
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

C-uppsats
LITH-ITN-EX--06/026--SE

Styrning och uppföljning av
ekonomin på byggarbetsplatsen

Calle Skarin

2006-06-09



LITH-ITN-EX--06/026--SE

Styrning och uppföljning av
ekonomin på byggarbetsplatsen

Examensarbete utfört i produktionsteknik
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus

Norrköping

Calle Skarin

Handledare Urban Keskitalo
Examinator Ingemar Klint

Norrköping 2006-06-09



 

Rapporttyp
Report category

  Examensarbete
       B-uppsats
       C-uppsats
       D-uppsats

    _ ________________

Språk
Language

       Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Title

Författare
Author

Sammanfattning
Abstract

ISBN
_____________________________________________________
ISRN
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Datum
Date

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

2006-06-09

x

x

LITH-ITN-EX--06/026--SE

Styrning och uppföljning av ekonomin på byggarbetsplatsen

Calle Skarin

Konkurrensen inom byggbranschen har på senare år lett till krav på lägre entreprenadkostnader och
minskade ekonomiska marginaler för byggföretagen. Ekonomistyrningens har därför ökat i betydelse för
att ständigt styra byggföretagen mot fortsatt lönsamhet. 

I Peab skall ekonomin under ett byggprojekt uppdateras och följas upp kontinuerligt av ansvarig
produktionschef. Det arbetet ger en god kontroll över projektekonomin, möjliggör regelbundna
kostnadsavstämningar samt underlättar upptäckt och åtgärder av avvikelser under produktionen. Det
finns styr- och uppföljningsverktyg att tillgå för ekonomiarbetet på byggarbetsplatsen. 

Grundstenen i Peabs ekonomistyrning är produktionskalkylen. Utifrån en uppdaterad och aktuell
produktionskalkyl genomför man regelbundna slutkostnadsprognoser för att stämma av hur
byggprojektet ligger till. Man jämför kalkylerade kostnader med verkliga kostnader. Det finns flera olika
verktyg att tillgå för arbetet med uppdatering av produktionskalkylen och slutkostnadsprognosen, den
här rapporten kommer främst att fokusera på Peabs datoriserade prognosverktyg Axel. 

Peab vill öka säkerheten på de kostnadsprognoser som genomförs. Man tror arbetet med
ekonomistyrning på byggarbetsplatserna har stor inverkan i prognosernas utgång. Syftet med det här
examensarbetet är att undersöka varför inte arbetet med ekonomistyrning och ekonomiuppföljning på
Peabs byggarbetsplatser fungerar fullt ut, samt varför de verktyg som finns att tillgå för just det arbetet
inte används i större utsträckning. 

Examensarbetets undersökning visar att de ansvariga produktionscheferna på byggarbetsplatserna
besitter tillfredsställande ekonomikunskaper för att hantera styrning och uppdatering av
projektekonomin. Brist på tid och resurser är en anledning till varför inte projektekonomin uppdateras
och följs upp i den grad Peab önskar. Problemet med tid och resurser handlar förmodligen om
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Summary 
The competition within the construction industry has lead to requirements on lower contract 
costs and decreased economic margins for the construction companies. The importance of 
economic control has therefore increased in order to lead the construction companies against 
continued profitability.  

The economy during a construction project in Peab is supposed to be updated and followed up 
continuously by the responsible production manager. That work renders possible regular 
financial forecasts which gives good control over the project economy. Peab provides tools 
especially developed for the work with both the updating and following up the economy, as 
well as the work with financial forecasts.  

Peab wants to increase the certainty of their financial forecasts. Peab believes the continuous 
work with the economy on the construction sites effect the end of the forecasts. The aim with 
this diploma work is to examine why the work with the economy on Peab s construction sites 
doesn t function satisfactory, and why the tools that exist for that work is not used in greater 
extent.  

The diploma work's survey shows that the responsible production managers on the 
construction sites have sufficient knowledge in order to handle control and updating of the 
project economy. Deficiency on time and resources are two reasons why the updating and 
following up the economy doesn t exist in the extent that Peab wants. The problem with time 
and resources can be deduced to the production managers' organisation and priority. The tools 
that exist are used sparsely, due to the users  inadequate knowledge along with unclear 
directives about which tools that are supposed to be used.  
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Sammanfattning 
Konkurrensen inom byggbranschen har på senare år lett till krav på lägre 
entreprenadkostnader och minskade ekonomiska marginaler för byggföretagen. 
Ekonomistyrningens har därför ökat i betydelse för att ständigt styra byggföretagen mot 
fortsatt lönsamhet.   

I Peab skall ekonomin under ett byggprojekt uppdateras och följas upp kontinuerligt av 
ansvarig produktionschef. Det arbetet ger en god kontroll över projektekonomin, möjliggör 
regelbundna kostnadsavstämningar samt underlättar upptäckt och åtgärder av avvikelser under 
produktionen. Det finns styr- och uppföljningsverktyg att tillgå för ekonomiarbetet på 
byggarbetsplatsen.   

Grundstenen i Peabs ekonomistyrning är produktionskalkylen. Utifrån en uppdaterad och 
aktuell produktionskalkyl genomför man regelbundna slutkostnadsprognoser för att stämma 
av hur byggprojektet ligger till. Man jämför kalkylerade kostnader med verkliga kostnader. 
Det finns flera olika verktyg att tillgå för arbetet med uppdatering av produktionskalkylen och 
slutkostnadsprognosen, den här rapporten kommer främst att fokusera på Peabs datoriserade 
prognosverktyg Axel.   

Peab vill öka säkerheten på de kostnadsprognoser som genomförs. Man tror arbetet med 
ekonomistyrning på byggarbetsplatserna har stor inverkan i prognosernas utgång. Syftet med 
det här examensarbetet är att undersöka varför inte arbetet med ekonomistyrning och 
ekonomiuppföljning på Peabs byggarbetsplatser fungerar fullt ut, samt varför de verktyg som 
finns att tillgå för just det arbetet inte används i större utsträckning.   

Examensarbetets undersökning visar att de ansvariga produktionscheferna på 
byggarbetsplatserna besitter tillfredsställande ekonomikunskaper för att hantera styrning och 
uppdatering av projektekonomin. Brist på tid och resurser är en anledning till varför inte 
projektekonomin uppdateras och följs upp i den grad Peab önskar. Problemet med tid och 
resurser handlar förmodligen om produktionschefernas organisation och prioritering för 
ekonomiarbetet. Styrverktygen som finns används sparsamt, mycket beroende på användarnas 
bristande kunskaper om verktygen samt oklara direktiv om vilket eller vilka styrverktyg som 
ska användas.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Jag har fått kontakt med Peabs regionchef i Umeå, Urban Keskitalo. Han berättade att Peab i 
region Umeå vill och behöver förbättra säkerheten på kostnadsprognoserna för deras 
byggprojekt. Urban tyckte att det var ett bra område att utföra ett examensarbete kring.  

1.2 Problembeskrivning 
Peab Region Umeå vill och behöver förbättra säkerheten på de kostnadsprognoser som fyra 
gånger per år utförs på deras byggprojekt. En av orsakerna till varför utfallet på 
kostnadsprognoserna inte överensstämmer med verkligheten är brister i arbetet med 
ekonomistyrningen på Peabs byggarbetsplatser. För att kostnadsprognoserna ska bli säkrare 
krävs det att de bygger på uppdaterade intäkter och kostnader. En undersökning genomförd på 
Peab visar att man på de flesta byggarbetsplatser inte uppdaterar produktionskalkylen med 
metodförändringar och ÄTA1. ÄTA betyder ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående 
arbeten. Mer om metodförändringar och ÄTA följer i Förstudien. Kostnadsprognoser som 
bygger på inaktuella siffror kan bli bristfälliga och leda till oväntade resultat. Inaktuella siffror 
medför dessutom minskade möjligheter att upptäcka produktionsavvikelser i tid. Det finns 
verktyg att tillgå för arbetet med ekonomistyrning och ekonomiuppföljning men dessa 
används sparsamt.2  

Byggprojektens resultat påverkas följaktligen av arbetet med att styra och följa upp 
projektekonomin. Det innebär att det finns pengar att tjäna genom en effektivare och bättre 
fungerande styrning och uppföljning av ekonomin på byggarbetsplatserna. Peab vill veta 
varför platscheferna i så liten utsträckning uppdaterar ekonomin på byggarbetsplatserna och 
varför man inte använder sig av de verktyg och hjälpmedel som finns för just det ändamålet.3  

Ekonomistyrning: Kortfattat betyder ekonomistyrning att planera, sätta upp mål och styra 
ekonomin mot uppsatta mål i ett projekt.4   

1.3 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka varför inte arbetet med ekonomistyrning 
och ekonomiuppföljning på Peabs byggarbetsplatser fungerar fullt ut, samt varför de verktyg 
som finns att tillgå för just det arbetet inte används i större utsträckning. Undersökningen ska 
förhoppningsvis mynna ut i åtgärdsförslag som kan hjälpa Peab att öka prognossäkerheten.      

                                                

 

1 Kompendium, GAS (2006-04-05) 
2 Keskitalo (2006) 
3 Keskitalo (2006) 
4 Skärvad; Olsson (2005) 
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1.4 Frågeställningar 
Examensarbetet grundas på dessa frågor:  

1. Är verktygen för ekonomistyrning och ekonomiuppföljning fungerande och 
användbara? Varför? 

2. I vilken utsträckning används verktygen? Varför? 
3. Är organisationens kompetens tillräcklig för nuvarande verktyg, eller krävs det vidare 

utbildning? 
4. Är organisationens kompetens tillräcklig för arbetet med ekonomistyrning och 

ekonomiuppföljning, eller krävs det vidare utbildning?  

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att fastställa i vilken utsträckning de verktyg och hjälpmedel för 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning under ett byggprojekt används, förklara varför, 
samt erbjuda förslag till åtgärder som förbättrar användningsgraden och därmed öka Peabs 
prognossäkerhet.  

1.6 Metod 
Tillvägagångssättet för det här examensarbetet bygger på kvalitativ forskning. Det är en 
forskningsstrategi som baseras på kvalitativ insamling och analys av data. Kortfattat kan 
kvalitativ forskning beskrivas genom att forskaren samlar på sig teoretiska kunskaper inom ett 
specifikt område för att sedan utföra fördjupande empiriska undersökningar som granskar 
huruvida teorin stämmer överens med verkligheten. Följande bild, bild 1, visar hur jag har 
planerat genomföra examensarbetet.5    

Teorin i examensarbetet kommer att behandla individers och organisationers sätt att reagera 
och arbeta med nya arbetsmetoder/verktyg. Materialet som den här delen bygger på grundas 
främst på böcker som berör ämnena organisationsteori, kvalitetsteknik och 
beteendevetenskap.   

Examensarbetet kommer även att omfatta en mindre undersökning av Peabs verktyg för 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning samt hur de fungerar. Undersökning kan ses som 
en förstudie med en blandning av teori och empiri. Förstudien utförs på Peabs kontor i Umeå 
och grundas på tillhandahållit material från min handledare samt intervjuer med tre 
entreprenadingenjörer. (Entreprenadingenjör kommer i fortsättningen benämnas som EI.)  

Fallstudien utförs genom intervjuer med ett antal av Peabs platschefer i regionen. (Platschef 
kommer i fortsättningen benämnas som PC.) Intervjufrågorna baseras på examensarbetets 

                                                

 

5 Bryman, Alan, m.fl., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber (2005) s. 40 

Teori Förstudie  Fallstudie Diskussion 
Slutsats 

Analys 

Bild 1

 

Bearbetning 
av data 
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frågeställningar samt det material som jag kommer att presentera från teorin och förstudien. 
Resultatet från fallstudien ska bearbetas och redovisas i rapporten.   

Slutligen ska de bearbetade data från fallstudien analyseras och jämföras med teorin och 
förstudien. Resultatet av analysen diskuteras och leder fram till slutsatser som 
förhoppningsvis uppfyller examensarbetets mål och besvarar frågeställningarna.  

1.7 Målgrupp 
Examensarbetet är riktat till dem som arbetar med, och ansvarar för arbetet med 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning under pågående byggprojekt, det vill säga 
arbetschefer, platschefer och entreprenadingenjörer. Övriga intressenter är studenter och 
universitetslärare vid Tekniska högskolan, Linköpings Universitet.  

1.8 Struktur 
Rapportens struktur kan grovt delas upp i sex huvuddelar:  

1. Inledning 
2. Teori 
3. Förstudie 
4. Fallstudie 
5. Analys och diskussion 
6. Slutsats  

Efter dessa delar följer en referenslista.  

1.9 Avgränsningar 
Teorin kommer i första hand koncentreras på fördjupningar inom områdena organisations- 
och kvalitetsteori. Då dessa områden är väldigt omfattande ska jag koncentrera mig på 
material angående hur individer och organisationer arbetar och reagerar när de bemöts av 
förändringar och nya arbetsmetoder.   

Den empiriska förstudien av Peabs arbete med projektekonomi är endast grundläggande och 
fokuserar på det ekonomiarbete som äger rum under ett byggprojekt efter det att 
produktionskalkylen är upprättad.  

Fallstudierna kommer endast att omfatta region Umeå och endast byggprojekt med 
entreprenadformerna totalentreprenad och generalentreprenad. Byggprojekten som 
examensarbetet berör gäller vidare nybyggnad och ombyggnad med kontraktssummor över 
två miljoner kronor.  



 

9

 
2 Teori  

2.1 Inledning 
Min första tanke angående teorin till detta examensarbete var att endast beskriva teknisk fakta 
om Peabs verktyg för ekonomistyrning och ekonomiuppföljning och hur de fungerar. Urban 
Keskitalo, min handledare på Peab, trodde inte att det skulle ge tillräckligt mycket 
information att bygga fallstudien på. Därför rekommenderade Urban att jag läste in mig på 
material som behandlar människors reaktioner när de ställs inför förändringar eller krav på 
nya arbetssätt. De material jag presenterar i Teorin baseras på organisationsteorier, 
organisationspsykologi, kvalitetsteknik, ledarskapsteorier och beteendevetenskap. Dessa 
ämnen tillsammans med förstudien av Peabs ekonomiverktyg blir förhoppningsvis en relevant 
teoretisk grund att jämföra den empiriska fallstudien med. De ämnen som tas upp i den här 
delen av rapporten berör organisationer i allmänhet och inte bara företag i byggbranschen.   

2.2 Förändringar i arbetet 
Det finns ett antal grundläggande krav på en organisation för att den ska utvecklas och uppnå 
sina mål. Ett av dessa är förändring. Det är svårt att utvecklas utan att genomföra förändringar 
eller införa nya arbetsmetoder.6 I denna rapport kommer jag att använda begreppet 
förändringar flitigt. Förändringar kan innebära nya sätt att arbeta eller införande av nya 
arbetsmetoder, hjälpmedel, modeller och verktyg. Följande fyra punkter kännetecknar 
organisatoriska förändringar.7  

 

Utveckling av nya element i organisationen. Till exempel ett företag som inrättar en 
ny avdelning för marknadsföring. 

 

Befintliga element kopplas samman eller delas upp. Till exempel ett större företag som 
delar upp en avdelning i två mindre. 

 

Avskaffning av existerande element. Till exempel nedläggning av en avdelning. 

 

En förändring behöver dock inte alltid innebära något nytt. Det är inte ovanligt att 
organisationer återgår till äldre beprövade arbetsmetoder.  

Förändringar och nya arbetsmetoder behöver inte vara så omfattande som de tre första 
exemplen ovan. De kan lika gärna innebära inköp av nya datorer eller byte av organisationens 
mobiltelefonoperatör. Förändringar kan delas upp i två grupper beroende av förändringens 
dimension. Man talar då om inkrementella förändringar och strukturella förändringar. 
Inkrementella förändringar betyder finslipning av de produkter, processer eller rutiner som 
redan finns i organisationen. Strukturella förändringar innebär att verksamheten förändras 
strukturellt. Ett sådant exempel kan vara en förändring av organisationens affärsidé eller 
strategiska inriktning.8    

De teorier som jag har valt att ta upp i den här rapporten handlar både om inkrementella och 
strukturella förändringar. Från början hade jag en tanke att bara läsa på om mindre, 
inkrementella förändringar eftersom de är sådana förändringar som intervjuerna främst 

                                                

 

6 Bruzelius, Lars H., Integrerad organisationslära. Studentlitteratur (2004) s. 36-37 
7 Jacobsen, Dag Ingvar, Hur noderna organisationer fungerar: Introduktion i organisation och ledarskap, 
Studentlitteratur (1998) s. 335 
8 Bruzelius (2004) s. 417 
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kommer att beröra. De visade sig dock vara svårt att skilja ut och separera de större 
förändringarna från de mindre.   

2.3 Reaktioner inför förändring - varför? 
Oavsett dimensionen av en förändring, eller vilken typ av förändring det är, bemöts den alltid 
med någon typ av reaktion. Reaktionen är aldrig given på förhand och den kan vara både 
positiv och negativ.9   

Ingen regel utan undantag! Det gamla ordspråket gäller även inom detta område, men 
författarna till de böcker och rapporter som jag har studerat, se referenslistan, är ändå alla 
eniga. Den allmänna och vanligaste reaktionen inför förändringar är någon form av motstånd. 
Motståndet leder i sin tur till att den berörda parten, en individ eller en del av en organisation, 
ofta undviker förändringen om så är möjligt. Det behöver inte alltid vara medvetet motstånd.10 

Andra typer av motstånd kan vara enklare saker som sarkastiska kommentarer och 
förlöjligande skämt angående förändringsförslagen11. Varför möts då förändringar med olika 
former av motstånd och bristande engagemang? De material som jag har grundat teoriarbetet 
kring erbjuder ett flertal olika idéer och förslag angående denna fråga.   

Till att börja med ska det konstateras att det inte finns något enkelt skolboksvar om varför 
människor reagerar som de gör när de möts av förändringar. Ingen individ är den andra lik, 
vilket också gäller reaktioner och varför de uppstår. Det finns ett antal situationer och typer av 
förändringar som gör motståndet extra starkt.12   

 

Vid genomgripande och radikala förändringar. 

 

Vid oväntade och plötsliga förändringar. 

 

När de som blir berörda av förändringen känner att de förlorar på införandet. 

 

Om det finns stark tilltro till det som ska förändras, till exempel affärsidé, strategi eller 
arbetsrutiner.  

 

Vid negativa erfarenheter av tidigare förändringar.  

Nedan kommer jag att presentera ett antal orsaker mer ingående. Dessa beskriver orsaker till 
varför förändringar ofta bemöts med motstånd och varför de som utsätts för förändringen ofta 
hellre arbetar med äldre arbetsmetoder.13 Orsakerna nedan berör både individen och dennes 
arbete, samt organisationen och dess struktur. Som alltid med komplexa teorier är ingen av 
dem mer rätt en någon annan, utan det handlar snarare om tillämpbarhet i olika situationer och 
organisationer.   

2.3.1 Kompetens  
Vid förändringar i en organisation krävs det ofta ny kunskap och kompetens av de individer 
som berörs. Har man arbetat inom samma tjänst under en längre tid innehar man också en 
specifik kompetens. Förändringen kan innebära att just din specifika kompetens inte längre är 
lika nyttig. Ju mer unik din kompetens är desto större kan ett eventuellt motstånd bli vid 

                                                

 

9 Jacobsen (1998) s. 336 
10 Rubenowitz, Sigvard, Organisationspsykologi och ledarskap, Akademiförlaget (1994) s.102 
11 Bruzelius (2004) s. 418 
12 Bruzelius (2004) s. 419 
13 Rubenowitz (1994) s.102 
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förändringen.14 De som har unika kunskaper är därför extra känsliga inför förändringar.

 
Med 

tanke på just sådana händelseutvecklingar är det viktigt att en organisation kontinuerligt 
arbetar med kompetensutveckling. Kompetensutveckling betyder de åtgärder en organisation 
vidtar för att säkra att medarbetarna alltid har rätt kompetens för sitt arbete. Bristfällig 
kompetens kan leda till bristande handling.15  

Kompetenshöjande utbildningar bör ske i förebyggande syfte innan det uppstår en möjlig 
kompetensbrist. Finns kompetensen innan en förändring sker är det stor chans att motståndet 
blir mindre. Vad som också är viktigt är att utbildningen sker i rätt syfte. Internutbildningar av 
alla möjliga olika varianter har blivit väldigt populära, men utbildningen ger ingen positiv 
effekt om den inte är relevant för den utbildades arbete. En noggrann kartläggning av 
utbildningsbehovet bör göras för att ta reda på sådan information.16  

Ett problem som kan uppstå vid kompetensutveckling är att ledarna i en organisation är de 
som är sämst på att ta till sig ny kunskap. En förutsättning för att de underordnade ska ta till 
sig nya kunskaper är att deras chefer och ledare kan göra detsamma.17  

2.3.2 Klyftan mellan insikt och handling 
Precis som rubriken antyder finns det tillfällen då kompetensen finns hos medarbetarna när en 
förändring sker, men att den inte omsätts till handling. Det är vanligt att ledningen skyller 
detta på individen. Detta är fel. En del människor är förstås bättre än andra på att omsätta 
kunskaper till handling, alla människor är ju olika, men det finns forskning som visar att 
problemet beror av organisationsledningens arbetssätt snarare än individens förmågor.18   

Ett klassiskt och stort problem som hindrar kunskap att omvandlas till faktiskt agerande är 
tendensen att prata om något likställs med att göra någonting med det. Prat och diskussioner 
är förvisso första steget till agerande men framtiden skapas först när handling verkligen sker. 
Många företag och organisationer tycks tro att det räcker att diskutera och planera framtidens 
utveckling, för att sedan inte följa upp och se till att någonting händer. Nedan beskrivs ett 
antal orsaker till varför det ibland blir mer prat än handling.19   

 

Dålig uppföljning. För att säkerhetsställa att idéerna och förändringarna har verkställts 
krävs någon form av uppföljning. Jag kommer att återkomma senare i rapporten med 
en del som behandlar uppföljning och kontroll. 

 

Människor glömmer att ett beslut i sig inte förändrar någonting. Det krävs handling 
också. 

 

Planering, möten och rapporter tenderar att uppfattas som åtgärder trots att de inte har 
någon inverkan på vad människor verkligen gör. 

 

Människor bedöms ofta efter hur intelligent de pratar istället för hur de får saker 
gjorda. Avancerade uttryck, idéer, processer och strukturer anses vara bättre än enkla 
och tydliga. 

                                                

 

14 Jacobsen (1998) s. 358 
15 Rubenowitz (1994) s. 183 
16 Rubenowitz (1994) s. 165 
17 Bergman, Bo, Offensiv kvalitetsutveckling i lärande organisationer, Avdelningen för kvalitetsteknik vid LITH 
(1994) s. 54-59 
18 Pfeffer, Jeffrey, Att veta men inte göra, Svenska Förlaget (2000) s. 13-18 
19 Pfeffer (2000) s. 65 
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Mycket prat uppfattas som att man gör mycket. Den som pratar mycket och kritiserar 
andras förslag fås status.  

 
Det finns ofta en tro att ledningen är personer som pratar och diskuterar medan andra 
ska göra saker.  

Det finns dock en rad förebyggande åtgärder som framgångsrika företag använts sig av för att 
inte prat ska ersätta handling:20  

 

Att bygga en organisationskultur som värdesätter enkelhet istället för komplicerade 
krångligheter. Ett tydligt språk som alla förstår är också en förutsättning. 

 

Ordentligt med uppföljningar som ser till att besluten som fattas drivs igenom.  

 

Istället för att acceptera ursäkter och kritik som bara talar om varför inte något 
fungerar, omvandlar ledarna invändningarna till problem som ska lösas.  

Ett annat problem som förhindrar kompetensen att omvandlas till handling är att 
organisationer istället för nytänkande använder sig av gamla rutiner för att lösa de nya 
problem som kan uppstå vid förändringar. Eftersom det är lättare att göra som man alltid har 
gjort istället för att lära sig något nytt är det många människor och organisationer som inte tar 
till sig nya metoder. Att arbeta på gamla sätt skapar kontinuitet och förstärker därmed 
organisationens kultur och värderingar. Om man ifrågasätter och försöker hitta nya 
arbetsmetoder kan det uppfattas som ett angrepp på organisationens kultur och värderingar. 
Detta innebär att en organisations historia har stor betydelse vid införandet av förändringar. 
En stabil organisation med ett utstuderat, och under lång tid kontinuerligt, arbetssätt är 
känsligare vid förändringar gentemot en ny organisation utan historia och inarbetade 
värderingar.21  

2.3.3 Kontroll 
Inom äldre organisationer har kontroll ibland använts för att kunna ställa individer till svars 
för dåliga prestationer, vilket har gett ordet en negativ klang. Den delegerande chefen har 
dock ansvar för att arbetsmetoder och verktyg följs på rätt sätt. Därför måste denne ha en 
möjlighet att på något sätt kontrollera det. Detta är speciellt viktigt vid förändringar i 
organisationer eftersom det tidigare konstaterats i rapporten att förändringar ofta leder till 
motstånd och ett uteblivet agerande.22 Det är viktigt att poängtera att kontroll är en metod att 
lokalisera problem, men att det inte är en direkt lösning till dem.23  

Vid kontroller är det viktigt att man mäter det som är relevant. Alla utgår ifrån att det som 
kontrolleras är det som är viktigt och människor påverkas därefter. Resultatet blir att det som 
kontrolleras är det som blir gjort, medan det som inte mäts ofta lämnas ogjort. En genomtänkt 
mätkontroll kan verka positivt vid införande av nya arbetsmetoder samtidigt som felaktigt 
utförda mätkontroll leder till raka motsatsen och leder till motstånd.24  

Ett exempel på en dålig mätmetod är när det görs ett stort antal kontroller på individnivå. Det 
amerikanska bilföretaget GM har haft detta problem. De utförde mätningar på allt som hade 
att göra med individuella prestationer, vilket ledde till att personerna i fråga kände sig 
                                                

 

20 Pfeffer (2000) s. 68 
21 Pfeffer (2000) s. 81-104 
22 Rubenowitz (1994) s. 33 
23 Holtz, Ingvar, Kvalitetsteknik, Liber (2001) s. 57 
24 Pfeffer (2000) s. 148-149 
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pressade och stressade. Det visade sig nämligen att GM kontrollerade sådant som 
medarbetarna inte hade någon möjlighet att påverka. Den här typen av resultatmätningar leder 
till passivitet från medarbetare och glappet mellan deras kunskap och handling ökar.25  

Ett exempel på en bra mätningsteknik som främjar kunskap och tillväxt är att, i motsats till 
föregående exempel, utföra ett mindre antal kontroller. Dessa kontroller ska innehålla få mått 
och vara enkla att förstå för alla medarbetare, samt inte vara koncentrerade på resultat utan 
istället belysa de processer och metoder som medarbetarna kan vara med och påverka.26  

2.3.4 Acceptans 
Vid utformning av en förändring, till exempel införande av en ny arbetsrutin, krävs det 
naturligtvis att förändringen är väl genomarbetad och anpassad efter organisationen. Vad som 
är lika viktigt för resultatet, men som ofta försummas av dem som inför förändringen, är att få 
förändringen accepterad av dem som ska arbeta med den. Detta kan visualiseras med hjälp av 
en formel27:   

Resultatet = Dugligheten x Acceptansen   

Resultatet är det som sker vid införandet av en förändring, dugligheten beskriver hur 
genomtänkt förändringen är och acceptansen visar hur förändringen är mottagen av 
medarbetarna. Man kan i formeln se att duglighet och acceptansen är lika viktiga för 
resultatet, om någon av dessa inte alls förekommer blir det inget resultat. Acceptansen spelar 
alltså en betydande roll vid införande av förändringar i organisationer. Det finns flera källor 
som påverkar i vilken grad människor accepterar förändringar. Kompetens, som nämnts 
tidigare, går direkt att anknyta till acceptansen. Om en människa ställs inför en förändring och 
känner att han inte har kompetensen för att hantera den kommer han förmodligen inte heller 
att acceptera den, vilket leder till motstånd. Detta gör att ledningen i organisationen måste 
lägga ner tid och resurser på att få medarbetarna att acceptera förändringen. För att acceptera 
en förändring krävs det ofta att alla inblandade förstår helheten och i vilket större 
sammanhang förändringen ingår. Den informationen som krävs för att alla ska få 
helhetsbilden bör finnas och spridas redan i förändringens planeringsfas.28  

Acceptansen bygger också till stor del på tillförlit. Vid förändringar är det viktigt att de som 
drabbas av till exempel den nya arbetsrutinen har förtroende för chefer och ledningen som 

infört förändringen. Att arbeta på ett nytt sätt eller med nya metoder är att gå från någonting 
säkert till någonting nytt och ibland oprövat. Om inte full tillit finns för både förändringen och 
de som infört den blir följderna ängslan som kan leda till motstånd.29  

Andra företeelser, som inte bara påverkar utan också förutsätts, för att vi människor ska 
acceptera förändringar är motivation, behov och attityder.30  

                                                

 

25 Pfeffer (2000) s. 161-163 
26 Pfeffer (2000) s. 180 
27 Holtz (2001) s. 112 
28 Holtz (2001) s. 112 
29 Jacobsen (1998) s. 359 
30 Holtz (2001) s. 110 
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2.3.5 Motivation 
Olika personer på en arbetsplats som utför samma arbete gör inte arbetet lika bra, trots att 
förhållandena är lika för alla. Den här skillnaden beror ofta på att olika individer är olika 
motiverade. För att göra det hela mer komplext så påverkas och motiveras olika individer av 
olika saker och vid olika situationer. Inom organisationer, speciellt vid införande av 
förändringar, är det viktigt att medarbetarna är motiverade att ta emot och arbeta på det nya 
sättet eller med den nya metoden.31   

En organisation kan påverka den enskilde individens motivation, och därmed individens sätt 
att reagera vid införande av förändringar, på flera olika sätt. Ett av dessa är målsättning. Det 
finns några saker organisationen bör tänka på vid utformningen av dess mål:32  

 

Konkreta mål motiverar bättre än obestämda mål. Ett exempel på en bra målsättning är 
att öka försäljning med 10 procent, medan målsättningen att bara öka försäljningen 
motiverar sämre. 

 

Ett mål som ska nås inom en viss tidsram är mer motiverande jämfört med mål utan 
tidspress. 

 

Det gynnar motivationen om målet uppfattas som en realistisk utmaning istället för att 
det är lättuppnått.  

 

Målen måste utformas efter de som ska arbeta för att uppnå dem. Om målen är 
ouppnåeliga blir effekten att motivationen minskar.  

 

Följ upp och ge stöd! Cheferna måste visa att det till exempel vid en förändring finns 
något för medarbetaren att vinna och att förändringen inte bara medför ett merarbete.33   

Ett annat sätt att motivera de anställda inom en organisation är att använda sig av någon typ 
av belöningssystem. De flesta människor vill göra en bra arbetsinsats, förutsatt att de själva 
har något att vinna på det själv.34 Man pratar ofta om inre och yttre belöningar. Med inre 
belöningar menar man belöningar som individen kan ge sig själv och som hänger samman 
med arbetet, till exempel att arbetet känns meningsfullt och ger individen något som person. 
Yttre belöningar är de belöningar individen får av organisationen. Exempel på yttre 
belöningar är lön och extraförmåner. I ett perfekt belöningssystem ska individen se ett klart 
samband mellan resultat och belöning, samtidigt ska belöningen vara önskad av individen.35 

En intressant och i praktiken väl använd motivationsfaktor är lönen. Det visar sig dock av 
flera undersökningar att lönen spelar en relativt liten roll för arbetsmotivationen.36  

2.3.6 Behov 
En människas behov kopplas ofta samman med motivationen.37 Det finns olika teorier om hur 
sambandet mellan de mänskliga behoven och motivation hänger ihop. Dessa teorier verkar 
oftast på individuell nivå. Nedan beskrivs två av dessa teorier, en av dessa är Maslows 
motivationsteori38.  

                                                

 

31 Jacobsen (1998) s. 221-223 
32 Jacobsen (1998) s. 240-243 
33 Holtz (2001) s. 114 
34 Rubenowitz (1994) s. 67 
35 Jacobsen (1998) s. 244-245 
36 Rubenowitz (1994) s. 67 
37 Bruzelius (2004) s. 289 
38 Maslow, A.H., Motivation and Personality, Harper & Row (1954) 
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Enligt Maslow har alla människor vid alla tidpunkter ett antal konkurrerande behov. Dessa 
behov påverkar människans motivation, tankar och handlingar. Vid olika tidpunkter och 
situationer är olika behov dominerande. Det starkaste behovet för stunden driver individen att 
handla för att tillfredställa just det behovet. Nedan följer en sammanfattning av de olika 
behoven, rangordnade efter hur viktiga de är för oss människor. Hans idé med rangordningen 
är att det första behovet är det mest grundläggande och måste vara uppfyllt innan man börjar 
sträva efter att uppfylla nästa.39  

1. De fysiologiska behoven är hunger, törst, sömn osv.  
2. Trygghetsbehoven består av både fysisk och känslomässig trygghet.  
3. Nästa behov är vänskap och att känna samhörighet med sociala grupper. Detta kallas 

för de sociala behoven. 
4. Att få erkännande, både av sig själv och andra, är att få behov av status och prestige 

uppfyllda. 
5. Behov av självförverkligande är att utnyttja sina förmågor och förverkliga sina 

möjligheter.  

Maslow säger att rangordningen av dessa behov kan variera för olika människor. En person 
kanske måste uppfylla målen för sin karriär, punkt fem, innan de sociala behoven, punkt tre, 
behöver uppfyllas.40   

Den andra teorin kallas Vrooms behovsteori och består i stort av följande formel41:  

Motivation = Väsentlighet x Förväntan  

Motivationen beskriver hur motiverade människan är att utföra ett visst arbete, med 
väsentligheten menas hur viktigt det känns att utföra arbetet och förväntan betyder förväntan 
av en möjlig belöning efter utfört arbete. Formeln påvisar att behovet av belöning samt 
känslan av att arbetet ger något, båda måste uppfyllas för att personen ska känna sig 
motiverad att utföra arbetet.  

2.3.7 Attityder 
Med attityder menar man människors inställningar och föreställningar om hur saker och ting 
förhåller sig. Attityder stämmer ofta mycket lite överens med vad som är sant eller inte, utan 
fungerar ofta som sätt för oss människor att förenkla saker och ting. Sanningen är ofta mer 
arbetskrävande och komplicerad. En attityd har stor inverkan på till vilken grad en människa 
accepterar förändringar, arbetstillvaro osv. Positiva attityder gör att människor har lättare att 
acceptera förändringar medan negativa attityder istället bidrar till motstånd eller liknande 
reaktioner. Här är några exempel på positiv och negativ attityd rörande samma typer av 
problem.42      

                                                

 

39 Maslow (1954) s. 80-92 
40 Maslow (1954)  
41 Rubenowitz (1994) s. 48 
42 Holtz (2001) s. 115-118 
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Negativ attityd:   Positiv attityd: 
Brister i kvalitet i arbetet beror på slarv.  Brister i kvaliteten beror på brister i 

förutsättningarna.  

Akuta problem är viktigare än kroniska. På sikt är det lönsammare att förebygga 
problem än att fixa dem.  

Förändringar behövs  speciellt hos andra. Alla har ansvar och kan behöva 
förändras.  

Rutiner och system skapar papper och byråkrati. Rutiner och system underlättar och ger 
tid för annat arbete.  

Chefer och ledningen i en organisation har stora möjligheter att påverka attityden hos deras 
medarbetare genom att tänka på exemplen ovan. Det går också att utforma arbetsuppgifterna 
så att de gynnar de anställdas attityder. Enligt en undersökning finns det framför allt fyra 
faktorer som påverkar ingenjörers och tjänstemäns arbetsattityd positivt. Upplevelse av 
framgång i arbetet, erkännande för ett bra utfört arbete, att arbetet ger stimulans och personlig 
utveckling, samt det ansvar som förknippas med arbetet. Dessa faktorer bör tas i beaktande av 
chefer och ledning när de planerar nutida och framtida arbetsuppgifter. Värt att anmärka är att 
lönen, som berördes tidigare angående belöning och motivation, inte heller har någon större 
relevans i fråga om positiva attityder till arbetet.43  

2.3.8 Stress 
Under denna del ska jag ta upp arbetsrelaterad stress, men stress förekommer även i andra 
situationer, till exempel i hem- och familjelivet. Stress kan orsaka psykiska besvär såsom 
irritation, oförmåga att åtgärda situationer, koncentrationssvårigheter och att man förlorar 
intresset för sin arbetsuppgift. Med andra ord är det en faktor som bidrar till att skapa 
reaktioner och därmed motstånd vid införande av förändringar i arbetet. Det finns flera 
orsaker till varför stress vid en arbetsplats uppkommer, dessa är några av dem.44  

 

Den fysiska arbetsmiljön. Till exempel buller, kyla, värme, giftiga substanser, dåliga 
ljusförhållanden, att man tvingas arbeta tätt inpå andra människor osv. 

 

Rollkonflikter där individen slits mellan olika normer och rollbeteenden som 
utvecklats på arbetsplatsen. 

 

Oklara arbetsroller. Individerna vet inte vad som förväntas av dem eller vilket ansvar 
de har. 

 

Dåliga relationer mellan medarbetare, chefer och familj. 

 

Arbetsrelaterade kännetecken som till exempel för många arbetsuppgifter, dåliga eller 
inga karriärmöjligheter, arbete utan ansvar osv.   

Om en organisation arbetar för att förhindra föregående punkter kan man minska den 
arbetsrelaterande stress som ofta förekommer och därmed också minska reaktionerna vid 
införande av förändringar.  

                                                

 

43 Rubenowitz (1994) s. 65-66 
44 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning  en kritisk introduktion, Liber (2000) s. 162-163 
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2.3.9 Information 
Traditionell rak muntlig ordergivning har inte en lika framträdande roll i dagens 
organisationer jämfört med för några årtionden sen. Nuförtiden när överordnade ska 
kommunicera med sina underordnade sker det ofta via föreskrifter, instruktioner eller annan 
typ av information. Flera led i kommunikationen kan leda till missförstånd. Vid införande av 
förändringar i organisationer är det därför viktigt att det finns klar och tydlig information 
angående vad förändringen innebär. Om en ny arbetsmetod införs måste personalen få den 
information som krävs för att hantera den nya arbetssituationen. Vad som är oerhört viktigt, 
vid all typ av information, är relevansen. Irrelevant information leder till ett för stort 
informationsflöde som i sin tur leder till irritation och att mottagaren undviker informationen. 
Mycket av dagens information är datoriserad vilket kan minska informationsflödet. Då 
förutsätts dock att mottagaren har datorvana, annars kan datorisering i sig också leda till 
irritation och undvikande av information.45   

2.4 Åtgärder 
Som tidigare nämnts i rapporten så är förändringar inom organisationer en företeelse som 
många blir drabbade av. Det konstateras även att det vid förändringar uppstår reaktioner och 
motstånd. Ovan är ett antal orsaker till reaktionerna redovisade, samt i vissa fall också förslag 
till hur man ska arbeta för att smidigare genomföra förändringar och få människor att arbeta 
med dem. En åtgärd för att minska motstånd vid förändringar, som är genomgående i 
materialet som jag har studerat, är att låta de som närmast blir berörda av förändringen vara 
med och påverka förändringsprocessen46. Nedan följer två allmänna åtgärder som bör hållas i 
åtanke av de ansvariga vid införande av förändringar.  

2.4.1 Anpassning 
Man kan utan svårigheter upptäcka tecken som visar att en organisation har dålig anpassning 
individ  arbete. Till exempel ojämna eller otillräckliga arbetsresultat, ökad frånvaro, hög 
personalomsättning, dålig trivsel osv.47  

Förr i tiden var det självklart att man anpassade människan efter dennes arbete. Med dagens 
syn på arbetspsykologi försöker de flesta organisationer istället anpassa arbetsuppgifterna och 
arbetsmetoderna efter individen. Denna anpassningsprocess är dynamisk och kräver konstant 
underhåll eftersom förutsättningarna för anpassningen förändras både för individen och för 
dennes arbetsmiljö.48   

När det sker förändringar i en organisation krävs det ofta att de berörda, de som kommer att 
arbeta med förändringen, ska anpassa sig efter den. Det innebär ökad påfrestning för individen 
och kan leda till de reaktioner som nämnts tidigare i rapporten. Istället för att 
förändringskravet ställs på individen kan man låta de som blir berörda av förändringen vara 
med och utveckla den. På så vis utvecklas individen i takt med utvecklingen av förändringen 
vilket kan leda till bland annat ökad acceptans och motivation inför förändringen som i sin tur 
leder till minskat motstånd.49  

                                                

 

45 Rubenowitz (1994) s. 31-33 
46 Rubenowitz (1994) s. 101 
47 Söderström, Magnus, Oragnisationsteoretiska perspektiv, Liber (1983) s. 38 
48 Söderström (1983) s. 35 
49 Söderström (1983) s. 40-43 
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2.4.2 Vem är ansvarig? 
Det finns två tolkningar av begreppet ansvar. Det ena är det juridiska ansvaret. Med det menas 
att den som är ansvarig för något är också den som också kan straffas för något. Den andra 
tolkningen på ansvar är en underordnads åtagande att fullfölja de arbetsuppgifter som 
tilldelats av överordnad, och det är den tolkningen som jag ska hålla mig till. Ett annat 
begrepp som är nära kopplat till ansvar är befogenhet. Att ha befogenhet är samma sak som 
att ha rätt att fatta vissa beslut.50  

De reaktioner som uppstår vid förändringar kan som bekant orsakas av till exempel bristande 
motivation, svårigheter till acceptans, negativa attityder angående arbetet, stress, inte 
tillgodosedda behov osv. Alla dessa problem kan förebyggas av mer tillfredställande 
arbetsuppgifter, och en viktig faktor till ett tillfredställande arbete är befogenheter och ansvar. 
Nu går det inte bara att tilldela ansvar och befogenheter hit och dit och tro att alla ska trivas 
med sitt arbete. Ansvaret måste tilldelas med avseende på kompetens och materiella resurser, 
så att ansvarstagaren har möjligheterna att leva upp till de ökade kraven som ställs denne.51  

Just vid förändringar är ansvarsfrågan oerhört aktuell. Det är ofta ledningen i en organisation 
som driver igenom förändringar. För att de underordnade ska motta och acceptera 
förändringen måsta ledningen ta fullt ansvar för allt vad förändringen innebär.52  

                                                

 

50 Rubenowitz (1994) s. 29 
51 Rubenowitz (1994) s. 29-31 
52 Holtz (2001) s. 117 
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3 Förstudie  

3.1 Företagspresentation Peab 
Erik och Mats Paulsson grundade Peab 1959 i Skåne. I början utförde de enkla tjänster men 
företaget växte snabbt med fler anställda och utökad maskinpark. Under 1967 ändrades 
uppdragens karaktär och blev mer större entreprenader samtidigt som det första kontoret 
byggdes. Ett par år senare startades Peabs byggavdelning. I början på 90-talet övertas flera 
företag och koncernen växte. Nu är Peab ett av Nordens ledande företag inom bygg och 
anläggning. Verksamheten bedrivs över hela Sverige men även i Norge och Finland. 
Koncernen har en omsättning som överstiger 25 miljarder kronor och har ca 11000 anställda. 
Som det tredje största svenska företaget i branschen åtar sig Peab alla sorters bygg- och 
anläggningsarbeten. Förutom detta ingår i koncernen andra byggrelaterade företag som 
arbetar med betong, prefab, berg och grus, transporter och maskin- och kranuthyrning.53  

Peab Region Umeå ingår i Division Nordost och är indelad i fyra i stort sett självförsörjande 
Arbetschefsgrupper, Norrbotten, Skellefteå, Umeå - Inland och Örnsköldsvik. (Arbetschef 
nämns i fortsättningen som AC.) AC-grupperna arbetar självständigt efter uppsatta 
budgetmål.54 Nedan visar bild 2 hur AC-gruppen i Umeå - Inland ser ut:55    

                                                

 

53 http://www.peab.se/Om_Peab/Historik/Historik_hela (2006-04-08) 
54 Keskitalo (2006) 
55 Organisationsplan Region Umeå, Peab (2006-05-11)  
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3.2 Inledning 
För att kunna genomföra en givande fallstudie med relevanta intervjufrågor räcker det inte 
med föregående teorier om människors reaktioner över förändringar. Det krävs också en viss 
allmän kunskap om Peabs projektekonomi, samt inblick i de verktyg som finns att tillgå för 
arbetet med styrning och uppföljning av ett projekts ekonomi. Den här delen av 
examensarbetet är en förstudie angående just detta. Jag har blandat teoristudier med 
samtal/intervjuer. Genomförandet har skett på Peabs kontor i Umeå. Förstudien har gett mig 
en god grundläggande kunskap om Peabs projektekonomi i allmänhet, mer ingående kunskap 
om den aktuella produktionskalkylen/budgeten och slutkostnadsprognosen, samt förståelse 
om varför det är så viktigt att uppdatera och följa upp ekonomin under ett byggprojekt. Mer 
information om den aktuella produktionskalkylen och slutkostnadsprognosen följer i Styrning 
och uppföljning av projektekonomin.   

Min handledare har tillhandahållit internt material såsom utbildningspärmar, PowerPoint-
presentationer och informationskompendier. För att anknyta det materialet till verkligheten 
har jag samtalat med tre EI på Peab region Umeå. En EI på Peab region Umeå arbetar vid 
sidan av PC med bland annat ekonomin under byggprojekten. Mer om ansvarsfördelning 
följer längre fram i rapporten. Frågorna som användes som grund till samtalen med EI 
bifogas, se bilaga 1. Dessa samtal genomfördes för att komplettera det materialet som jag fått 
av min handledare och därmed förbättra mina kunskaper om Peabs projektekonomi. Utfallet 
av samtalen redovisas kortfattat under avsnittet Styrning och uppföljning av projektekonomin 
samt som referenser i övrigt. Samtalen gav mig en bättre förståelse för hur man som EI 
arbetar med ekonomi under byggprojekt och vilka verktyg och hjälpmedel som finns att tillgå. 
Jag har också förstått att förutsättningarna för det arbetet kan skilja sig avsevärt från kontoret 
där EI sitter och byggarbetsplatsen där PC sitter.   

De verktyg som längre fram behandlas är Axel och Basen, med fokus på Axel. Beskrivningen 
av dessa verktyg blir kortfattad eftersom det inte funnits tid till någon djupare teknisk 
undersökning dem.  

3.3 Styrning och uppföljning av projektekonomin 
Bilden nedan, bild 3, är Peabs egen och beskriver i stort hur ekonomiarbetet spänner över ett 
helt byggprojekt. De olika delarna är alla olika steg i arbetet med styrning och uppföljning av 
ekonomin under ett byggprojekt. Peabs egna skriftligt uppställda mål för projektekonomin är 
att ge stöd till dem som i produktionen arbetar med ekonomi, ÄTA, prognoser etc. Förutom 
detta ska byggprojekten uppnå uppsatta lönsamhetsmål och de resultat och nyckeltal som fås 
vid uppföljning efter projekten ska utnyttjas vid kalkylering av framtida projekt.56 Detta är 
endast föreskrifter och det kan se annorlunda ut i verkligheten.   

Förstudien som jag har genomfört på Peabs kontor i Umeå koncentrerar sig på de moment i 
Peabs projektekonomi som sker på byggarbetsplatsen efter att produktionskalkylen/budgeten 
är upprättad, se de markerade rutorna i bild 3 nedan. Alltså den aktuella 
produktionskalkylen/budgeten och slutkostnadsprognosen, samt de verktyg och hjälpmedel 
som finns att tillgå för att arbeta med dessa delar.   

                                                

 

56 Utbildningspärm (2003-02-19) 
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Informationen som följer övrigt om projektekonomin är nödvändig för att förstå helhetsbilden 
av Peabs arbete med styrning och uppföljning av ekonomin. Helhetsbilden gör det lättare att 
förstå var i byggprojektens ekonomi Peabs problem finns. Med nyckeltal menas 
erfarenhetssiffror som man får utifrån prognoserna. Dessa nyckeltal kan sedan användas i 
framtida kalkyler57.  

3.3.1 Ansvarsfördelning 
Innan jag närmare går in på de olika delarna i projektekonomin och hur de fungerar ska jag 
kortfattat förklara hur Peabs ansvarsområden under ett byggprojekt ser ut. Bild 4 visar 
regionchef Urban Keskitalos syn på ansvarsfördelningen under ett byggprojekt i Peab region 
Umeå.58 Bild 4 ska inte förväxlas med tidigare Bild 2 som visade AC-gruppen i Peab. Bilden 
nedan visar organisationen under ett pågående byggprojekt. Man ser att EI:s roll under ett 
byggprojekt är underställd PC.    

AC: AC sätter TB1 och är ansvarig för ett antal projekt. TB1, Täckningsbidrag 1 eller 
bruttoresultat, är saldot mellan de kalkylerade intäkterna och de kalkylerande kostnaderna, 
alltså projektets resultat som direkt går att hänföra till ett projekt eller en arbetsplats59.  

PC: Platschefen är ekonomi- och produktionsansvarig för byggprojektet. Delegerar uppgifter 
till EI och AL. PC arbetar på byggarbetsplatsen. 

                                                

 

57 Utbildningspärm (2003-02-19) 
58 Keskitalo (2006) 
59 Utbildningspärm (2003-02-19) 
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EI: Entreprenadingenjörer arbetar med inköp, ekonomi, betalningsplaner och kalkyl. 
Underställd PC och ska fungera som en hjälpresurs till denne. EI arbetar mestadels på 
kontoret. EI kan fungera som inköpare och kalkylator under förberedelsearbetet och arbetar då 
direkt under AC.  

AL: Arbetsledaren är underställd PC och har mindre ansvarsområden på byggarbetsplatsen.  

3.3.1 Anbudskalkyl 
Den här kalkylen upprättas av en kalkylator och används som namnet antyder för att kalkylera 
anbud. De nyckeltal och erfarenheter som utvunnits ur tidigare projekt ska utnyttjas här. Peabs 
kalkyler utförs oftast i ett kalkylprogram som heter Map.60 Det följer ingen vidare beskrivning 
av det programmet.  

3.3.2 Kontraktskalkyl 
Kontraktskalkylen är en omarbetad version av anbudskalkylen, och den ska innehållsmässigt 
överensstämma med överenskommelserna i kontraktet. EI är involverad och beaktar de 
metoder som ska användas samt kalkylerar arbetsplatsomkostnader. Det som ersatts, avgått 
eller tillkommit från anbudskalkylen förs in i kontraktskalkylen på sin rätta plats med konto, 
rätt mängd och pris. AC är ansvarig för kontraktskalkylen och för att korrekt information i 
kontraktskalkylen överlämnas till PC som är ansvarig för det vidare arbetet med 
projektekonomin.61 Under arbetet med kontraktskalkylen sätter AC TB1.   

3.3.3 Produktionskalkyl/budget 
En produktionskalkyl och en produktionsbudget har i stort samma innebörd, nämligen ett 
projekts kalkylerade kostnader. Skillnaden består i hur kostnaderna är uppdelade62. I budgeten 
är kostnaderna uppdelade kontovis, till exempel armering, betong, UE, mm. UE betyder 
underentreprenör, alltså en entreprenör som Peab köper in för att utföra ett specifikt arbete. I 
kalkylen är kostnaderna i stället uppdelade i aktiviteter, till exempel innerväggar, 
bjälklagbalkar, pelare, mm. Kalkylen/budgeten är förklarad med mängder, priser samt 
enhetstider och återspeglar produktionsupplägget samt de metod- och resursval som 
förberedelsearbetet har resulterat i. Produktionskalkylen/budgeten framställs av PC, som 
också är ytterst ansvarig, med kontraktskalkylen som grund. Till sin hjälp med 
framställningen kan PC ha en kalkylator och/eller en EI. När produktionskalkylen/budgeten är 
klar så låses den för ändringar.63  

Syftet med en produktionskalkyl/budget är bland annat att byggprojekten ska ha ett bra stöd 
för arbetet med följande:64  

 

Tidplanering 

 

Budgetering 

                                                

 

60 Utbildningspärm (2003-02-19) 
61 PowerPoint presentation, Produktionskalkyl, Peab (2006-03-21) 
62 Keskitalo (2006) 
63 PowerPoint presentation (2006-03-21) 
64 PowerPoint presentation (2006-03-21) 
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Arbetsberedning 

 
Inköp 

 
Uppföljning av mängder, priser, enhetstider och kapaciteter 

 
Avstämning och återstårberäkning vid prognosarbetet  

Ovanstående information är föreskrifter om hur arbetet ska gå till, dock ser det inte alltid ut så 
här i verkligheten. Det kan i vissa fall hända att produktionskalkylen/budgeten inte 
genomarbetas tillräckligt väl utifrån kontraktskalkylen, eller att kontraktskalkylen helt enkelt 
byter namn till produktionskalkylen. Att utgå ifrån en produktionskalkyl/budget som inte är 
justerad mot kontraktskalkylen kan leda till att senare kostandsprognoser för projektet inte 
stämmer.65 För mer utförlig information angående produktionskalkylens användning och 
betydelse i Peab region Umeå hänvisas till ett examensarbete av Karlsson, Anneli, 
Produktionskalkylen som managementverktyg och informationsbärare. Se referenslista.  

3.3.4 Aktuell produktionskalkyl/budget 
Det uppstår alltid justeringsbehov på grund av mängdändringar, metodbyten och 
tillkommande/avgående ÄTA efter det att produktionskalkylen/budgeten är upprättad. Med 
metodbyten menas till exempel att Peab köper in ett arbete av UE istället för att utföra det 
med egna resurser. När dessa justeringar utförs och bifogas den upprättade 
produktionskalkylen/budgeten uppstår en aktuell produktionskalkyl/budget. Dessa justeringar 
kan redovisas separat i form av till exempel ÄTA-specar. En aktuell produktionskalkyl/budget 
kan då bestå av en produktionskalkyl/budget tillsammans med separat redovisade ÄTA-specar 
och metodbyten.66  

Enligt Peabs föreskrifter är det PC:s ansvar under ett byggprojekt att kontinuerligt arbeta med 
att uppdatera den aktuella produktionskalkylen/budgeten med de justeringar av 
mängdberäkningar, metodbyten och ÄTA som tillkommer/avgår under produktionen. PC kan 
använda sig av EI som hjälp för delar av det arbetet. Om uppdateringar sker kontinuerligt har 
man alltid tillgång till en aktuell produktionskalkyl/budget vilket betyder att man kan utföra 
kontinuerliga kostnadsprognoser, snabbt upptäcka eventuella avvikelser, påverka dem och 
därmed få bättre ekonomiskt utfall på projekten.67  

Som det nämndes i problembeskrivningen har det gjorts undersökningar som visar på att man 
brister i just detta arbete med den aktuella produktionskalkylen/budgeten på 
byggarbetsplatsen. PC är som nämnts tidigare ansvarig för arbetet med att uppdatera 
ekonomin och delegerar ansvar till EI i den mån han anser nödvändigt. Det innebär att en EI 
arbetar olika mycket med ekonomistyrning beroende av hur stor del av ekonomiarbetet som 
PC väljer att utföra själv. Det betyder att EI i vissa projekt kan ha stor delaktighet i 
ekonomiarbetet och därmed vara delaktig i uppdateringen av produktionskalkylen.68 Peab 
arbetar för att PC ska ta mer ansvar i ekonomiarbetet.  

Enligt befattningsbeskrivningen är ansvarsuppdelningen av ekonomiarbetet mellan PC och EI 
tydlig, PC är fullt ansvarig. I verkligheten kan det ske en automatisk ansvarsuppdelning när 
inköpen till byggprojektet görs. En PC och en EI har olika inköpsbefogenheter. EI har som 

                                                

 

65 Keskitalo (2006) 
66 PowerPoint presentation (2006-03-21) 
67 Keskitalo (2006) 
68 Samtal med entreprenadingenjörer, Peab (2006) 
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regel befogenhet att genomföra större inköp jämfört med PC. Ofta blir det så att om EI har 
köpt in material eller en tjänst så blir de också EI som räknar på de ändringar/justeringar som 
uppstår och berör just det inköpta materialet eller tjänsten. I de fallen blir det också EI som får 
se till att uppdatera produktionskalkylen med de nya uppgifterna.69  

Det förekommer även projekt där PC sköter stora delar av ekonomin, inklusive kalkyleringen 
av metodförändringar och ÄTA, men ändå lagt ansvaret om uppdateringen av 
produktionskalkylen på EI. I dessa fall är en bra dialog mellan EI och PC en förutsättning för 
att EI:s ska kunna genomföra uppdateringarna. De EI som jag samtalat med tycker att 
dialogerna med PC oftast fungerar bra.70  

Alla de EI som jag pratade med arbetar med uppdatering av ekonomin på de projekt de 
arbetar med, men de gör det med olika hjälpmedel. Av de tre jag pratade med arbetar två med 
ett prognosprogram som heter Axel. Mer om Axel följer längre fram i rapporten. Den tredje 
arbetar med ett pärmsystem.71

  

3.3.5 Slutkostnadsprognos 
Fyra gånger varje år utför Peab en slutkostnadsprognos för alla pågående byggprojekt. Då 
inrapporteras en prognos för projektens slutgiltiga intäkter och kostnader. Varje prognos 
byggs upp av bokförda värden för intäkter och kostnader samt beräknade återstående värden 
för intäkter och kostnader. De bokförda intäkterna och kostnaderna tillsammans med de 
prognostiserade återstående intäkterna och kostnaderna jämförs med den aktuella 
produktionskalkylen/budgeten. Det jämförda värdet indikerar huruvida projektet går som 
planerat eller kostar mer/mindre än beräknat.72 Saldot mellan de prognostiserade intäkterna 
och kostnaderna blir projektets prognostiserade resultat, TB1.  

Då den aktuella produktionskalkylen/budgeten används som jämförande post i 
slutkostnadsprognosen är det viktigt att den verkligen är uppdaterad med metodförändringar 
och tillkommande/avgående ÄTA. Om prognosen jämförs med en produktionskalkyl/budget 
som inte är aktuell kommer den att indikera på ett resultat som inte stämmer överens med 
verkligheten. Grovt kan man konstatera att om en slutkostnadsprognos utförs utan en aktuell 
produktionskalkyl/budget kan prognosen visa på ett falskt bra resultat, medan det verkliga 
resultatet kan vara dåligt. Samtidigt kan det givetvis visa på ett falskt dåligt resultat som sedan 
visar sig vara bra.  

Slutkostnadsprognosen kan utföras i prognosverktyget Axel men inrapporteras till AC och 
vidare uppåt i leden via ett ekonomisystem som heter Basen. Basen importerar automatiskt 
uppgifter om bokförda värden för intäkter och kostnader. De prognostiserade värdena för 
återstående intäkter och kostnader uppskattas eller beräknas av PC, ibland tillsammans med 
EI. AC är den som ansvarar för att slutkostnadsprognosen rapporteras in i tid till Basen.73   

                                                

 

69 Samtal med entreprenadingenjörer, Peab (2006) 
70 Samtal med entreprenadingenjörer, Peab (2006) 
71 Samtal med entreprenadingenjörer, Peab (2006) 
72 Utbildningspärm (2003-02-19) 
73 Samtal med entreprenadingenjörer, Peab (2006) 
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3.4 Axel 
Axel är ett datoriserat prognosverktyg och används för avstämning, ekonomisk styrning och 
redovisning av byggprojekten (internt och mot beställare), budgetjusteringar, bokförda 
intäkter och kostnader, faktureringsprognoser samt slutkostnadsprognoser. Axel hämtar 
uppgifter från kalkylprogrammet Map och ekonomisystemet Basen. Från Map kan man 
importera till exempel produktionskalkylen och från basen hämtas bland annat bokförda 
kostnader, transaktioner och projektuppgifter.   

Nedan följer några fördelar med Axels funktioner:  

 

Underrättelser och ÄTA-hantering är direkt kopplad till prognosen. 

 

Bokförda intäkter och kostnader kan överföras från ekonomisystemet Basen. 

 

Man kan i Axel granska ett projekts bokförda transaktioner. 

 

Omkontering kan utföras direkt i Axel. 

 

Inklistring från Excel är möjlig.  

Av de två EI som arbetade med Axel var det bara en som använde sig av Axel för att utföra 
beräkningar av ÄTA. De EI som använder Axel är nöjda med verktyget och tycker det 
fungerar bra. Nedan visar Bild 5 hur en prognos kan se ut i Axel.  

 

Bild 5  

3.4.1 Framtiden 
Peab håller på att utveckla ett Gemensamt system för Arbetsplatsuppföljning och 
Slutkostnadsprognos, GAS. Man vill skapa ett gemensamt prognosverktyg som ska vara stöd 
för produktionen att genomföra säkrare prognoser mm. Med hjälp av det prognosverktyget 
ska man lättare upptäcka budgetavvikelser tidigt.74  

I dagsläget kan slutkostnadsprognosen utföras med hjälp av Axel, Excel, papper och penna, 
eller som en blandning av dessa hjälpmedel. Inregistreringen av slutkostnadsprognosen görs 
alltid i Basen. Det nya systemet som efterhand är tänkt att ersätta de äldre bygger på Axel. 

                                                

 

74 Kompendium, GAS (2006-04-05) 
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Behärskar man Axel bör man också behärska det nya systemet. Det nya systemet beräknas 
vara i full drift 2008. 75  

3.5 Ärbas 
Ärbas betyder Ärendebas och är ett datorbaserat verktyg för administration och 
dokumentation under ett byggprojekt. Verktyget kan beskrivas som en databas med rutiner, 
anvisningar och blanketter. Här finns material angående slutkostnadsprognos, ÄTA, miljö, 
avvikelser, tidplan, mm.76   

Ärbas nämns av några av de intervjuade PC. Det är ifrån Ärbas som PC hämtar de Excel-
dokument som nämns under intervjuresultaten.  

3.6 Basen 
Basen är Peabs ekonomisystem. Här lagras mängder med information om projekt, prognoser, 
löner, tider, inköp, fakturor, intäkter mm. Basen samarbetar med andra system, till exempel 
Axel. Nedan visar Bild 6 en Projektrapport från Basen. Basen möjliggör detaljgranskning av 
ett projekts intäkter, kostnader, fakturor, transaktioner mm.77  

  

Bild 6 

                                                

 

75 Kompendium, GAS (2006-04-05) 
76 Ärbasmanualen, PDF, Peab (2006-05-12) 
77 Utbildningsmaterial Basen Projektrapport, PowerPoint, Peab (2006-05-12) 
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4 Fallstudie  

4.1 Inledning  
För att få svar på examensarbetets frågeställningar behövs en empirisk undersökning som kan 
jämföras med teorin och förstudien. Undersökningen består av en fallstudie med intervjuer av 
ett antal av Peabs PC. Av de PC jag har intervjuat arbetar ungefär hälften med byggservice. 
Byggservice omfattar oftast mindre jobb och underhållsarbeten. Intervjufrågorna är 
framställda med hjälp av ett flödesschema78 samt med hjälp av min handledare på Peab. 
Flödesschemat och intervjufrågorna bifogas, se bilaga 2 och bilaga 3. Intervjuerna är 
uppdelade i sex mindre delar, inledning, behov, krav, ansvar, händelseförlopp och 
hjälpmedel. Den här uppdelningen underlättar förhoppningsvis analysarbetet och det senare 
besvarandet av examensarbetets frågeställningar. Nedan följer återigen frågeställningarna och 
vidare en tabell som visar hur frågeställningarna är sammankopplade med intervjuerna.  

1. Är verktygen för ekonomistyrning och ekonomiuppföljning fungerande och 
användbara? Varför? 

2. I vilken utsträckning används verktygen? Varför? 
3. Är organisationens kompetens tillräcklig för nuvarande verktyg, eller krävs det vidare 

utbildning? 
4. Är organisationens kompetens tillräcklig för arbetet med ekonomistyrning och 

ekonomiuppföljning, eller krävs det vidare utbildning?  

Inledning Frågeställning 4 
Behov Frågeställning 4 
Krav Frågeställning 2 
Ansvar Frågeställning 2, 4 
Händelseförlopp Frågeställning 1 
Hjälpmedel Frågeställning 1, 3 

 

Det finns flera olika typer av vetenskapliga intervjuer. Till det här examensarbetet har jag valt 
att genomföra strukturerade intervjuer. Målet med en strukturerad intervju är att utfrågningen 
av respondenterna, de personer som blir intervjuade, ska vara standardiserad så att 
skillnaderna mellan de olika intervjuerna i fallstudien blir så små som möjligt. Intervjuaren 
har i förväg fastställt följden på intervjufrågorna och samma frågor ställs i samma ordning till 
alla respondenter. En fördel med strukturerade intervjuer, och anledningen till att jag har valt 
den metoden, är att svaren kan sammanställas på enkelt och jämförbart sätt.79   

Det går att utföra strukturerade intervjuer personligt, via telefon eller elektroniskt. Jag har valt 
att utföra intervjuerna personligt då den visuella bilden av hur den intervjuade personen 
reagerar på frågorna kan avslöja undran eller osäkerhet vid frågorna.80 Dessutom ger 
personliga intervjuer möjligheten att få se PC arbetsplats och därmed få information om 
pågående byggprojekt i regionen.  

                                                

 

78 Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet, Studentlitteratur (1999) s. 87 
79 Bryman (2005) s. 134-157 
80 Bryman (2005) s. 140 
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4.2 Intervjuresultat  
Intervjuresultaten redovisas i samma följd som frågorna ställdes under intervjuerna. Svaren 
från respektive PC redovisas under varje fråga. Det var från början planerat att jag skulle 
intervjua 11 stycken PC. Den sista PC hade dock fullt upp med att avsluta sitt byggprojekt så 
det fanns tyvärr inte tid för den sista intervjun.   

4.2.1 Inledning  

1. Hur länge har du arbetat som PC?  
PC1 Har arbetat som PC i 30 år, började innan dess som utsättare och AL.  
PC2 Ny som PC i Peab.  
PC3 Har arbetat till och från som PC i ca tio år. 

PC4 
Har arbetat 1,5 år på Peab som PC. Har innan dess arbetat bland annat som 
yrkesarbetare. 

PC5 Arbetat 30 år som PC, innan dess var han AL och yrkesarbetare.  
PC6 Har arbetat 8 år som PC. Innan dess arbetat som AL.  
PC7 PC på Peab i sju år  
PC8 Drygt 30 år som PC  
PC9 9 år som PC, har innan dess arbetat som snickare.  
PC10 20 år inom samma koncern  

 

2. Har du genomfört någon ekonomiutbildning via Peab? 
PC1 Många interna ekonomikurser, kommer inte ihåg exakt vilka typer.  

PC2 
Nej inte än, men ska på utbildning angående internekonomi nu till våren. Har 
gått flertalet utbildningar via Skanska. 

PC3 Ett antal övergripande ekonomikurser  

PC4 
Ja, genomgick en endagars kurs om projektekonomi med Leif Brännström för 
ett år sedan.  

PC5 
Den intervjuade tror att han har genomfört ekonomiutbildningar i två eller tre 
olika omgångar.  

PC6 Osäker, men den intervjuade tror att han har genomfört två ekonomikurser.  
PC7 Två internutbildningar  
PC8 Ett par stycken  
PC9 Ja, fast kommer inte ihåg hur mycket eller när det var.  
PC10 Ja några stycken  

 

3. Om ja, genomfördes den/de som PC eller innan? 
PC1 De flesta ekonomikurserna har genomförts som PC.  
PC2 -  
PC3 De genomfördes som PC.  
PC4 Som PC  
PC5 Som PC  
PC6 Som PC 
PC7 Som PC  
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PC8 Som PC  
PC9 Som PC  
PC10 PC  

 
4. Anser du att dina ekonomikunskaper är tillräckliga? 
PC1 Ja kunskaperna är tillräckliga  
PC2 Ja  
PC3 Dom är bra men kan alltid bli bättre  

PC4 
Förstår hur det fungerar med intäkter och kostnader. Kunskaperna räcker för 
arbetet, men nog kan viss komplettering behövas.  

PC5 Man blir aldrig helt fullärd eftersom allting förändras.  

PC6 
Helt ok. Men det vore bra med lite mer ekonomisk utbildning. Det är ett 
område man ständigt behöver förbättra.  

PC7 Ja  
PC8 Ja  
PC9 Ja  
PC10 Ja och nej. Det fungerar men man blir aldrig fullärd  

 

5. Om nej, vad anser du behöva komplettera?   
PC1 Inget speciellt  
PC2 Inget direkt  

PC3 

Generellt sett kan man alltid arbeta mer med ekonomin. Det är komplicerat 
som PC att strukturera sin organisation så att man har tid till ekonomiarbetet 
och samtidigt ha tid för arbetsgruppen. Delegering är bra men inte alltid så 
enkelt i verkligheten.  

PC4 Vet inte  
PC5 Vet inget direkt  
PC6 Prognosarbetet  
PC7 Nej  
PC8 Prognosarbetet  
PC9 Nej  
PC10 Slutkostnadsprognosen  

 

4.2.2 Behov  

6. Finns det behov att arbeta med uppdatering av produktionskalkylen? 
PC1 Ja det är väldigt viktigt. Vid prognoserna krävs aktuella siffror.  
PC2 Ja absolut  
PC3 Ja, eftersom det är ett levande dokument som senare leder till prognoserna.  

PC4 

Ja verkligen. Ett problem som finns är dock att det sällan upprättas en 
produktionskalkyl, eftersom tiden inte finns. Därför kan det uppstå avvikelser 
som man inte förutsett. Kalkylator borde vara med och upprätta 
produktionskalkylen tillsammans med PC, så att kalkylatorerna får erfarenhet 
av var avvikelserna kan uppstå ifrån, och därmed räkna med dem i framtida 
kalkyler.  
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PC5 

Ja, eftersom det sker förändringar under produktionen krävs det att 
produktionskalkylen förändras.  

PC6 
Ja vid större förändringar är det viktigt, produktionskalkylen är ett levande 
dokument. Tyvärr uppdateras den alltför sällan under produktion.  

PC7 Det är inte alltid det finns en produktionskalkyl, men visst finns behovet.  
PC8 Ja  

PC9 
Ja behovet finns, fast den intervjuade arbetar mestadels med mindre jobb där 
produktionskalkyl ofta inte förekommer.  

PC10 Ja vid större projekt  

 

7. Finns det behov att arbeta med slutkostnadsprognoser? 

PC1 
Ja det finns behov. Det är bra med avstämning under projekten så att man har 
kontroll över ekonomin.  

PC2 Ja det finns behov  
PC3 Ja absolut.  
PC4 Ja, framförallt upprättande av produktionskalkyl.  
PC5 Ja absolut, annars skulle man som PC famla i mörker. 
PC6 Ja. Den ger en bra kontroll över ekonomin.  
PC7 Ja det behövs  
PC8 Ja det är mycket viktigt  
PC9 Ja visst, behovet finns.  
PC10 Ja absolut  

 

8. Har du som PC något att vinna på det arbetet? 
PC1 Ja, bättre kontroll över ekonomin  

PC2 

Ja, man får en generell kostnadsmedvetenhet. Det är otroligt viktigt att PC vet 
vad saker och ting kostar i ett projekt. Förutom kostnadsmedvetenhet kan 
erfarenhetssiffror utvinnas utav prognoser. Detta är inte helt enkelt men 
respondenten tycker att det är väldigt viktigt.  

PC3 
Ja. Om man håller produktionskalkylen uppdaterad underlättar man för 
framtida prognoser. Prognosen krävs för styrningen av byggprojekten.  

PC4 Ja, PC får bättre kontroll över avvikelser i ekonomin  

PC5 

Ja man för bättre kontroll över ekonomin och kan upptäcka avvikelser på ett 
tidigt stadium. Prognosen och produktionskalkylen hänger ihop och det är 
viktigt att man arbetar med båda.  

PC6 

Ja fördelen med ekonomiska avstämningar under ett projekt är att man i tid 
kan se vilka kostnader som håller på att fara iväg, och då ha möjlighet att 
åtgärda dem i tid.  

PC7 
Ja det är ett bra sätt att styra upp ekonomin och produktionen. Hitta avvikelser 
och problem i tid.  

PC8 Ger större koll på ekonomin. Barkar det åt helvete så ser man det i tid.  
PC9 Man är hela tiden med i ekonomin. Vad finns det för pengar, etc.  

PC10 

Det beror av storleken på projektet. Är det större projekt är det givetvis bra att 
se avvikelser i tid. Är det fyra månader eller kortare hinner man ändå inte 
göra något åt avvikelserna så då spelar det ingen roll.  
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9. Har du som PC något att förlora på det arbetet? 
PC1 Nej  

PC2 
Nej, det skulle i så fall vara tiden, men det finns inga andra alternativ för att 
uppnå samma resultat 

PC3 Det enda man förlorar är tiden det tar att genomföra arbetet.  
PC4 Arbetsutrymme  

PC5 
Inget egentligen. Det enda problemet är att det som PC kan vara svårt att få 
den lugn och ro som krävs för ekonomiarbetet.  

PC6 

Kan kännas som en extra belastning eftersom det är svårt att få resurserna att 
gå ihop. Det är svårt att prioritera ordentligt med tid till det arbetet, eftersom 
det blir annat som då får lida.  

PC7 Tar mycket tid.  
PC8 Ingenting egentligen  
PC9 Nej  

PC10 

Inget förutom tiden. Den intervjuade tycker att det är för mycket arbete och 
för lite resurser. Han tycker det känns som att man spar in på kontoret och tar 
ut det på arbetsplatserna.  

 

4.2.3 Krav  

10. Är uppdatering och redovisning av projektekonomin ett krav? 
PC1 Ja  
PC2 Ja  
PC3 Ja  

PC4 

Ja det är ett krav utifrån det ekonomisystemet som finns, Basen. Den 
intervjuade tycker att det är svårt att hinna med att uppfylla kravet, speciellt 
vid mindre projekt  

PC5 Ja  

PC6 

Ja det är ett krav som har blivit högre prioriterat på sistone. Den intervjuade 
vill ha tydligare ansvarsroller för vem som ska göra vad i arbetet med 
uppdatering och redovisning.  

PC7 Prognosen i sig är ett krav, inte övrigt.  
PC8 Ja absolut  
PC9 Ja, tror det.  
PC10 Ja  

 

11. Om ja, vem eller vilka har ställt kravet till dig som PC? 
PC1 Kravet kommer uppifrån .  
PC2 Från högre ort  

PC3 
Kravet har alltid funnits från Peab, men regionchefen har nu aktualiserat 
kravet  

PC4 
Kravet ställs från AC, men kravet känns ganska luddigt. Mer raka besked 
önskas.  

PC5 Kraven kommer uppifrån. Det finns ett antal skallsatser som ska följas.  
PC6 AC och företaget  
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PC7 Från företagsledningen och skallsatser  
PC8 Från närmaste chef och hela företaget  
PC9 Uppifrån någonstans  
PC10 Någonstans uppifrån, regionchefen  

 
12. Om ja, följs kravet upp? 
PC1 Inte direkt, den uppföljning som finns sker oftast bara vid prognoserna.  

PC2 

Förutom prognoser sker uppföljning via AC-möten cirka en gång i månaden. 
AC går då ofta igenom projekten och hur de ligger till i förhållande till 
föregående prognos.  

PC3 Det skulle i så fall vara prognosgenomgångarna.  
PC4 Nej  

PC5 
Ja. Det finns internrevisioner som kontrollerar att skallsatserna följs. AC 
håller också ett vakande öga över sina PC.  

PC6 
Ja det följs upp att prognosen blir gjord, däremot följs inte prognosens 
kvalitet upp förrän efter den är gjord.  

PC7 Nej inte direkt, förutom prognoserna  
PC8 Tveksamt, tycker inte det.  
PC9 Ja det följs upp.  

PC10 
Tidigare följdes det inte upp, men nu har det blivit mycket bättre. Det är 
skarpt läge nu.  

 

13. Finns det (skriftliga) instruktioner om hur uppdatering och redovisning av 
projektekonomin ska redovisas? 

PC1 Ja, det finns mängder av information. Snarare för mycket än för lite.  

PC2 
Ja, det finns i Peabs datoriserade styrsystem Planket. Den intervjuade tycker 
informationen är lättillgänglig.  

PC3 

Det bör finnas i Ärbas, vet inte helt säkert. Problemet med Ärbas är att det 
finns flera vägar att nå samma dokument. Det gör att Ärbas känns påbyggt i 
omgångar och därmed lite svårnavigerat.  

PC4 Ja det finns bra med information.  
PC5 Ja, skallsatserna  
PC6 Ja i Ärbas. Vet inte om skriftliga instruktioner finns för just prognosarbetet.  

PC7 
Det finns för mycket information, svårt att sovra. Man går på rutin helt 
enkelt.  

PC8 Ja det finns bra med instruktioner  
PC9 Ja, det tror jag.  

PC10 
Tycker det är dåligt med det. Eftersom EI alltid gjort detta arbete har de 
förmodligen bättre koll.  

 

14. Uppdateras produktionskalkylen med metodbyten och ÄTA? Varför? Varför inte? 

PC1 

Ja den uppdateras tillsammans med EI inför prognoserna. Det är viktigt att ha 
aktuella siffror till prognosen. Utav prognosen får man ut nyckeltal som 
kalkylatorerna behöver till sina kalkyler av framtida projekt.  

PC2 

Har inte haft något eget projekt än, vet inte. Arbetade med uppdatering och 
justering på mitt förra arbete. Tycker det är viktigt att man som PC får en 
generell kostnadsmedvetenhet. Det är otroligt viktigt att PC vet vad saker och 
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ting kostar i ett projekt.  

PC3 

Den uppdateras. Men uppdateringen sker bara digitalt, i Axel, om och när EI 
knappar in siffrorna på datorn. Det sker vid prognostillfällena eller oftare, 
beroende på EI. Varför, om man håller produktionskalkylen uppdaterad 
underlättar man för framtida prognoser. Prognosen krävs för styrningen av 
byggprojekten.  

PC4 
Nej eftersom produktionskalkyl oftast inte hinner upprättas. Istället arbetar 
man oftast utifrån kontraktskalkylen och den uppdateras inte.  

PC5 

Ja. Den intervjuade uppdaterar med de kostnader som är väsentliga. 
Uppdateringen ger bra kontroll över ekonomin och möjligheter att tidigt 
upptäcka avvikelser. Små ÄTA som inte är någon större betydelse samlas 
ihop och uppdateras efterhand. Annars blir det bara överarbete.  

PC6 

Det beror från fall till fall. Det beror också på vilken EI man arbetar med. Den 
intervjuade tycker att det görs, men är osäker på om det görs på det sätt det 
ska. Han känner att det är oklart vilket system som man ska arbeta i. Alla 
verkar använda olika system och det är inte bra. Den intervjuade tycker att det 
borde finnas raka anvisningar om vilket system som ska användas.  

PC7 

Nej, inte direkt. Den intervjuade tycker att det räcker om man har bra koll. 
Det viktiga är att få ÄTA till beställaren, i övrigt är det bara dumt att krångla 
till det.  

PC8 
Produktionskalkylen har knappt existerat förrän det senaste året. Det 
uppdateras mer och mer.  

PC9 

Eftersom den intervjuade mest har mindre jobb utan produktionskalkyl 
uppdateras den inte. På mindre jobb finns det inte så mycket man kan påverka 
heller. Dessutom hinner man oftast inte uppdatera om jobbet är kort.  

PC10 Följer bara upp ÄTA, det finns varken spelrum eller tid för något annat.  

 

15. Sker uppföljning av produktionskalkylen? 

PC1 
Ja vid slutkostnadsprognoserna, ibland oftare. Justeringar kan utföras oftare 
vid behov.  

PC2 
Har inte haft något eget projekt än, vet inte. Antar att det sker vid 
prognoserna. 

PC3 

Outtalat ska det göras, men så är inte alltid fallet. Det är inte ens alltid som en 
produktionskalkyl finns vid ett byggprojekt. Vid till exempel 
totalentreprenader som drar igång fort hinner man ofta inte upprätta en 
produktionskalkyl. I sådana fall används kontraktskalkylen istället, vilket inte 
är bra.  

PC4 Nej  
PC5 Ja med prognoser och genomgångar.  
PC6 Ja det förutsätter jag  
PC7 Inget förutom prognoser  
PC8 Inte direkt 
PC9 Ja, tror det  
PC10 Har varit dåligt med det, men det blir förmodligen bättre.  

 

16. Sker uppföljning av ÄTA redovisning? 
PC1 Ja varje vecka. PC redovisar ÄTA till beställare  
PC2 Har inte haft något eget projekt än, vet inte. 
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PC3 

Ja det sker via ekonomimöten med AC cirka en gång per månad. Dessa möten 
är ofta informella och kan ske med EI vid något tillfälle när PC är inne på 
kontoret.  

PC4 Nej det är dåligt med det. 
PC5 Ja. ÄTA följs upp och redovisas vid byggmöten. Prissätts efter redovisning.  
PC6 Vet inte hur det uppföljs från min chef.  
PC7 Ja vid byggmöten 
PC8 Ja och det fungerar bra  
PC9 Ja det följs upp.  
PC10 Ja  

 

4.2.4 Ansvar  

17. Vem ansvarar för att projektekonomin uppdateras och redovisas? 
PC1 PC är ansvarig på pappret, men i verkligheten så delar EI och PC på ansvaret. 

 

PC2 EI ansvarar för uppdatering och redovisning.  
PC3 PC  
PC4 Efter diskussion med EI kommer respondenten fram till att det är PC.  
PC5 PC och EI  
PC6 EI  
PC7 PC ansvarar och får hjälp av EI.  
PC8 PC  
PC9 PC har ansvaret, arbetar tillsammans med EI. 

PC10 

EI och PC tillsammans. Tidsbristen är det största problemet. Produktionen 
måste i första hand fungera, uppföljning och uppdatering av ekonomin 
kommer i andra hand.  

 

18. Vem ansvarar för intäkter och kostnader i projekten? 
PC1 PC är ansvarig på pappret, men i verkligheten så delar EI och PC på ansvaret. 

 

PC2 PC  
PC3 PC  
PC4 PC  
PC5 PC och EI  
PC6 PC tillsammans med EI 
PC7 PC och EI tillsammans 
PC8 PC  
PC9 PC  
PC10 EI och PC tillsammans  

 

19. Hur är ekonomiarbetet fördelat mellan PC och EI?  
PC1 Det är olika beroende på projekt samt EI.  
PC2 Har inte haft något eget projekt än, vet inte.  

PC3 
Eftersom EI är mer van att arbeta i en datoriserad miljö jämfört med PC blir 
det naturligt att EI sköter de uppgifter som kräver en dator. 
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Internetuppkopplingen är ofta dålig på byggarbetsplatsen men uppdelningen 
har givetvis med datormognad att göra också. Det krävs en mycket bra 
relation mellan PC och EI för att ekonomiarbetet ska fungera. Dock uppstår 
det förstås glapp med uppdateringen när PC inte kan hantera verktygen utan 
är beroende av EI. Respondenten poängterar att det är PC som är ansvarig 
men att han behöver mer kunskap om uppdateringsverktygen för att kunna 
vara mer involverad.  

PC4 

De fakturor som inkommer till ett projekt kommer först till EI för granskning, 
sedan skickas de till PC som attesterar och sist hamnar de hos AC som 
slutattesterar. EI sköter de flesta inköpen och fungerar som bollplank till PC.  

PC5 

EI sköter en del av inköpen och har därmed bättre insikt över de kostnaderna. 
EI och PC jobbar som ett team och dialogen är väldigt viktig. Vid 
prognoserna jobbar PC igenom hela underlaget själv, för att sedan gå igenom 
materialet med EI. Redovisning sker sedan inför AC.  

PC6 

EI brukar sköta fakturering mot beställare, UE och sidoentreprenörer. PC och 
EI ansvarar tillsammans för attestering av fakturor. Arbetet är fördelat olika 
beroende på typ av projekt och vilken EI man arbetar med.  

PC7 

Det fungerar på det mest praktiska sättet. PC tar det ekonomiarbetet han har 
koll på, ofta de mindre bitarna. EI tar hand om det han har handlat upp och 
har koll på. 

PC8 
PC är ansvarig, och EI är ett hjälpmedel. EI gör egentligen det ekonomiska 
arbetet och inköpen.  

PC9 

Olika beroende av projekt och EI, men samarbetet borde fungera bättre än det 
gör nu. EI kan köpa in en UE utan att PC får reda på det. PC vet då inte var 
den kostnaden kommer ifrån.  

PC10 
EI står för cirka 90 procent av inköpen i samråd med PC. PC står för 
metodval och övriga kostnader.  

 

4.2.5 Händelseförlopp  

20. Hur gör du som PC rent praktiskt för att uppdatera ekonomin med metodbyten eller 
ÄTA? 

PC1 

Uppdatering och redovisning av ekonomin sker egentligen bara vid 
prognostillfällena. PC har då med sig material till EI, ofta bestående av 
pärmar, papper eller e-post. EI sköter själva inknappandet av siffrorna i 
datorsystemet. Den intervjuade tycker att det är bättre om det är få personer 
som sköter själva inknappandet. Ju fler inblandade desto sämre blir resultatet. 

 

PC2 Har inte haft något eget projekt än, vet inte.  

PC3 

PC står för råmaterialet, ÄTA-specar och beräkningar. PC använder sig av ett 
pärmsystem för materialet. EI står för själva inknappandet i Axel om det 
används. Den intervjuade tycker det är konstigt att inte alla EI arbetar på 
liknande sätt. Han vill ha mer klara riktlinjer om hur EI och PC ska arbeta 
med uppdateringen och vilka verktyg som ska användas. Vilka verktyg ska 
användas? Som det är nu kan man bli osäker eftersom många verkar arbeta 
olika. Den intervjuade skulle gärna vara mer involverad i själva 
uppdateringen, men känner stor osäkerhet inför verktygen.  

PC4 Det sker inte direkt, speciellt eftersom det sällan finns en produktionskalkyl.  
PC5 Större ÄTA och metodbyten bakas in i produktionskalkylen under projektets 
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gång. Mindre ÄTA samlas till byggmötena. Respondenten tycker det fungerar 
bra och han anser att han inte tappar greppet om ekonomin då han inte 
uppdaterar alla små kostnader.  

PC6 
PC förklarar muntligt för EI som sedan får göra själva uppdateringen. Den 
intervjuade har ej kompetensen att genomföra uppdateringen själv.  

PC7 

Den intervjuade tar med sig handskrivet material till EI som får knappa in 
siffrorna i datorn. Vid mindre löpande jobb tar PC hand om allt själv, utan 
dator. Då fungerar det bättre med papper och penna.  

PC8 
Vid förändring, metodval eller inköp som förändras sker justering i 
produktionskalkylen i samarbete med EI.  

PC9 
PC knappar in ÄTA och andra uppdateringar i Basen. EI kan sedan följa 
projektet i Basen och fylla in med egna siffror.  

PC10 Det är fortfarande dåligt med det arbetet.  

 

21. Rapporteras avvikelser som medför försämrat bidrag till AC? 

PC1 

Ja och det görs oftast av EI. Ibland kan en kostnad i kalkylen stämma dåligt 
överens med priserna i verkligheten och du uppstår avvikelser. Positiva och 
negativa avvikelser utnyttjas vid kalkylering av framtida projekt.  

PC2 Ja det tror den intervjuade.  

PC3 

Ja det tycker respondenten. Både positiva och negativa avvikelser rapporteras 
antingen direkt till AC eller till AC via EI. Det beror på hur kontakten med 
AC är.  

PC4 Nej  
PC5 Ja  

PC6 
Ja, det är viktigt med öppna kort. Sedan beror det självklart på nivån av den 
kostnaden.  

PC7 
Ja vid prognoserna. Om stora avvikelser sker tas de upp även emellan 
prognoserna.  

PC8 Bara vid stora kostnader  
PC9 Nej  

PC10 

Det har varit dåligt med rapportering men nu är det tydligare krav. Man ska 
redovisa avvikelser och orsaker så fort man får reda på dem. Både positiva 
och negativa.  

 

22. Om ja, sker det före eller efter kostnaden tagits? 

PC1 
EI ska meddela detta till AC innan kostnaden, men den intervjuade vet inte 
om det alltid är så.  

PC2 Det beror på kostnaden. Större betydande kostnader bör redovisas direkt.  
PC3 Det beror på digniteten av kostnaden.  
PC4 -  
PC5 Ja så fort som möjligt. Antingen via EI eller direkt till AC.  
PC6 I samband med kostnaden  

PC7 

Beror på typ av kostnad. Vissa misser i kalkylen kan inte PC göra något åt, då 
är det bara att bita i det sura äpplet. Det brukar ofta kunna jämna ut sig under 
projektets gång.  

PC8 Vid stora kostnader sker det direkt.  
PC9 -  
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PC10 Vid större avvikelser måste samråd med AC ske, men inte vid mindre.  

 
4.2.6 Hjälpmedel  

23. Vad finns det för hjälpmedel att tillgå för uppdatering och redovisning av 
projektekonomin, och vilka av dessa använder du? 

PC1 Respondenten använder sig mest av papper, penna och blanketter från datorn. 

 

PC2 Har inte haft något eget projekt än, vet inte.  

PC3 
Excel eller för hand. Vill arbeta mer med de verktyg som finns, men har inte 
kunskapen.  

PC4 
Den intervjuade använder sig av ekonomisystemet Basen för att utföra 
prognoser över sina projekt. Kalkyler beräknas för hand.  

PC5 Produktionskalkylen, Basen och pärmsystem.  
PC6 Papper och penna, Inka, Basen och inköpsavtal  
PC7 Blyerts och A4 är väl det vanligaste.  
PC8 Inga direkta som den intervjuade använder. Avvikelserapporter.  
PC9 Basen  
PC10 Något system på datorn, Basen  

 

24. Fungerar de tillfredställande? Varför? Varför inte? 

PC1 

De fungerar bra. Den intervjuade har alltid jobbat som han gör nu och ser 
ingen anledning att ändra på något. Han tror datorer är mer för yngre 
människor.  

PC2 Har inte haft något eget projekt än, vet inte.  

PC3 
Det fungerar. Har alltid använt dem och är trygg i det arbetet. Men visst kan 
saker och ting förbättras.  

PC4 
Basen fungerar mycket bra. Man får en bra inblick i projekten och systemet är 
lättarbetat.  

PC5 De hjälpmedel som den intervjuade använder fungerar bra.  

PC6 
De fungerar bra, kan däremot inte använda Basen fullt ut på grund av 
bristande kompetens.  

PC7 Har alltid arbetat så och det funkar bra.  
PC8 Det fungerar bra som det är  
PC9 Fungerar bra, man har full koll på ekonomin.  

PC10 
Ja. Det är enkelt att arbeta i och enkelt att följa upp projekten. Respondenten 
säger dock att hans datorkunskaper är dåliga.  

 

25. Har du fått utbildning för något av hjälpmedlen? 
PC1 Mestadels självlärd  
PC2 Nej, men ska på utbildning angående internekonomi nu till våren. 

PC3 
Respondenten har fått någon genomgång, men hjälpmedlen förändras och 
förädlas ständigt.  

PC4 Nej inte direkt, mestadels självlärd.  
PC5 Har fått utbildning om pärmsystem.  
PC6 Ja men inte tillräcklig  
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PC7 Självlärd  
PC8 Ja de senaste utbildningarna  
PC9 Ja  
PC10 Ja i Basen  

 
26. Behöver du (ytterligare) utbildning för hjälpmedlen? 
PC1 Nej  
PC2 Ja  

PC3 
Den intervjuade behöver utbildning för Axel om det är tänkt att han ska 
arbeta i det systemet.  

PC4 Vill ha mer utbildning om Axel och hur det kan samköras med Basen.  

PC5 
Behöver mer utbildning om datahantering. Respondenten anser sig ha relativt 
dålig datakunskap.  

PC6 Ja 
PC7 Generell datorutbildning behövs. 
PC8 Ja det skulle nog vara bra 
PC9 Ja det är alltid bra med utbildning, man glömmer fort.  
PC10 Ja det behöver man alltid  

 

27. Har du arbetat eller kommit i kontakt med Axel? 
PC1 Ja, via utbildning och EI  
PC2 Bara hört talas om Axel  
PC3 Lite via EI  
PC4 Nej  
PC5 Har gått en snabbkurs om Axel.  
PC6 Jobbat med Axel i ett projekt. Det fungerade bra, Axel är ett bra verktyg.  

PC7 
Arbetar inte med det. Den lilla kontakten med Axel sker genom utskrifter från 
EI.  

PC8 Nej  
PC9 Nej  
PC10 Nej  

 

28. Vet du vad för typ av verktyg Axel är? 
PC1 Ja  
PC2 Nej  

PC3 
Vet varför Axel finns, men inte hur det fungerar. Tror att det är bra men 
behöver prova det för att få veta mer.  

PC4 Ja ett prognosverktyg  
PC5 Vet inte  
PC6 Ja  
PC7 Prognosverktyg, ekonomiuppföljning  
PC8 Vet på ett ungefär  

PC9 

Ja, ett ekonomisystem med ÄTA-hantering som är sammankopplad med 
Basen på något sätt. Respondenten tycker det är konstigt och dåligt att det 
finns flera system och att olika EI använder olika system. Han tycker det 
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behövs beslutas om vilket system som ska användas.  

PC10 Styrverktyg för kalkyl  

 
29. Har du fått, eller vill du ha, utbildning för Axel? 
PC1 Har fått utbildning men har inte arbetat med Axel.  
PC2 Ja  

PC3 

Har endast fått en genomgång där Axel visats. Den intervjuade tycker ibland 
att internutbildningarna är för opedagogiska. Han tycker inte det räcker att 
bara få se verktyget, utan att det krävs inlärning via användning.  

PC4 Ja en dag, men det behövs mycket mer.  

PC5 
Har fått en snabbkurs som inte gav speciellt mycket, vill och behöver mer 
utbildning.  

PC6 Den intervjuade har lärt sig av en EI. Vill ha mer utbildning.  
PC7 Nej, har inte fått och vill inte ha.  
PC8 Nej, vill och har inte.  
PC9 Ja om det ska användas.  
PC10 Nej  

 

30. Hur tillgängliga är hjälpmedlen på byggarbetsplatsen, och kan du påverka 
tillgängligheten? 

PC1 
Ja, de hjälpmedel som respondenten använder finns tillgängliga. Det finns 
även tillgång till Axel på arbetsplatsen.  

PC2 
Ja man kan påverka tillgängligheten, att ha tillgång till exempelvis Internet är 
bara en kostnadsfråga.  

PC3 
De är tillgängliga om Internetuppkopplingen fungerar bra, men det kan man 
inte alltid påverka som PC.  

PC4 
Sitter på kontoret, men har hört att byggarbetsplatserna ofta lider av en dålig 
Internetuppkoppling.  

PC5 

Han känner att det är svårt att påverka den ibland långa leveranstiden för 
Internetuppkopplingen. I övrigt är tillgängligheten god för de hjälpmedel han 
använder sig av.  

PC6 

Hjälpmedlens tillgänglighet beror av uppkoppling. Det är någonting som PC 
tyvärr ibland snålar in på, vilket sällan lönar sig. Den intervjuade vill dock ha 
bättre hjälp med att få igång dator och Internet vid etablering.  

PC7 
Det är svårt att påverka tiden det tar att få Internet installerat. Oftast räknas 
det inte med i kalkylen heller, och då tar det emot.  

PC8 
Den intervjuade har inte sitt kontor på byggarbetsplatserna, så det är svårt att 
svara på.  

PC9 Sitter på kontoret, så allt är tillgängligt.  
PC10 Har ett kontor, så tillgängligheten är bra.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel ska fallstudien analyseras och jämföras med förstudien och teorin. Analysen 
slås här samman med diskussion för enkelhetens skull. Analysen delas upp på samma vis som 
intervjuerna var uppdelade för att få en lättöverskådlig struktur. Ordet respondent, som 
återkommer vid flera tillfällen, är ett annat ord för den intervjuade personen.   

5.1 Inledning 
Den inledande delen av intervjuerna behandlar PC:s arbetsrutin samt hur denne ser på sina 
ekonomikunskaper och eventuella behov av ytterliggare ekonomikunskaper. Den här delen 
undersöker organisationens kompetens samt utbildningsnivå och utbildningsbehov.  

De intervjuade personerna har olika långa erfarenheter som PC. Allt från helt nya PC till de 
som arbetat över 30 år. De flesta, åtta av tio, har dock mångårig erfarenhet av tjänsten som 
PC. Samtliga tillfrågade har lång erfarenhet av byggbranschen. Alla utom en har som PC 
genomfört ekonomiutbildningar via Peab. De flesta har genomfört mer än en utbildning. Den 
som inte har gått någon utbildning kommer att göra det inom kort. Samtliga av de tillfrågade 
anser sig ha tillräckligt goda ekonomikunskaper för tjänsten som PC. Fem av tio tycker dock 
att man alltid kan bli bättre och att det är bra att komplettera sina ekonomikunskaper. Exakt 
vad för typ av kompletteringar som i så fall efterfrågas var svårare att få svar på. Tre PC tycke 
sig behöva mer kunskaper om prognosarbetet, medan en annan tyckte att det han egentligen 
behövde hjälp med var att strukturera sin organisation så att tiden räckte till för arbetet med 
ekonomin och arbetet med sina gubbar. Resten av PC behövde inga kompletterande 
kunskaper i ekonomiarbetet eller kunde inte komma på exakt vad de behövde komplettera. 
Överlag kan jag konstatera att alla PC anser sig ha tillräckliga kunskaper för ekonomiarbetet.  

Problemet med att få tiden att räcka till ekonomiarbetet är ett återkommande problem genom 
flera av intervjuerna. Det känns dock för enkelt att konstatera att om bara PC:s arbetsbördor 
minskades så skulle tiden finnas till ekonomiarbetet. Vad som kan tyckas intressant är att det 
är så få som tror att det går att strukturera om sina organisationer för att få tid till 
ekonomiarbetet. De flesta tycker helt enkelt att tiden inte finns och att den tiden 
ekonomiarbetet kräver går direkt ut över produktionen och/eller manskapet. Även om inte alla 
PC vill ha hjälp med sina organisationer kanske det ändå kan vara en bra idé att utveckla 
förslag till mindre omstruktureringar och/eller delegeringar för att PC ska få tiden att räcka 
till.   

Även om inte detta kartlägger PC:s faktiska ekonomikunskaper, utan snarare vad PC anser om 
sina ekonomikunskaper, kan det ändå konstateras ett par saker. Oavsett hur länge man har 
arbetat som PC så är ekonomikunskaperna tillfredställande för de tillfrågade, även om det 
alltid går att förbättra sina kunskaper. Detta betyder förmodligen att de som genomgår 
utbildningarna är tillfreds med dem och tycker utbildningarna är givande.   

5.2 Behov 
Med den här delen avser jag att undersöka om de intervjuade PC tycker det finns behov av att 
arbeta med uppdatering av produktionskalkylen samt slutkostnadsprognoser. Den här delen 
tar också upp huruvida de intervjuade PC har något att vinna eller förlora på arbetet med 
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uppdatering och prognoser. Meningen är att vidare undersöka ekonomikunskaper och 
inställning till ekonomiarbetet.   

På frågan om det finns ett behov av att uppdatera sin produktionskalkyl under ett projekt är 
alla tillfrågade PC eniga. Behovet finns och det är dessutom viktigt. Kunskaperna om 
produktionskalkylen och behovet om uppdatering verkar överlag goda. Tre PC säger att det 
sällan upprättas produktionskalkyler till deras projekt. Även om inte produktionskalkyl alltid 
upprättas är alltså alla PC överens om vikten av uppdatering vid de projekt där 
produktionskalkyl finns. En PC påpekar att behovet med uppdatering inte finns vid mindre 
projekt. Den följande frågan handlar om behovet med att arbeta med slutkostnadsprognoser. 
Här var alla PC helt överens, behovet finns. De flesta påpekade också hur viktigt det var med 
slutkostnadsprognoser.  

Alla intervjuade tycker att de har mycket att vinna på att arbeta både med uppdatering av 
produktionskalkylen och med slutkostnadsprognosen. Den främsta och vanligaste fördelen 
som nämns är att arbetet ger en bra överblick av ekonomin under projekten. Arbetet 
underlättar dessutom upptäckter av avvikelser i tid, vilket ökar möjligheterna till påverkan. 
Som tidigare nämnts i Förstudien så är den Aktuella produktionskalkylen och 
Slutkostnadsprognosen konstruerade bland annat för just dessa ändamål. Ett viktigt ändamål 
med slutkostnadsprognosen, som också nämnts under Förstudien, är utvinning och 
användning nyckeltal. Endast en PC nämner detta som en fördel han kan ha nytta av. Han 
påpekar dock att det är väldigt svårt att i praktiken utnyttja dessa nyckeltal. Som nämnts i 
Teorin är motivation viktig för att en människa ska utföra ett arbete, och motivationen hänger 
ihop med om den som utför arbetet känner att han har något att vinna på det. I det här fallet 
kan det konstateras att alla anser sig ha något att vinna på arbetet och att det inte är bristen på 
motivation som påverkar huruvida detta arbete utförs eller inte.  

Tre av PC anser sig inte förlora något på att arbeta med uppdatering av produktionskalkylen 
samt slutkostnadsprognoser. Resten anser sig inte förlora något förutom den resurs som krävs 
för själva arbetet. Än en gång påpekas det av flera av de intervjuade att de är svårt att få 
resurserna att gå ihop. Prioriteringarna är svåra att göra och tiden räcker inte till. Som jag 
tidigare påpekat så känns prioriteringsproblemet viktigt och det är något som man borde 
kunna jobba med.    

Kunskapen om ekonomistyrning och ekonomiuppföljning hos de tillfrågade är överlag bra 
och de tillfrågade verkar ha en god helhetsbild om styrning och uppföljning av ekonomin 
under byggprojekten. I Teorin beskrivs acceptans som en betydande faktor för att människor 
ska acceptera nya sätt att arbeta på. En viktig del i acceptansen är att alla inblandade förstår 
helhetsbilden av arbetssättet. Jag tycker att den förståelsen om ekonomin verkar finnas hos de 
PC jag har intervjuat.  

5.3 Krav 
Den här delen av intervjun undersöker om uppdatering och redovisning av ekonomin under 
byggprojekt är ett krav för PC, hur det kravet är ställt, vilken information som finns att tillgå, 
samt i vilken utsträckning PC arbetar med uppdatering av ekonomin i sina projekt. Här 
undersöker jag hur god vetskap PC har om de riktlinjer om ekonomiarbetet som Peab har 
ställt upp. Dessutom undersöks hur dessa riktlinjer följs upp av PC:s överordnande.  
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Alla PC utom en är överens om att uppdatering och redovisning av projektekonomin är ett 
krav. Den avvikande PC säger att endast prognosen är ett krav, övrig uppdatering av 
ekonomin är valfri. Dessa krav finns, se Förstudie, och respondenterna har överlag bra 
vetskap om dem. Det är däremot mer oklart varifrån kraven kommer. De intervjuade svarar 
alla att kraven kommer någonstans uppifrån företaget, men i övrigt skiljer sig svaren mellan 
AC, regionchefen och skallsatser. I Teorin nämns det hur viktigt det är med förtroende för 
dem som inför den nya arbetsmetoden. Förtroendet krävs för att medarbetarna ska acceptera 
den nya arbetsmetoden. I det här fallet är det svårt att ha förtroende om man inte vet vem eller 
vilka som har infört arbetsmetoden. Jag tror ändå inte att det här är någon större inverkande 
faktor på varför PC inte arbetar fullt med uppdatering och uppföljning. Detta på grund av att 
andra faktorer som följer känns mer betydelsefull.  

En väldigt viktig fråga är den om krav angående uppdatering och redovisning följs upp från 
PC:s närmaste chefer. Det tas upp vid ett flertal tillfällen i Teorin hur viktigt det är med 
uppföljning för att till fullo implementera nya arbetsmetoder. Respondenterna är inte helt 
överens angående uppföljningen från deras chefer. Hälften, fem av tio PC, tycker inte att 
uppföljning sker förutom vid arbetet med slutkostnadsprognoserna. De andra fem tycker att 
uppföljning sker och att det är mer uppföljning nu än för bara något år sedan. Flera PC säger 
att regionchefen har aktualiserat kravet på senare tid och att det känns som det är ett mer 
skarpt läge nu än tidigare. Vidare frågade jag hur uppföljningen är med ÄTA-redovisning 
samt produktionskalkylen. Uppföljning av ÄTA-redovisning verkar i stort fungera bra och det 
finns inget att tillägga på den frågan. Mer varierande svar fick jag på frågan om uppföljning 
av produktionskalkylen sker. Fem av tio tycker inte uppföljning av produktionskalkylen sker, 
och det påpekas igen att produktionskalkyl inte finns i alla projekt. Tre av tio antar att 
produktionskalkylen följs upp men de vet inte säkert. Det betyder att bara två av de tillfrågade 
anser att produktionskalkylen följs upp ordentligt.   

Under intervjuerna har det påpekats vid flera tillfällen att just dessa frågor om uppföljning, 
uppdatering och redovisning har aktualiserats extra mycket den sista tiden i Peab. Det är 
framförallt regionchefen som har stått för påtryckningarna, bland annat genom att själv gå in 
och detaljstudera ett flertal slutkostnadsprognoser och arbetet med dessa. Detta har ökat PC:s 
insikt om att det är viktigt med slutkostnadsprognoser. I Teorin nämns det att det som följs 
upp och kontrolleras är det som blir gjort. Att insikten och arbetet med uppdatering och 
redovisning av ekonomin har ökat beror nog helt och hållet på att regionchefen följer upp och 
visar att det är viktigt. Jag tror den här uppföljningen är väldigt viktig och att den behöver bli 
ännu bättre. Det är också viktigt att chefen mellan regionchef och PC, AC, också arbetar med 
uppföljning. Uppföljning behöver vara kontinuerlig för att verkligen säkerhetsställa att arbetet 
blir gjort och för att visa att arbetet är viktigt.  

Vidare undersöktes om de intervjuade anser att det finns bra och lättillgänglig information om 
hur man går till väga för att uppdatera och redovisa projektekonomin. Alla PC utom en tyckte 
att det fanns information. Tre av de nio tyckte dock att det fanns för mycket information. 
Dessa PC påpekar att de inte har den bästa datorvanan, och eftersom informationen till stor 
del är digitaliserad via Peabs intranät är det förmodligen datorvanan som påverkar känslan av 
ett för stort informationsflöde. Det tas i Teorin upp hur viktigt det är med relevant och tydlig 
information. Jag tycker det verkar som den information Peab tillhandahåller är både tydlig 
och relevant. Som nämnts så är det i så fall en bristande datorvana som kan behöva åtgärdas.  

En av de frågorna som direkt kan relatera till en av frågeställningarna är om PC uppdaterar sin 
produktionskalkyl med metodbyten och ÄTA. Hälften av de tio respondenterna säger sig 
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uppdatera sin produktionskalkyl. Av dessa fem säger två PC att uppdateringen beror av vilken 
EI de arbetar med och hur ofta EI gör uppdateringen. Trots att PC är ansvarig för 
uppdateringen, se Förstudie, verkar arbetet oftast falla på EI. Den undersökning som Peab 
utförde visade att nästan ingen PC arbetade med uppdatering av produktionskalkylen, se 
Problembeskrivning. Därför förvånade det mig att hälften av PC i min undersökning arbetar 
med uppdatering. Jag tror att det handlar mycket om regionchefens uppföljning den senaste 
tiden, att det är därför utfallet blev mer positivt i min undersökning jämfört med Peabs 
tidigare undersökning.       

De PC som inte uppdaterar sina produktionskalkyler har ofta inte en produktionskalkyl 
och/eller inte tid till uppdateringen. Produktionskalkylen är en förutsättning för att senare 
arbeta fram en aktuell produktionskalkyl som krävs i slutkostnadsprognosen. PC säger att det 
på mindre jobb inte finns tid eller behov för produktionskalkyl. Detta är inte bra men det är 
inte detta problem som mitt examensarbete riktar in sig på. Tiden som inte finns handlar 
återigen om hur PC prioriterar sina resurser. De sätter helt enkelt produktionen i första hand, 
vilket försummar ekonomiarbetet. Än en gång kan man fundera om PC behöver hjälp med att 
strukturera sin organisation.  

En intressant faktor som hämmar arbetet med uppdatering och uppföljningen av ekonomin har 
påpekats av flera PC. De tycker inte det finns tillräckligt klara besked om vilket system man 
ska använda vid uppdateringsarbetet. Det skapar oro och bidrar förmodligen till att PC 
undviker uppdateringsarbetet. Mer om den här diskussionen följer under Händelseförlopp och 
Hjälpmedel.  

5.4 Ansvar 
Frågorna i den här delen berör det ekonomiska ansvaret samt hur samarbetet mellan PC och 
EI fungerar. De intervjuades kunskaper om deras befattningar sätts på prov och därmed också 
tydligheten i den information som de tagit emot.  

Som tidigare nämnts i Förstudien så är PC:s befattningsbeskrivning tydlig, PC är ansvarig för 
ekonomin under byggprojekten och ska använda EI som en stödresurs. Det inkluderar 
uppdatering och redovisning av ekonomin. Trots detta är det endast sex av tio PC som svarar 
att PC är ansvarig för uppdatering och redovisning. Bland de fyra övriga så svarar två att PC 
och EI tillsammans är ansvariga, medan de två andra säger att EI är ansvariga. Nästa fråga är 
vem som är ansvarig för intäkter och kostnader i byggprojekten. Även här är PC ytterst 
ansvarig. Sex PC är medvetna om detta medan de andra fyra menar att PC och EI tillsammans 
är ansvariga.   

För att vidare reda ut hur samarbetet mellan PC och EI fungerar fick de intervjuade berätta 
hur ekonomiarbetet delas upp emellan dem. Det tog inte lång tid att få reda på att EI sköter en 
stor del av ekonomiarbetet, framför allt stora delar av inköpen. Vad som också framkom var 
hur viktig dialogen mellan PC och EI är för att ekonomiarbetet ska fungera. Bara en av tio PC 
påpekar att samarbetet inte fungerar bra. Det vanligaste svaret är att ekonomiarbetet är olika 
fördelat beroende av vilken EI som PC arbetar med. Överlag kan man utläsa att EI sköter 
mycket av det ekonomiarbetet som kräver dator. Det kan naturligtvis bero på att PC:s 
datorvana är sämre än EI:s, men det är nog mer troligt att man arbetar så för att man alltid har 
haft den uppdelningen. I Förstudien beskrivs det hur man lätt faller in i gamla arbetsmetoder 
när man ställs inför nya krav. Även om PC vet att han är ansvarig så får EI utföra en stor del 
av arbetet.  
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Precis som en PC nämner så tror jag att uppdateringen av ekonomin under byggprojekten blir 
lidande eftersom PC förlitar sig på att EI sköter det arbetet. Brister kommunikationen mellan 
PC och EI så brister det då också i arbetet. Om inte en PC vet att det är han som har ansvaret 
för uppdatering av ekonomin så tror han att EI ska sköta det arbetet. Jag tror att tydligare 
ansvarsområden är viktigt för att få bättre struktur och kontinuitet med uppdateringen och 
uppföljningen av ekonomiarbetet.

  

5.5 Händelseförlopp 
Den intervjuade får här förklara hur det rent praktiskt går till när PC arbetar med uppdatering 
av ekonomin. Dessutom ställs frågor om huruvida PC rapporterar avvikelser till sin 
överordnande.  

Det har tidigare i intervjuerna framkommit att inte alla PC arbetar med uppdatering av 
ekonomin, men de som arbetar med uppdatering utför den på liknande sätt men med olika 
hjälpmedel. Genomgående för de PC som uppdaterar är att de samlar på sig material som 
sedan vidarebefordras till EI som får knappa in siffrorna i datorn eller föra in dem i ett 
pärmsystem. Materialet från PC består av ÄTA-specar, beräkningar, e-post och papper mm. 
Precis som tidigare påpekas det återigen ett missnöje över att PC inte har fått några tydliga 
direktiv om vilket system man ska använda sig av vid uppdateringen. Olika EI använder sig 
dessutom av olika system (Axel, Basen, Pärmsystem) för uppdateringen och det verkar också 
skapa förvirring hos PC. Jag tror det är en bra idé att gå ut och meddela vilket system som ska 
användas så att den berörda kan arbeta in sig i just det systemet. Otydlig information leder i 
det här fallet förmodligen till ett undvikande av de system som finns samt undvikande av 
uppdateringen i sig.  

Det material som jag har tagit del av, se Förstudie och Referenslista, beskriver hur arbetet 
med uppdatering och uppföljning av projektekonomin ska gå tillväga. Ekonomikunskaperna 
hos de intervjuade PC har jag tidigare fastställt som fullt tillräckliga för detta arbete, så det är 
en fråga om att få dem att utföra arbetet. Jag tror att Peab ska fortsätta den uppföljning som 
regionchefen har påbörjat då den verkar ha lett till en avsevärd ökning av uppdateringen.   

Huruvida PC rapporterar avvikelser till sin chef avslöjar till viss del hur PC arbetar med 
ekonomin. Tre av respondenterna rapporterar inte avvikelser till AC, sin närmsta chef. De 
övriga rapporterar både positiva och negativa avvikelser. Rapportering beror sedan på vilken 
dignitet det är på avvikelsen. Små avvikelser rapporteras oftast inte alls, utan det handlar 
oftast om de större avvikelserna. Rapportering till AC sker oftast så fort som möjligt. En av de 
intervjuade berättade att kravet om rapportering är tydligare nu än det varit förut. Om 
intervjuerna hade skett för ett år sedan tror han att ingen hade rapporterat.   

5.6 Hjälpmedel 
I den här avslutande delen av intervjun får PC svara på frågor som handlar om de hjälpmedel 
och verktyg som finns och/eller används vid ekonomiarbetet. Undersökningen omfattar vilka 
olika verktyg som respondenterna använder, hur verktygen fungerar och om de intervjuade 
har fått utbildning för verktygen. Dessutom undersöks PC:s kunskaper om Axel. Axel är 
framtaget för att användas vid prognosarbetet och vid uppdatering av ekonomin under 
byggprojekt, se Förstudie.   
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Till att börja med kartlades de olika verktyg/hjälpmedel som PC använder idag och hur de 
fungerar. Papper och penna, pärmsystem, blanketter, Excel och Basen var de förekommande 
verktygen. En PC använde sig också utav inköpssystemet Inka, ingen nämner Axel. Det 
vanligaste verktyget verkar vara papper och penna. De tillfrågade som oftast använder sig av 
papper och penna tycker det fungerar bra och känner sig trygga i det arbetet. Förutom papper 
och penna är även Basen vanligt förekommande, fyra av tio tillfrågade. De som använder 
Basen tycker fördelarna är att det är förhållandevis lättarbetat och ger bra inblick i ekonomin. 
Flera nämner dock dålig datorvana som ett hinder för att arbeta fullt ut med Basen.   

Hälften, fem av tio PC, har fått utbildning för de verktyg de använder sig av. Flera är 
självlärda. På frågan om de intervjuade behöver ytterligare utbildning för verktygen var det 
bara en PC som svarade nej. De övriga anser sig alla behöva utbildning för verktygen. Två 
behöver generell datorutbildning, fyra behöver allmän utbildning för verktygen och två vill ha 
utbildning för Axel och hur Axel samkörs med Basen. Återigen skiljer sig här behoven 
eftersom PC inte tycker att de finns några instruktioner om vilka verktyg som ska användas. 
Att de intervjuade ändå anser sig ha ett utbildningsbehov tyder på att de inte är motståndare 
till verktygen, utan att de snarare saknar kunskaper.  

De följande frågorna handlar om prognosverktyget Axel. Sex av de tio PC har kommit 
kontakt med Axel på något sätt. Ett flertal via snabbkurs, tre via EI och bara en som arbetat 
med Axel under ett projekt. Den PC som arbetat med Axel tyckte det fungerade bra och att 
Axel är ett bra verktyg. Bara hälften av respondenterna visste vad Axel var för typ av verktyg, 
se Förstudie. Inställningen till verktyget är ändå helt ok. Tre av respondenterna har inte fått 
och vill inte ha utbildning för Axel, men övriga är positiva och vill lära sig mer om nu 
verktyget ska användas.  

Om Axel ska användas av PC krävs det mer och bättre utbildning. Flera PC påpekade att 
snabbkurser inte ger speciellt mycket då det krävs att man får sitta ner med verktyget och 
prova själv, inte bara titta på en genomgång.  

Sist av allt undersöktes PC:s möjligheter att påverka om verktygen kan finnas tillgängliga på 
deras arbetsplatser. Axel och Basen kräver som bekant Internet och en dator. De PC som har 
sin arbetsplats på ett bygge påpekade att de ofta lider av dålig uppkoppling och långa 
väntetider på installation av Internet och PC. De framkom dock i de flesta fall att det handlar 
mer om planering och prioritering från PC:s sida. Det är tydligen sällan som PC kalkylerar in 
kostnaden för Internet och därför undviks den i ett senare skede. Det innebär att de verktygen 
som kräver uppkoppling borde vara användbara på byggarbetsplatsen om bara PC planerar för 
det. Här handlar det mer om en inställningsfråga än om ett praktiskt problem. Om PC lär sig 
verktygen och de fördelar som de kan medföra så kommer förmodligen inställningen till 
Internetkostnaden också att förändras. 
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6 Slutsats 
Nedan följer de slutsatser och svar till frågeställningarna som framkommit ur analysen. 
Slutsatserna redovisas under respektive frågeställning. Efter de besvarade frågeställningarna 
redovisas ett antal åtgärdsförslag, en kortfattad diskussion om tillvägagångssätt och resultat, 
samt förslag på vidare forskning inom området.    

Är verktygen för ekonomistyrning och ekonomiuppföljning fungerande och 
användbara? 
Basen och Axel fungerar bra och är användbara. Även papper, penna och Excel-blad fungerar 
bra.  

Varför? 
Både Basen och Axel fyller sitt syfte som ekonomistyrningsverktyg. De ger goda möjligheter 
till både att följa upp och styra ekonomin under ett byggprojekt. De PC som arbetar med 
Basen tycker att verktyget är användarvänligt och fungerar bra. Eftersom bara en av de 
intervjuade PC har använt Axel kan jag inte konstatera att det fungerar bra för PC. Det bör 
dock påpekas att den PC som har använt Axel var nöjd med verktyget. Det är också värt att 
påpeka att Axel fungerar bra för de EI som arbetar med det, så det skulle med all säkerhet 
fungera lika bra för PC.   

PC har alltid tillgång till papper och penna, oavsett typ av byggarbetsplats. De arbetar både 
snabbt och effektivt med de verktygen.  

I vilken utsträckning används verktygen?  
De verktyg som kräver dator och datorkunskap används inte mycket av PC. Basen används 
emellanåt av några PC. Axel används i stort sett inte alls av PC. Papper och penna används i 
stor utsträckning.  

Varför? 
De som använder Basen känner att de skulle behöva bättre kunskaper för att kunna utnyttja 
och förstå systemet bättre. Kunskaperna angående Axel är ännu sämre, bara en PC har arbetat 
med verktyget. Flera PC känner en osäkerhet över vilket/vilka verktyg de ska använda och det 
är förmodligen en stor bidragande faktor, förutom ofullständiga kunskaper, till varför 
verktygen används i så liten utsträckning. En annan orsak är bristande datorvana hos många 
PC. Dessutom anser sig flera PC inte ha ordentligt med tid till ekonomiarbetet.   

Papper och penna har använts av alla PC under väldigt lång tid och detta är därför det mest 
naturliga arbetssättet. PC känner större trygghet med ett papper i handen jämfört med ett 
dokument i datorn.  

Är organisationens kompetens tillräcklig för nuvarande verktyg, eller krävs det vidare 
utbildning? 
PC saknar kompetens för de nyare datoriserade verktygen och behöver vidare utbildning. 
Detta gäller både Axel och Basen, men framförallt Axel. De behöver också en bättre generell 
datorkunskap. Som det ser ut nu är flera PC oroliga att de gör mer skada än nytta för projekten 
om de skulle försöka använda sig av de datoriserade verktygen.   
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Är organisationens kompetens tillräcklig för arbetet med ekonomistyrning och 
ekonomiuppföljning, eller krävs det vidare utbildning?  
Ekonomikunskaperna hos de intervjuade PC är fullt tillräckliga för arbetet med 
ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. Alla PC jag pratade med verkar förstå helheten i 
projektekonomin och varför det är viktigt med styrnings- och uppföljningsarbetet. Det krävs 
inte vidare ekonomiutbildning för de PC jag har intervjuat.  

6.1 Åtgärdsförslag 
Utifrån analysen och slutsatserna anser jag att följande åtgärdsförslag kan vara lämpliga om 
Peab vill öka säkerheten på deras kostnadsprognoser. Förslagen är inte rangordnade. 

 

Tydligare information om vilka/vilket verktyg som ska användas av PC vid 
uppdatering och redovisning av projektekonomin. Sedan krävs det utbildning för dessa 
verktyg och uppföljning av att verktygen används. Dessutom behöver flera PC 
grundläggande datorkunskaper om de verktyg de ska använda kräver dator. 

 

Rakare och tydligare information om PC:s ansvarsområden krävs. 

 

Erbjuda PC hjälp att strukturera och prioritera sin organisation så att det finns tid för 
styrning och uppföljning av ekonomin.  

6.2 Diskussion 
Om jag skulle göra om examensarbetet hade jag genomfört Förstudien på Peab innan jag läste 
in och skrev Teorin. I och med att Teorin genomfördes först behandlas där en del material 
som i efterhand inte känns helt väsentlig för studien. Vidare så borde intervjuerna ha bokats 
tidigare än de gjordes. Nu uppstod tyvärr en del väntan då intervjuerna blev utspridda över 
nästan två veckor. Angående intervjuerna så hade det också varit klokt att genomföra en eller 
två testintervjuer för att kontrollera kvaliteten och väsentligheten på frågorna. Ett par frågor 
kändes överflödiga och upprepande.  

I övrigt känns tillvägagångssättet bra och jag tror att liknande resultat skulle uppnås om 
studien genomfördes en gång till.   

6.2 Vidare forskning 
Det här examensarbetet omfattar endast tio veckors studier och det finns därför ett flertal 
möjliga områden att forska vidare kring. Följande förslag är inte rangordnade. 

 

Hur påverkar AC:s arbete och uppföljning PC:s uppdatering och redovisning av 
projektekonomin? 

 

Ökar prognossäkerheten vid användande av de datoriserade styrverktygen? Jämförelse 
av två projekt där det ena projektet drivs med Axel och det andra projektet drivs på 
traditionellt vis manuellt med papper och penna. 

 

Ökar prognossäkerheten vid införandet av GAS? En jämförelse av prognossäkerheten 
innan och efter införandet av GAS. 

 

En undersökning om hur arbetet med slutkostnadsprognosen skiljer sig när 
ekonomiarbetet har skett i Axel jämfört med om ekonomiarbetet har utförts med 
papper och penna. 
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Bilaga 1 

Frågebatteri entreprenadingenjör   
1. Vad innebär rollen som EI? 
2. Förklara rollfördelningen mellan EI och PC 
3. Förklara den ekonomiska rollfördelningen mellan EI och PC 
4. Är rollfördelningen tydlig? 
5. Vem är ekonomisk ansvarig för ekonomin vid ett byggprojekt? 
6. Hur arbetar du med ekonomin under pågående byggprojekt? 
7. Hur arbetar PC med ekonomin under pågående byggprojekt? 
8. I vilken utsträckning anser du att EI och PC arbetar med kontinuerligt uppdaterande av 

ekonomin under byggprojekt? 
9. Hur ser roll fördelningen mellan EI och PC ut vid arbetet med uppdatering av 

ekonomin: 
- Metodförändringar 
- ÄTA (tillk/avg) 
- Återstående kostnader 

10. Vilka hjälpmedel och verktyg finns att tillgå för det arbetet? T.ex. 
- Axel 
- MAP 
- Basen (Går det att utföra beräkningar? Finns Basen på byggarbetsplatsen?) 
- Excell 

11. Vilka av dessa verktyg använder du? 
12. Hur länge har du arbetat med det/de? 
13. Fungerar verktygen bra? 
14. Har du fått utbildning angående dessa? 
15. Förklara kort hur man använder Axel och hur det samarbetar med Basen. 
16. Vet du vilka av dessa verktyg PC använder? 
17. Vilka verktyg och hjälpmedel för uppdatering av ekonomin har PC att tillgå ute på 

byggarbetsplatsen? 
18. Knappar PC in några siffror själv i systemen? 
19. När det sker justeringar av metod, ÄTA på byggarbetsplatsen, får du reda på det direkt 

av PC? 
20. När det sker justeringar av metod, ÄTA på kontoret, får PC reda på det direkt dig? 
21. Hur fungerar dialogen med PC? 
22. När det sker förändringar, metod eller ÄTA, kalkyleras dessa direkt? 
23. Skillnad mellan EI och PC på ovanstående fråga? 
24. När det sker förändringar, metod eller ÄTA, och dessa har kalkylerats, hur hanterar 

man resultatet? Knappas det direkt in i systemen? 
25. Om man inte arbetar med uppdatering av ekonomin, blir det mycket att sammanställa 

inför slutkostnadsprognosen? 
26. Möjligheter att vara med och se när du (och PC?) uppdaterar ekonomin? 
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Inledning 

Behov 

Hjälpmedel 

Krav 

Vilka finns och används 

Ansvar 

Praktiskt händelseförlopp 

Ja Nej

 

Nej

 

PC

 

EI

Ja

 

Ja

 

Nej

 

Axel? 

Varför? 

Funkti-
on/anvä
ndarvä-
nlighet

 

Excel? Papper? ? 

Funkti-
on/anvä
ndarvä-
nlighet

 

Funkti-
on/anvä
ndarvä-
nlighet

 

Funkti-
on/anvä
ndarvä-
nlighet

 

Utbild? 

 

Utbild? Utbild? 

 

Utbild? 

 

Vad tycker PC? 
Information 
Uppföljning 

Varför? 

Tillgänglighet 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor PC   ekonomistyrning och ekonomiuppföljning 

Inledning 
1. Hur länge har du arbetat som PC? 
2. Har du genomfört någon ekonomiutbildning via Peab? 
3. Om ja, genomfördes den/de som PC eller innan? 
4. Anser du att dina ekonomikunskaper är tillräckliga? 
5. Om nej, vad anser du behöva komplettera?   

Behov 
6. Finns det behov att arbeta med uppdatering av produktionskalkylen? 
7. Finns det behov att arbeta med slutkostnadsprognoser? 
8. Har du som PC något att vinna på det arbetet? 
9. Har du som PC något att förlora på det arbetet? 

Krav 
10. Är uppdatering och redovisning av projektekonomin ett krav? 
11. Om ja, vem eller vilka har ställt kravet till dig som PC? 
12. Om ja, följs kravet upp? 
13. Finns det (skriftliga) instruktioner om hur uppdatering och redovisning av 

projektekonomin ska redovisas? 
14. Uppdateras produktionskalkylen med metodbyten och ÄTA? Varför? Varför inte? 
15. Sker uppföljning av produktionskalkylen? 
16. Sker uppföljning av ÄTA redovisning? 

Ansvar 
17. Vem ansvarar för att projektekonomin uppdateras och redovisas? 
18. Vem ansvarar för intäkter och kostnader i projekten? 
19. Hur är ekonomiarbetet fördelat mellan PC och EI?  

Händelseförlopp 
20. Hur gör du som PC rent praktiskt för att uppdatera ekonomin med metodbyten eller 

ÄTA? 
21. Rapporteras avvikelser som medför försämrat bidrag till AC? 
22. Om ja, sker det före eller efter kostnaden tagits? 

Hjälpmedel 
23. Vad finns det för hjälpmedel att tillgå för uppdatering och redovisning av 

projektekonomin, och vilka av dessa använder du? 
24. Fungerar de tillfredställande? Varför? Varför inte? 
25. Har du fått utbildning för något av hjälpmedlen? 
26. Behöver du (ytterligare) utbildning för hjälpmedlen? 
27. Har du arbetat eller kommit i kontakt med Axel? 
28. Vet du vad för typ av verktyg Axel är? 
29. Har du fått, eller vill du ha, utbildning för Axel? 
30. Hur tillgängliga är hjälpmedlen på byggarbetsplatsen, och kan du påverka 

tillgängligheten? 


