
100%

Diagram 7: Orsaker till positiva avvikelser
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”Bristfälligt arbete” innebär att ett visst arbete har blivit dåligt utfört och därför lett till
ökade kostnader. ”Arbetsplatsförhållanden” innefattar de avvikelser som är beroende på att
arbetsplatsen försvårat vissa arbetsmoment. “Kalkyl” innefattar orsaker som bidragit till
att negativa avvikelser uppstått i kalkylstadiet där det räknats med för låga enhetstider eller
för låga antagna omkringkostnader mot vad det verkliga utfallet resulterade i.

Orsaker till negativa avvikelser

Bristfälligt
arbete
14%

Kalkyl
57%

Arbetsplatsförhållanden
29%

Diagram 8: Orsaker till negativa avvikelser
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4.4 Intervju med entreprenadingenjör
Intervju 2017-05-22 med entreprenadingenjören (EI) som var med och kalkylerade projekt
2. Entreprenadingenjören har hand om upprättandet av anbudskalkyl i samråd med tänkt
platschef, denne har även hand om viss dokumentation och var i just projekt 2 administrativ
hjälp till arbetsledaren som mer var arbetande arbetsledare.
På en fråga om hur företagets kalkyleringsprocess ser ut svarade EI att dem tidigare inte
haft någon riktig rutin på exakt hur processen ska gå till utan är något som företaget nu
arbetar med att ta fram. Tanken på hur processen i framtida rutinarbete ska gå till är enligt
EI att först när dem väljer att räkna på ett jobb sätter sig och har en
anbudsgenomgång/förfrågningsunderlagsgenomgång där tänkta involverade personer i
projektet medverkar för att gå igenom projektets förutsättningar. Då många som sitter med
kalkylarbetet på företaget inte har så mycket tidigare erfarenhet från byggbranschen behövs
en del stöd av de personer med mer erfarenhet som kan bidra med råd om vad man ska
tänka på och vilka leverantörer som ska tillfrågas för projektet etc. EI förklarar även att
dem försöker ha som regel att åka ut till den planerade arbetsplatsen för att få kännedom
om omgivningens förutsättningar. Denna regel är inte alltid lätt att följa då många
projektanbud har snäv tidsram från det att man kommer på att man ska räkna på projektet
till att det ska lämnas in.
På frågan vad EI tror ligger till grund för att kalkyleringsfel uppstår svarades att det kan
bero på många olika saker eftersom det är många parametrar som spelar in. Men vad denne
har till kännedom är att dem ofta ligger lite fel i arbetstid då aktiviteter ofta tar lite längre
tid än kalkylerat. Om det beror på att arbetarna inte har tillräcklig fart i arbetet eller om
dem i kalkyleringsarbetet missar att räkna med tidsåtgången runtomkring aktiviteterna är
denne osäker på. Sedan tror EI att dem jobben där det inte finns någon arbetsledare på plats
tar lite längre tid på grund av att det inte finns någon ledare som manar på arbetarna och
då får man inte ut full effekt.
Vid frågan om hur erfarenhetsåterföringen i företaget ser ut från arbetare till kalkylarbetare
så berättade EI att det inte direkt finns någon rutin på erfarenhetsåterföring om det inte gått
väldigt snett och arbetarna är arga över saken. I övrigt så berättar EI att det är ett väldigt
isolerat arbete på så vis att det inte kommer så mycket bekräftelse på om tiderna som
används är korrekta. EI säger att så länge inget klagomål kommer på det så ändras dessa
inte.
Vart enhetstiderna för olika moment kommer ifrån är lite blandat enligt EI där dem
använder kalkylprogrammets enhetstider som stöd men går även på enhetstider från andra
produktionsdata källor för byggdelar och sedan görs en bedömning över hur pass relevant
tiden är för aktiviteten och vilka svårigheter som finns i momentet som kan påverka
tidsåtgången. EI säger även att tiderna från byggdelsdata och kalkyleringsprogrammet
förutsätter att allt finns på plats vid utförande av aktiviteten, exempelvis vid insättning av
fönster så ingår inte tiden för bärning av fönstret till rätt plats och om det då är på 5
våningen så tar det mycket mer tid.
49

Detta leder in på frågan om hur arbetsplatsomkostnader beräknas i kalkylen vilket EI
förklarar är lite olika, en del slås ut procentuellt efter projektkostnaden och vissa delar
försöker dem uppskatta mer noggrant. Här tar EI även hjälp av tänkta platschefer för att
uppskatta hur mycket av respektive omkostnad som behövs exempelvis hur många bodar
som kommer krävas på arbetsplatsen.
På frågan om hur pris för material fastställs säger EI att kalkylprogrammet har en prislista
men även att dem har avtalade prislistor med vissa materialleverantörer som dem sedan
beroende på mängd förhandlar upp och ner priserna på med varandra. Om det rör sig om
större kvantiteter av samma vara så efterfrågas istället en offert med bättre pris av företaget
till materialleverantören. Pris för underentreprenörer tas oftast in via förfrågningar men om
det är en UE som ofta används och som dem tidigare fått kvadratmeterpris från så kan
denna UE-kostnad uppskattas utifrån detta.
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5 RESULTAT
I detta avsnittet redovisas resultatet av empirin och en sammanställning av samtliga
projekt.
Negativa avvikelser beskrivs i tabellen med [-] och innebär att posten kostade mer än
kalkylerat. De positiva avvikelserna beskrivs i tabellen som endast siffror och innebär att
posten kostade mindre än kalkylerat.
Tabell 4: Sammanställning mest avvikande poster

STÖRSTA AVVIKELSERNA
POST-PROJEKT
Kalkylerad kostnad

Kostnadsavvikelse Procentuell avvikelse

ARMERING-projekt 1
ARMERING-projekt 2
ARMERING-projekt 3

165540
30275
93540

12131
[-112451]
[-50002]

7%
[-371%]
[-53%]

BETONG-projekt 1
BETONG-projekt 2
BETONG-projekt 3

218792
51418
131368

68181
[-72170]
[-122620]

31%
[-140%]
[-93%]

ISOLERING-projekt 1
ISOLERING-projekt 2
ISOLERING-projekt 3

115153
251917
28080

[-1177]
180460
[-19846]

[-1%]
72%
[-71%]

APO-projekt 1
APO-projekt 2
APO-projekt 3

491611
243002
148086

98184
[-49707]
[-174091]

20%
[-20%]
[-118%]

51

Avvikelsefördelningen sammanfattar den procentuella fördelningen mellan positiva och
negativa avvikelser av det totala antalet avvikelser som kartlagts för samtliga projekt.

Avvikelsefördelning samtliga projekt

Positiva
avvikelser
43%

Negativa
avvikelser
57%

Diagram 9: Avvikelsefördelning samtliga projekt
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Orsaker till positiva avvikelser

Kalkyl
25%

Inköp
33%

Ändrad
metod/material
42%

Diagram 10: Orsaker till positiva avvikelser

Sammanställningen av de positiva avvikelserna för samtliga projekt som utläses av
diagrammet ovan är relativt få. Den största orsaken till att någon post bidragit positivt till
projektet är klart beroende på ändrade metod-/materialval. Eftersom en ändring av material
ofta gör att metoden för hur man bygger ändras har det valts att sammanfoga dessa till
samma orsak. Den nya metoden väljs många gånger på grund av att det genererar en kortare
arbetstid än den ursprungliga och gör på så sätt att momentet blir billigare än kalkylerat.
I 33% av fallen som leder till positiva avvikelser är orsaken billigare material- och UEinköp som företaget gör. Detta är i intervju med platschef för projekt 2 bekräftat att
företaget ofta gör bättre inköp än kalkylerat. Enligt platschefen beror det på att när företaget
tar in offerter för material innan anbud så får dem lite högre priser men när det väl kommer
till riktig upphandling då företaget fått jobbet så prutas priserna ner.
Orsaker som beror på kalkyleringsfel och leder till positiv avvikelse har ofta som
bakomliggande orsak att man tagit höjd i tid och/eller material i kalkylen. Det kan bero på
felaktiga enhetstider, felaktiga mängd bestämmelser eller att man antagit att momentet
kommer kräva mer tid/material och därefter lagt på extra tid/material.
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Orsaker till negativa avvikelser

Arbetsplats
förhållanden
25%
Kalkyl
50%
Otydliga handlingar
6%
Bristfälligt arbete
13%
Fel inköp
6%
Diagram 11: Orsaker till negativa avvikelser

Vad man kan utläsa ur sammanställningen av samtliga projekt är att orsaken till att negativa
avvikelser uppstår beror i 50% av fallen på kalkylerings misstag. Vad som ligger till grund
för kalkylerings felen beror främst på felaktiga enhetstider och mängder samt felaktiga
kostnadsuppskattningar på arbetsplatsomkostnader.
I 25% av fallen beror avvikelserna på arbetsplatsförhållanden vilket innebär att
arbetsplatsens förutsättningar ligger till grund för att avvikelserna uppstått. Det är främst
arbetstiden som påverkas av detta genom att momenten tar längre tid att genomföra på
grund av hinder på arbetsplatsen men det kan även medföra att andra arbetshjälpmedel
behövs som t.ex. bomlift istället för saxlift.
13% av fallen beror på att visst arbete har utförts bristfälligt och därmed genererat ökade
kostnader. Vad som gått att utläsa är det främst bristfälliga arbeten hos underentreprenörer
som orsakat ökade kostnader men detta får företaget oftast betalt av underentreprenören
för. Det som är svårt att avgöra i vissa fall är hur stor kostnadsökning som detta fel
genererat och därmed hur mycket man kan kräva i ersättning av underentreprenören. Felen
som orsakats kan ofta generera problem långt in i projektet exempelvis felaktigt utställd
stomme ger problem för montering av ytterväggar, tak, innerväggar, dörrar och fönster
etc.
I 6 % av fallen är det otydliga handlingar eller felaktiga inköp som är orsaken. Dessa
orsaker kan man sällan härleda vidare till vad som ligger till grund för att orsaken uppstått.
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Med otydliga handlingar menas att beställaren av projektet har varit otydlig i beskrivningen
om vad som ska utföras och det har därmed varit svårt för entreprenörer att räkna på arbetet.
En del av dessa otydligheter får företaget betalt för i form av tilläggs arbeten om det varit
för otydligt i bygghandlingarna. Fel inköp är olyckshändelser som platschefen eller den
som ansvarar för inköp står för, orsakerna till varför felaktiga inköp sker är svåra att utreda
vidare.
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6 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel analyseras resultatet av studien och ställs mot den teorin som tagits fram i
den teoretiska referensramen. Analysen av resultatet är författarnas egna tolkningar.
Hur ser kalkyleringsprocessen ut?
Utifrån vad teorin säger om hur kalkyleringsprocessen ser ut kan det sägas att företaget i
grova drag arbetar efter samma ordning. Sedan har företaget skaffat sig egna rutiner i
arbetet som inte finns att hitta i någon teori utan är arbete som företaget själva utvecklat
för att anpassa sig efter sin organisation. En av rutinerna som företaget tagit fram är enligt
entreprenadingenjören att dem försöker tänka i en strukturplan redan i anbudskalkylen
vilket sedan underlättar omformningsarbetet till produktionskalkyl.
Kartläggning av avvikelser
Vad som går att utläsa av resultatet så är Armering/ingjutningsgods, betong, isolering och
arbetsplatsomkostnader de 4 poster som gemensamt för de tre projekten avviker mest. Att
det är just dessa poster som avviker mest kan bero vårt sätt att detaljera oss mer mot
grundplattan. Om vi istället skulle valt betongplattan som byggdel hade förmodligen
siffrorna jämnats ut något då vi kan se att i exempelvis projekt 2 där armering och betong
gått dåligt har isolering gått väldigt bra. Vi har ställt orsaken till avvikelsen för isolering i
projekt 2 som kalkyleringsfel/otydlighet i kalkyl för att det är väldigt orimligt att
isoleringen skulle kosta så mycket som det var kalkylerat för och misstänker därför att tid
och kostnader i denna post även är tänkt för betong och armering. Om vi istället skulle
undersökt denna post som hel byggdel så har den gått mer jämnt ut.
Posterna armering/ingjutningsgods och betong har liknande bakomliggande orsaker till
avvikelserna. Då det på dessa poster ofta är arbetstiden som avviker vilket enligt intervjuer
med platscheferna att döma beror på att arbetsplatsförhållandena gör det problematiskt att
utföra aktiviteterna som planerat. För armering är även metodvalet att prefabricera all
armering eller bocka på plats en avgörande faktor på tidsåtgången där vi utan närmare
undersökning bedömer att prefabriceringen går snabbare mycket på grund av att man har
bättre arbetsplatsförhållanden på en fast armeringsstation än på en provisorisk
armeringsstation på arbetsplatsen. För tidsåtgången på betong är även där
arbetsplatsförutsättningarna av stor vikt då man i många fall behöver en pumpbil för att få
ut betongen där förutsättningarna inte gör det möjligt att lägga ut betongen med ränna.
Även materialvalet av betong påverkar tidsåtgången då självkompakterande betong (SKB)
inte kräver någon som vibbar ut betongen vid iläggning och därmed krävs inte lika mycket
arbetskraft vid aktiviteten.
Arbetsplatsomkostnaderna är även den en ofta förekommande avvikande post där ingående
delar i posten ofta slås ut procentuellt utefter projektkostnaden vilket kan förklara att vissa
delar då ofta avviker. De ingående delarna i posten bör kunna beräknas noggrannare än
genom procentutslagning då man vid exempelvis montering av ytterväggar istället bör
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kunna avgöra hur länge kran och liftar ska användas för aktiviteten. Kostnaden för
hyresmaskiner avviker ofta negativt och bör kunna justeras mot mer rimliga priser för att
ge mer rättvisa resultat på projekten. Då hyran sker internt i koncernen så är detta inte en
avvikelse som påverkar koncernens resultat i helhet och förmodligen därför den inte
åtgärdats tidigare.
Orsaker till avvikelser
Under arbetets gång har det framkommit att många avvikelser grundar sig i
kalkyleringsmisstag. Enligt Hansson, Olander och Persson (2009) finns det flera
anledningar till att kalkyler slår fel och har listat de absolut vanligaste orsakerna.
- Bristande beslutsunderlag där viktiga konsekvenser av beslut inte utreds tillräckligt.
- Bristande avtal med involverade konsulter och entreprenörer.
- Produktutformningen för byggnaden ändras utan att kalkyler revideras därefter.
- Ofullständig information om ingående kostnadsposter.
- Opassande kalkylmetod där kostnadsposter lätt glöms.
- Opassande organisation för projektets genomförande.
- Bristande kunskap om tidsåtgång för projektet hos personen upprättar kalkylen.
- Bristande förståelse för beslutssvårigheter hos personen i kalkylskedet.
(Hansson, Olander & Persson, 2009)
För de projekt som undersökts i examensarbetet kan många av de listade orsakerna härledas
till olika avvikelser hos projekten. För posten isolering identifieras tydligt ett problem med
att beräkna hur mycket tid som kommer att läggas på arbetet. För projekt 1 och projekt 3
är posten beräknad att ta relativt mycket kortare tid än hur det verkliga utfallet blev.
Varför detta sker är främst beroende på punkten “bristande kunskap om tidsåtgång för
projektet hos personer som upprättar kalkylen”. Detta konstateras via intervju med både
platschefen för projekt 3 och projekt 1 som förklarar hur kalkylen ofta upprättas för mycket
efter enhetstiderna i kalkylprogrammet och missar vissa delar i moment som antingen tar
längre eller kortare tid än vad kalkylprogrammet säger för dess enhetstider.
Det som inte tas upp i intervjuerna och som vi skribenter tycker är en bidragande faktor till
att poster som t.ex. isolering där arbetstimmarna skiljer sig markant mellan kalkyl och
verkligt utfall är användningen av erfarenhetsåterföring inom företaget. Med stor
sannolikhet så vet inte kalkylarbetarna hur lång tid det tar att utföra vissa arbeten och får
samtidigt ingen direkt återkoppling på att enhetstiderna i programmet ofta inte stämmer.
Vi tror att erfarenhetsåterföring mellan de som räknar på jobben och de som utför dem
skulle innebära mer exakta kalkyler. Med detta menas att arbetarna på något vis tydligt
dokumenterar sina timmar för respektive arbetsuppgift som de utför, vilket sedan återförs
till personen som kalkylerat arbetet. På detta vis får personen som kalkylerat på arbetet en
tydlig återkoppling för hur rätt eller fel beräkningarna varit och kan därför nästa gång
använda den nya erfarenheten till att räkna bättre på kommande projekt.
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Det är dock inte alltid som enhetstider ligger till grund för avvikande arbetstimmar mellan
kalkyl och verkligt utfall. Många gånger är det svåra arbetsplatsförhållanden som ställer
till det för arbetarna och som bidrar till en fördröjning. Ervin Révai (2012) beskriver i
boken Byggstyrning att “det är nödvändigt att i ett tidigt skede av anbudsarbetet besöka
den blivande byggplatsen och dess omgivning”. Eftersom svåra arbetsplatsförhållanden
både orsakar problem för arbetare och maskiner kan detta innebära relativt stora kostnader.
Problemet uppstår då man innan upprättande av kalkyl inte har besökt arbetsplatsen för att
undersöka om eventuella hinder kan komma upp som försvårar arbetet. Troligtvis skulle
detta kunna förbättras i företaget men många gånger finns inte tid till att kolla hur
arbetsplatsen i sig ser ut, om det inte står något speciellt i handlingarna för projektet. Detta
är ett relativt vanligt problem i byggbranschen just nu där tid för grundlig planering sällan
finns, vilket gör att man lätt kan missa vissa avgörande försvårande problem som annars
kanske kunnat förhindras.
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7 SLUTSATSER
Kapitlet slutsatser beskriver vilka svar som framställts utifrån de frågeställningar som
utformades i början av arbetet samt hur författarna resonerar kring dessa svar.
Frågeställning 1
“Hur ser kalkyleringsprocessen ut?” besvarades genom litteraturstudie och intervju med
entreprenadingenjör. Informationen som insamlades utifrån litteraturstudien beskrev till
stor del hur man går tillväga för att genomföra en kalkyleringsprocess. Precis som Uno
Nordstrand beskriver i boken Byggprocessen är utgångspunkten för att upprätta en bra
kalkyl både ett bra förfrågningsunderlag samt att de som kalkylerar har en god förståelse
för hur man bygger (Nordstrand, 2008). Överlag är det mycket viktigt att alla som ska
medverka i projektet noggrant läser igenom förfrågningsunderlaget och skapar en bra
uppfattning av vad som innefattas i projektet. Processen ser även olika ut beroende på typ
av entreprenadform (Révai, 2012)
I intervjun med entreprenadingenjören på företaget beskriver denne hur de just nu skapar
en rutin där en grundlig genomgång av förfrågningsunderlaget tillsammans med alla tänkta
inblandade i projektet ska göras innan påbörjandet av anbudskalkyl. Denna rutin som
överensstämmer med vad Nordstrand säger och kommer troligtvis att ge bättre och
noggrannare kalkyler som resultat för företaget.
Utöver alla förberedelser och läsning av förfrågningsunderlag som är mycket kritiska för
att upprätta en bra kalkyl, krävs en noggrannhet då det väl är dags att börja räkna på
kostnaderna för projektet. Här har det upptäckts att poster som innefattar
mängdberäkningar av material inte får beräknas fel. Dessa poster består av volymer,
längdmeter eller vikt som multipliceras med en kostnad per enhet och anses som enkel
matematik för att få fram kostnaderna. De svåra delarna att beräkna i kalkyl har utifrån vårt
resultat framkommit vara tidsåtgången för arbetsmoment där främst tiden för förberedelser
för att aktiviteten ens ska kunna utföras är svåra att beräknad. Även arbetsplatsomkostnader
har visat sig kräva mycket rutin för att kunna göra rimliga kostnadsuppskattningar.
För att sammanfatta ser kalkyleringsprocessen i grova drag ut på följande vis:
1: Tillsättning av kalkylgrupp.
2: Inläsning och genomgång av förfrågningsunderlaget.
3: Besök på arbetsplatsen.
4: Mängdberäkna material, beräkna arbetsplatsomkostnader, beräkna tidsåtgång för
arbetsmoment.
5: Få in offerter från underentreprenörer och materialleverantörer.
6: Lägga till procentsats för centraladministration och vinst.
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Frågeställning 2
“Vilka kostnadsavvikelser finns mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader?” har det
framkommit att det i de allra flesta fallen är väldigt svårt att räkna helt rätt i anbudsskedet
då många poster ofta avviker. Det finns vissa specifika poster som i samtliga projekt visat
på relativt stora avvikelser. Dessa är armering/ingjutningsgods, isolering, betong och
arbetsplatsomkostnader. Som tidigare nämnt i arbetet kan detta bero på att fokus ligger på
grundplatta och att uppdelningen skett mer detaljerat i den byggdelen. Övriga delar av
byggnaden är uppdelade i hela byggdelar vilket medför att interna avvikelser i byggdelarna
kan jämna ut sig och därmed syns inte någon avvikelse i vårt resultat.
De största orsakerna till uppkomsten för negativa avvikelser har varit kalkyleringsmisstag,
dåliga arbetsplatsförhållanden samt bristfälligt arbete. Kalkyleringsmisstagen beror till stor
del av att för låga enhetstider använts då man räknar på kostnader. Som det nämns i intervju
med entreprenadingenjören kan detta förbättras med bättre rutiner för erfarenhetsåterföring
mellan arbetarna och de som kalkylerar på projekten. Att avvikelser uppstår på grund av
dåliga arbetsplatsförhållanden ligger i grunden på att man inte alltid har tid att komma ut
på arbetsplatsen innan anbudsprocessen startar vilket leder till att vissa moment tar längre
tid än kalkylerat. Bristfälligt arbete vilket enligt resultatet oftast berott på
underentreprenörer orsakar ökade kostnader då vissa arbeten fått göras om eller bidragit
till att andra arbetsmoment i entreprenaden försvårats.
Däremot är orsaken till positiva avvikelser oftast beroende av bättre inköp och ändrade
metodval. Bättre inköp sker efter det att ett anbud har lämnats och att beställaren
upphandlar företaget till att genomföra projektet. Det är under den korta tid innan projektet
startar som man prutar på priser hos både UE och materialleverantörer vilket leder till
positiva kostnadsavvikelser. Ändrade metodval har gjort att vissa moment i projektet gjorts
på kortare tid och momentet har på så sätt bidragit till en positiv avvikelse.
På frågeställning 3 “hur åtgärdas eventuella avvikelser” har åtgärdsförslag framtagits
utifrån de orsaker som oftast bidragit till avvikelser. Bristfälligt arbete som orsak till att
avvikelser uppstår är svårt att förebygga och därmed kan inte konkreta åtgärdsförslag
föreslås för denna orsak.
De orsaker vi funnit som kan förebyggas att i fortsättningen ge avvikelser är att företaget
skapar rutiner för erfarenhetsåterföring som ger kalkylarbetarna färska enhetstider att
arbeta med i fortsatta kalkyler. Hur denna erfarenhetsåterföring skulle kunna se ut är inte
undersökt men ett förslag är att dela upp tidsdokumenteringen som arbetarna fyller i, i en
mer detaljerad indelning utifrån kalkylens uppbyggnad. Detta skulle även medföra att
lättare uppföljning kan utföras på ingående delar i kalkylen vilket i sin tur leder till att
avvikelser snabbt kan identifieras och åtgärdas.
Dåliga arbetsplatsförhållanden som också visats av resultatet leda till negativa avvikelser
bör kunna förbättras genom att man blir bättre på att följa regeln att besöka arbetsplatsen
innan kalkylering som entreprenadingenjören sa i intervjun att företaget försöker göra men
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att det ibland inte finns tid för. Om man då följer denna regel hela tiden och väljer bort jobb
med kort deadline där man inte hinner göra platsbesök bör denna avvikelse kunna minskas.
Denna orsak till avvikelse är inget man kommer bli av med då oförutsedda problem på en
arbetsplats alltid kommer finnas men man kan enligt vår tro förebygga uppkomsten av
dessa problem genom en noggrann undersökning och planering av arbetsplatsen i
anbudskalkylerings skedet.

7.1 Åtgärdsförslag
● Bli bättre på att markera ÄTA-arbeten med andra objektsnummer och eventuellt
ändra indelningen av poster i tidsdokumentering för lättare uppföljning av
anbudskalkyl.
● Skapa bättre rutiner för att ta tillvara på erfarenhetsåterföring från yrkesarbetarna
om tidsåtgången för individuella moment som kalkylen ställs upp efter. Detta
skulle medföra skarpare kalkyler där enhetstiderna är väldigt uppdaterade.
● Besöka den tänkta arbetsplatsen innan kalkylering för att få en uppfattning om
eventuella metodval som behövs för att undvika problem som platsens
förutsättningar kan medföra. Detta innebär att om man vill hålla nere risken för att
“räkna bort sig” bör man inte räkna på jobb med så kort deadline att man inte
hinner göra platsbesök.

7.2 Metodkritik
De metoder som använts har valts eftersom de ansågs som rätt tillvägagångssätt för att
besvara frågeställningarna till examensarbetet. Nu i efterhand bedöms att metodvalen varit
korrekta då informationen som insamlats gjort att arbetet har kunnat drivas framåt och
bidragit till att ett resultat har uppnåtts. Som med alla metoder finns det en del brister som
är värda att ta upp och ha i åtanke om någon planerar att genomföra en liknande studie.
Fallstudie
För metoden där rådata samlades in i form av en fallstudie har det upptäcks i efterhand att
dokumentationen av redan behandlade fakturor borde genomförts på ett smidigare sätt.
Indelningen gjordes efter om fakturan bestod av t.ex. materialkostnader, APO-kostnader,
markarbeten etc. vilket gjorde att om eventuella ändringar av fakturor behövdes va det
något knepigt att leta reda på fakturan. En förbättring skulle vara att dela in fakturorna efter
respektive kod i det kodsystem som har upprättats för avvikelsekalkylerna. Detta skulle
medföra fler högar med fakturor med mindre i varje hög, men hade troligtvis underlättat
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vid ändring och uppletande efter fakturor.
Under samma metod måste såklart den mänskliga faktorn räknas med som givetvis kan
leda till fel i avvikelsekalkylen. Med detta menas att felinmatningar kan ha skett och det är
inte omöjligt att kostnader hamnat under fel post. Sedan finns även risk att kostnader som
finns bokförda i företagets ekonomisystem inte hamnat helt rätt och blir då svåra att placera
på rätt post i avvikelsekalkylen.
Tidsunderlagen för projekten var bristfälliga då tider ej var uppdelade i specifika moment
utan i mer grova uppdelningar som betongarbeten, snickeriarbeten och markarbeten.
Fördelningen av tid har därefter fördelats upp i mer specifika poster som passar
avvikelsekalkylen efter samråd med platsledningen men är ändå en osäkerhetsfaktor i
studien.
Denna metod anser vi ha en hög validitet då målet med arbetet är att finna avvikelser mellan
kalkyl och verkligt utfall vilket metoden mäter väldigt rakt och simpelt. Reliabiliteten,
alltså tillförlitligheten på att alla kostnader har hamnat på rätt ställe har däremot några
osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivits ovan, som gör att en viss felmarginal kan finnas i
jämförelsen vilket även drar ner validiteten då hög validitet kräver hög reliabilitet och som
inte riktigt uppnås. Trots vissa osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatets tillförlitlighet
tycker vi ändå att vi uppnått målen som ställdes med studien och resultatet ger en
fingervisning på saker som behöver förbättras. Kartläggningen var en del av syftet med
studien som genom fallstudie metoden kunde infrias.
Intervju
Intervju som metod har bidragit till att få reda på vilka orsaker till avvikelser som inte
kunnat läsas av i kalkylen varit. Då vi spelade in och antecknade under intervjuerna och
sedan skrev rent kan risk finnas att det som sagts tolkas på annat vis, problemet tas upp
eftersom det skedde en uppdelning av intervjuerna. Skribenterna för arbetet ansvarade för
att dokumentera vardera intervju separat vilket gjorde att bägge skribenter ej hade
möjlighet att tolka det som sades under intervjun. Texten för intervjuerna kan därför se lite
annorlunda ut än om båda medverkat och kommit med synpunkter för hur intervjun
tolkades. Dock kan det konstateras att svaren på de frågor som ställdes var relativt
lättolkade vilket gör att det troligtvis inte hade varit någon större skillnad för resultatet om
renskrivningen skett med båda skribenterna närvarande.
Då Intervjuerna skedde med platscheferna för projekten som alltså är ansvariga för
produktionsprocessen så finns det en risk att dessa personer ålagt mycket orsaksansvar på
kalkylarbetarna. Trots att vi uppfattade personerna som mycket ärliga bör risken nämnas
att det kan finnas fall där respondenten hellre skyllt på någon annan än att erkänna eget
misstag som orsak till avvikelse. På grund av detta beslutades det att även hålla intervju
med en entreprenadingenjör för att utreda hur denne ser på de orsaker till avvikelser som
studien genererat.
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Denna metod tycker vi lämpade sig väl för att utreda orsakerna till avvikelserna som
kartlagts, då svar på orsaker som inte enbart består siffror kunde identifieras. Valet av
personer som intervjuades var av stor vikt då dessa hade stor insikt i problem som uppstod
i projekten. Intervjun med entreprenadingenjören gav ett bra komplement till svaren från
platscheferna som gjorde att man fick svar på orsaker som är bakomliggande till att
kalkylerings fel uppkommer. Dessa personer med så stor insikt i projekten bidrog till att vi
fick fram så trovärdiga svar som möjligt om orsakerna till funna avvikelser. Det medför
enligt oss att reliabiliteten är relativt hög för denna metod och även validiteten blev hög då
vi fick svar på det studien avsåg att utreda.

7.3 Förslag till fortsatt utveckling
För att fortsätta utveckla denna studie skulle även ÄTA-arbeten kunna behandlas. Man
skulle då kunna utreda anbudskalkylens avvikelser, ÄTA-arbetenas avvikelser och sedan
slå samman dessa kostnader och utreda produktionskalkylens avvikelser.
För att gå djupare in på avvikelser för entreprenaden skulle en utveckling vara att även
detaljera överbyggnaden i material istället för byggdelar vilket kan ge svar på eventuella
avvikelser i ingående delar i överbyggnaden också.
En annan fortsatt utveckling som skulle kunna utföras, men som inte egentligen är i behov
av vår studie, är att undersöka hur rutiner för erfarenhetsåterföring skulle kunna se ut. Vår
studie bekräftar enbart att rutiner för detta skulle behövas för att minska avvikelser i
enhetstider.
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21763,5
39732
7627
3930
3120,5
141620,4
74749,75
26246,5
11235
23546
15524,75

Golv

252
252

Betong

59,6

388,6
374,3
14,3
Innerväggar

241,2
190,4
9,1
9,5
8,7
15,2
8,3
272,1
249,1
11,8
11,2

P8.6
P8.7
P8.8
P8.9
P8.10
P8.11
P8.12

Arbetsledning
Maskiner
Förbrukningsmaterial
Transporter
Etablering
Avfallshantering
Slutstäd

238946

1407417
430000
289000
194000
155150
103000
52400
16320
88331
66360
12856

Rör

8
516

6403,75

56,5

61268,75

27,6

195,5

32

37453,75

1563

389,6
14,9
33808,5

189,4
9,8
10,2
9,3
16,3
24
10,1

262
239,3
11,7
11
117411,6

7,9
558

0

P8.13 Övrigt
P9
P9.1
P9.1.1
P9.1.2
P9.1.3
P9.2
P9.2.1
P9.2.2
P9.2.3

Fönster och dörrar
Summa dörrar
Ytterdörrar
Innerdörrar
Tillbehör
Summa fönster
Fönster
Montering
Smygar

P10
Undertak
P10.1 Material
P10.2 Arbete
P11
Kök
P11.1 Material ink vitvaror
P11.2 Arbete
Summa total
Diff mot kalkyl

5105
108,5
29
36

41,2
2,3
110,4
110,4
40,4
40,4

153080,5
80564
14168
56396
10000
72516,5
49625
20633
2258,5

178078,5
93731
51329
30881
11521
84347,5
56786
18604,5
8957

107716
64108
43608

38900

84954
68996
15958

73524
57724
15800

1559,0 3393300,5
57,0
140,5
ty håltagning
OK!

141,5

24998

16,33%

68816

63,89%

110,4

11430

13,45%

0,4

542705,35

15,99%

90,3

33,2
41,2

47,1
20

38900
40
40

2811695,15 1468,7

100,00%

Projekt 2
Kod
P1
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5

Post
Mark
Material
Arbete
Maskin
Transport
Ledningar/brunnar/tårplåt

tid arbetare tid maskin Kalkylerat Reella kostnader Reel tid Diff kostnad summaDiff kostnad % Diff tid Diff tid %
149,5
188 273739,5
276387
85
-2647,5
-0,97%
51020
80872
116
45820
25675
65
113
84750
91700
75
52500
55023
33,5
39649,5
23117
20

P2 Armering/ingjutningsgods
P2.1 Material
P2.2 Arbete
P3
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4

35
35

Betong
Material
Arbete
Formning
Undergjutning

72,4

P4 Isolering
P4.1 Kantbalk
P4.1.1Material
P4.1.2Arbete
P4.2 Platta
P4.2.1Material
P4.2.2Arbete
P4.3 Radonisolering
P4.3.1Material

156,8

P5
P5.1
P5.2
P5.3

54
4
14,4

49,7

107,1

Ytterväggar
Material
Arbete
Kranbil

150,9
150,9

P6 Innerväggar
P6.1 Material
P6.2 Arbete

32,0

P7
P7.1
P7.2
P7.3

Yttertak
Material
Arbete
Avvattning

P10 Undertak
P10.1 Material
P10.2 Arbete
P11 Kök
P11.1 Material ink vitvaror
P11.2 Arbete

142726
92166
50560

128

51418
22000
21330
1800
6288

123587,75
97191
14713,75
1383
10300

60,25

251917
41292,5
21661
19631,5
205624,5
163320
42304,5
5000
5000

71457
43176
24216
18960
28281
12086
16195
0

89

10 281814,5
212209
59605,5
10
10000

32
93,7

44011,5

20489,75

35,25

77,6
16,1

30652
13359,5

20489,75

35,25

4

19
16
3

23305
20120
3185

26980
24410
2570

-72169,75

-140,36%

12,15

16,78%

180460

71,63%

67,80

43,24%

-23,98% -76,35

-50,60%

41

71

292708,95

-67586,25

-16874

-118,59%

-39,0 -121,88%

23521,75

53,44%

58,45

-49706,95

-20,46%

0

-3675

-15,77%

-5,5

71
62,38%

24095
37134
3250
23367
51457,95 202,75
62230
10482
55641
17325
7727

24,5
16
8,5

0
-

-93 -265,71%

48

349400,75 227,25
206412
89763,75 227,25
53225

243002
3000
25000
5400
10000
10000
105697
13870
28735
22800
3500
7500
7500

-371,43%

37,25
2
21

31103
3058
28045

4

-112451

128

14229
1589
12640

P8 APO
P8.1 ID06
P8.2 Ställning
P8.3 Saxlift+tele.lift
P8.4 Utsättning
P8.5 Byggstaket/combisafe
P8.6 Arbetsledning
P8.7 Maskiner
P8.8 Förbrukningsmaterial
P8.9 Transporter
P8.10 Etablering
P8.11 Avfallshantering
P8.12 Slutstäd
P9
Fönster och dörrar
P9.1 Ytterdörrar
P9.2 Innerdörrar

30275
16450
13825

-28,95%

0

24
24

26990
17510
9480

29272
12682
16590

42
42

-2282

-8,45%

-18

-75,00%

P12 UE
P12.1 Rivning
P12.2 Stomme
P12.3 Tak
P12.4 Btg sockel
P12.5 Våtrum
P12.6 Målning
P12.7 El/brand/vent/rör
P12.8 Portar

P13 Rivning
P13.1 Maskin
P13.2 Transport
P13.3 Arbete

12

1421724
3500
300000
96683
156000
33016
13580
771645
47300

47788,5
20025
11200
16563,5

5222

80000

88019

244,7 2819030
0,0
-85
ok!
ok!

2879077,2

12

41,9

41,9

P14 Projektering

Summa total
Diff mot kalkyl

1450540
28000
301000
95000
178000
17500
7240
776500
47300

787,2
-0,2
ok!

42,7
26,7
16

0

28816

1,99%

42566,5

89,07%

-8019

-10,02%

-60047,2

-2,13%

5222

656

131,2

16,67%

Projekt 3
Kod
P1
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6

Post
Mark
Material
Arbete
Maskin
Transport
Återställning asfalt
Rör och brunnar

P2
P2.1
P2.2
P2.3

Armering/ingjutningsgods
Material
Arbete
Potentialutjämning

P3
P3.1
P3.2
P3.3

Betong
Material
Arbete
Formning

88,5

P4 Isolering
P4.1 Kantbalk
P4.1.1Material
P4.1.2Arbete
P4.2 Platta
P4.2.1Material
P4.2.2Arbete
P5
P5.1
P5.2
P5.3

Ytterväggar
Material
Arbete
Håltagning

P6 Innerväggar
P6.1 Material
P6.2 Arbete
P7
P7.1
P7.2
P7.3

Yttertak
Material
Arbete
Avvattning

P8
P8.1
P8.2
P8.3
P8.4
P8.5
P8.6
P8.7
P8.8
P8.9

APO
Kran
S a xlift+te le .lift
Arbetsledning
Maskiner
Förbrukningsmaterial
Transporter
Etablering
Avfallshantering
Ställning

P9
Fönster och dörrar
P9.1 Ytterdörrar/port
P9.2 Innerdörrar
P10 Undertak
P10.1 Material
P10.2 Arbete
P11 Kök
P11.1 Material ink vitvaror
P11.2 Arbete
P12 UE
P12.1 Pålning
P12.2 Rör

tid arbetare tid maskin Kalkylerat Reella kostnader Reel tid Diff kostnad summaDiff kostnad % Diff tid Diff tid %
32
48
188920
227367
114
-38447
-20,35%
36560
43377
32
12160
43320
114
32
24000
34382
16
12800
41588
30000
3330
73400
61370
148,1

93540
30762
56278
6500

143542
31132
101650
10760

267,5

253988
165202
36100
52686

197

40,5
48

131368
80798
15390
35180

27

28080

47926

90

27

28080
17820
10260

47926
13726
34200

90

148,1

117,3

0

-50002

-53,46% -119,4

267,5

-122620

-93,34% -108,5 -122,60%

-19846

-70,68% -63,00 -233,33%

95
102

177058,5 171,25
110271
66787,5 171,25

-20941,5

-13,41% -53,95

0,0

103,3
14

156117
107670
40287
8160

0,0

0

0

0

0

15,6

10634

1454

0

9180

86,33%

15,6

10634

1454

148086
25000
12000
34227
4464
49895
5000
5000
2500
10000

322177,4
50259
21837
79439,4
113057
16779
19740

-174091,4

-117,56%

18
18

32020
32020

23365
23365

8655

27,03%

-

-

0

0

0

512408
238808
3600

389553
130863
1752

0

-80,62%

-45,99%

15,6 100,00%

0

313

1601
19465
0

0

18 100,00%

0

0

0

0

122855

23,98%

P12.3 stomme+ bärplåt
P12.4 Tak
P13 Rivning
P13.1 Maskin
P13.2 Transport
P13.3 Arbete

0

P14 Projektering

Summa total
Diff mot kalkyl

446,5

0

230000
40000

217715
39223

7200

6282

7200

6282

20000

25088

1328373
21877
Ty justering av
överbyggnads
anbud

0

1617800,9 839,75

918

12,75%

-5088

-25,44%

-289427,9

-21,79% -393,3

-88,07%

