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Sammanfattning 

Ekonomi och prognostisering är en stor utmaning för alla företag och en viktig pusselbit för 
lönsamheten i byggindustrin. Digitaliseringen har underlättat kontakten mellan entreprenör och 
projektledning. Med det tryck som digitaliseringen och av andra konkurrerande företag medför är 
det viktigt att kunna ställa realistiska prognoser med rätta förutsättningar. Detta för att sedan ta vara 
på utvinna erfarenheter och ha dem i beaktande vid projektering av kommande projekt. Eftersom en 
väl utförd prognos från varje projekt medför ett underlag till de framtida besluten inom ett företag är 
det viktigt att hitta och identifiera risker och möjligheter för varje projekt.  
 
Bakgrunden för arbetet är behovet att utreda företagets arbetssätt vid prognoshantering. Arbetet 
utfördes tillsammans med Svevia och mycket av informationen kommer från det företaget. Studien 
är baserad på intervjuer samt en enkät. De intervjuade personerna hade olika befattningar inom 
företaget några från företagsledningen och några från produktionen. Brister i dagens arbetssätt 
synliggjordes och utreddes. Likaså diskuterades frågor kring utbildning, programvaror och resurser.  
 
Vid enkäten var respondenterna var anställda på företaget. Resultatet redovisas i form av diagram. 
Resultaten från enkäten och från intervjuerna analyserades och ledde fram till denna slutsats: brister 
fanns genom: avsaknad av utbildning, tidsbrist, saknaden av ett enhetligt arbetssätt och 
kunskapsbrist beträffande programvara. Den viktigaste bristen är saknaden av ett enhetligt 
arbetssätt, Uppföljning och tillvägagångssätt gällande prognoser borde vara lika för alla anställda.  

 
Nyckelord: prognoser, prognoshantering, ekonom, arbetssätt 
  



 
 

 
  



 
 

Abstract 

Economy and forecasting are a big challenge for the corporations and an important piece if the 
puzzle when it comes to profitability in the construction industry. Digitalization of the workplace 
within the construction industries has made it easier to communicate between the entrepreneur and 
project management. A big part of the digitalization and the pressure from other companies makes it 
very important to be able to make realistic forecasts. Also be able to extract the experience from the 
forecasts and applying it in the future endeavors of the company. Since a well thought out forecast 
from every project create a basis in which the future decisions will be grounded in, identifying the 
risks and possibilities of each project and in how they were resolved to minimize losses will be of 
much importance.  
 
This reports background is the need to investigate a uniform approach to forecast management. This 
thesis was made in collaboration with Svevia and the bulk of the information was derived from their 
company. The study is based on interviews conducted with employees and a survey. The 
respondents held different positions within the company where both members of the management 
were interviewed and from the production.  Shortcomings in current method were made visible and 
investigated. Likewise issues concerning education, software and resources were discussed. 
 
The result of the survey was compiled with diagrams where the employees of the company 
responded to the different questions. Together with the result of the interviews and the survey the 
analysis and conclusion was formed. The comprehensive flaws can be attributed to the lack of a 
uniform practice, where the follow up and approaches are the same for all employees. 
 
Keywords: forecasts, forecast management, economies, practice 
  



 
 

  



 
 

Förord 

Följande examensarbete är den avslutande delen till utbildningen Byggteknik och Design med 
inriktningen anläggning på Kungliga Tekniska Högskolan. Rapporten visar det slutliga resultatet av de 
10 veckor långa arbetet under våren 2019. 
 
Vi vill tacka alla personer vars hjälp och stöttning möjliggjort denna rapport. Ett stort tack till vår 
akademiska handledare Alicja Tykocka Ström som vi har fått hjälp och stöd av i arbetet med 
rapporten. 
 
Ett stort tack till våra tre näringslivshandledare Anna Lagergren, Carolina Detterfelt och Charlotte 
Hooft. De har hjälp oss väldigt mycket med vårt arbete och sett till så vi fått tillgång till material och 
kontakt med personal samt varit ett stöd till oss under hela arbetet med rapporten.  
 
Vi vill även rikta ett tack till alla övriga personer vi fått möjligheten att intervjua och andra personer 
som hjälpt oss färdigställa denna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   



 
 

Begreppsförklaring 

Blankett 25 - Ett Excel formulär framtaget av företaget för att sammanställa prognoserna i företaget. 
 
BÅF - Bedömd återstående fakturering. Avser den bedömda återstående faktureringen på ett projekt 
vid en vald tidpunkt. 
 
BÅK - Bedömd återstående kostnad. Avser den bedömda återstående kostnaden på ett projekt vid 
en vald tidpunkt. 
 
MAP - Kalkylprogram, används vid kalkylering och uppföljning. 
 
RoM - Risk och Möjligheter. Avser en lista där risker och möjligheter synliggörs över varje projekt. 
 
UR - Underrättelse liggare 
 
ÄTA - Ändring, tillägg och avgående arbeten.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Allt fler företag utvecklar sin ekonomihantering inom den svenska anläggningsmarknaden vilket 
medför en mer betydande roll inom företagen för prognoshantering. Vikten har ökat med att ställa 
allt högre krav på verklighetsbaserade prognoser där resultatet ligger nära det verkliga utfallet. 
Således har även efterfrågan om kunskapen bakom prognosens framställning ökat. En strukturerad 
och tydlig uppföljningsbar prognos ute i produktionen ger stort kunskapsinnehav, kunskapen kan 
vara behjälplig för kommande projekt med liknande förutsättningar. Vikten att kunna identifiera 
projektets risker och möjligheter är betydelsefull för möjligheten att bedöma påverkan på projektets 
resultat. 
 
Prognoser är en väsentlig del av arbetet i den moderna byggbranschen och behövs för företagets 
överlevnad samt hjälper företaget med den successiva vinstavräkningen för projekten. Prognoser är 
en plan över ett projekts gjorda moment i produktionen och dess bedömda återstående arbeten. 
Momenten är även kopplade till en kostnad där synliggörs fakturerade kostnader och bedömd 
återstående kostnad. 
 
Inom företaget finns ingen enhetligt systematiserad arbetsgång eller anvisning för företagets 
arbetssätt med prognoshantering. Nyanställda tjänstemän får det svårt att anamma företagets 
arbetsmetoder med prognoser när projekten inte har samma arbetssätt för varje projekt. Det medför 
att skapandet av prognoser kräver större erfarenhet än vad en nyanställd på företaget innehar. 

1.2.  Syfte och frågeställning 

Idén till denna rapport grundar sig i behovet av utvecklandet gällande ett mer enhetligt och 
systematiskt arbetssätt med prognoser för att underlätta arbetet för alla involverade.    
 

 Hur ser arbetssättet ut i dagsläget? 

 
 Vilka brister finns med dagens arbetssätt? 

 
 Hur kan arbetet med prognoshantering bli bättre i framtiden? 

1.3.  Målformulering 

Målet med arbetet är att undersöka vilka brister det finns med dagens arbetssätt med hjälp av 
intervjuer och enkätundersökning. Att företaget då får en bild över befintliga brister och därefter 
utveckla potentiella lösningar och förslag. 

1.4. Avgränsningar 

Avgränsningarna har gjorts för att arbetet ska få rätt omfattning.  
 

 Intervjuer och information har fåtts från Svevia och ses ur ett perspektiv från Svevias 
synvinkel.  

 Inga specifika projekt har analyserats, informationen är baserad på företagets arbetssätt. 
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 Hanteringen börjar granskas först efter siffrorna i prognoserna är satta och rapporten avser 
endast arbetssättet därifrån, inte val av metod eller utförande på arbetsplatsen.  

 

 Rapporten är tidsbegränsad och kommer endast avse information hämtad under perioden 
18:e mars 2019 och 10 veckor framåt. 

1.5.  Disposition 

Kapitel 1. Bakgrund: Kapitlet innehåller en inledande text där läsarens intresse väcks. Där 
presenteras rapportens syfte, mål och frågeställning på ett generellt sätt. Syfte, mål och 
frågeställningen ligger till grund för rapportens uppkomst tillsammans med avgränsningarna.  
 
Kapitel 2. Metod: I kapitlet presenteras de valda metoderna för tillvägagångssättet vid 
informationssamling till rapporten.  
 
Kapitel 3. Nulägesbeskrivning: Här presenteras företaget och dess koppling till frågeställningen. 
 
Kapitel 4.Teoretisk referensram: Följande kapitel presenterar fakta och teori om rapportens 
innehåll. Teoretisk information väsentlig för läsarens förståelse av resultatet beskrivs här. Berörda 
program och hjälpmedel presenteras även här.  
 
Kapitel 5. Genomförande: Här presenteras genomförandet av metoden och exakt hur 
faktasamlingen gick till, vilka typer av roller blev intervjuade samt hur tillvägagångssättet med 
enkäten gick till. 
 
Kapitel 6. Resultat: Kapitlets innehåll är resultatet från de utförda aktiviteterna. Intervjuerna och 
enkätens svar presenteras, i vissa fall med visuell hjälp i form av figurer. 
 
Kapitel 7. Analys: Kapitlet presenterar en analys av resultatet, här diskuteras för- och nackdelar med 
resultatet.  
 
Kapitel 8. Slutsatser: Kapitlet innehåller rapportens och arbetets slutsats. 

 
Kapitel 9. Rekommendationer: Här presenteras rekommendationer till fortsatta studier samt 
rekommendationer för fortsatt undersökning av företaget. 
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2. Metod 

2.1. Intervjuer 

Den statistik och information som rapporten är grundad på är inhämtad genom semistrukturerade 
intervjuer med specialister inom ämnet samt en enkätundersökning (se bilaga 1 för intervjumall). 
Intervjuer skedde med tjänstemän från Svevia med öppna frågeställningar vilket leder till ett 
dialogskapande samtal. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheten till följdfrågor gällande det 
berörda ämnet och för respondenten att fritt beskriva med egna tankar och ord. För att få en 
generaliserad bild av företagets arbetssätt krävs att flertalet intervjuer görs.  
 
Intervjuerna är endast genomförda med anställda hos Svevia vilket leder ett perspektiv sett från 
Svevias håll. 13 personer intervjuades och det utgör endast en liten del av företaget, vilket kan leda 
till ett missvisande resultat. För att förhindra missvisning har personer med olika arbetsroller från 
varje geografisk region intervjuats. 
 
Intervjuer är en kvalitativ informationsinsamlingteknik där individens uppfattning av omgivningen 
står i fokus där deras tolkningar analyseras och sammanställs (Backman, 2016). Det innebär att den 
tolkade informationen oftast är ostrukturerad vilket ställer krav vid tolkningen av informationen. 

2.2.  Enkät 

Enkätinsamling ligger till grund för statistiken i helhet då en stor variation bland deltagarna skapar ett 
bredare resultat. Resultatet får därmed större trovärdighet än om enkäten vore riktad till ett mindre 
urval människor innehavande samma kompetens. Enkäten besvaras endast av anställda med olika 
befattningar kopplat till prognoser inom Svevia. En enkät är givande då många människor kan nås 
samtidigt och geografiskt läge är betydelselöst. Dock kan inte bristande engagemang och/eller 
kunskap om frågorna bortses från deltagarna. 
 
Enkätens utformning innehåller både slutna och öppna frågor vilket ger en blandning av kvalitativ 
och kvantitativ information (se bilaga 3 för enkätens utformning). Den kvantitativa informationen fås 
bland de slutna frågorna i enkäten och komplimenteras med respondenternas motiveringar till de 
öppna följdfrågorna i enkäten. 

2.3.  Litteraturstudie 

Djupare förståelse om innebörden av prognoshantering behövdes. Därför har ett antal böcker 
studerats och använts vid faktasamlingen av denna rapport. Tidigare examensarbeten med 
relaterade titlar har granskats, rapporterna hittades på portalen DiVA. Faktasamling via internet har 
förekommit då användes sökorden: prognoshantering, prognoser, kalkylering, rullande prognoser, 
vinstavräkning, täckningsbidrag. 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1. Bakgrund Svevia 

Svevia är ett fristående statligt bolag. Svevia grundades år 2009 efter tidigare tillhört Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) under namnet Vägverket Produktion. Företaget är ett av de största bolagen 
inom anläggning i Sverige. Svevia utför nybyggnationer, drift och underhåll av svenska vägar och 
annan infrastruktur. Tre divisioner finns inom företaget; anläggning, beläggning och drift. Se figur 3.1 
för organisationsschema över Svevia Anläggning. Svevia har flest projekt inom Sverige och det är 
företagets huvudmarknad, ett fåtal projekt finns i grannländerna. Svevia har arbetande personal ute 
på 100 olika arbetsplatser. Företaget har 2100 medarbetare och omsatte 8,3 miljarder år 2018. 
(Svevia, 2019a)  

 
Figur 3.1 Svevia Anläggning organisationsschema 

3.2. Svevias arbete med prognoshantering 

Svevia jobbar i stor utsträckning med prognoshantering och detta är en väsentlig del för att företaget 
ska gå runt. Svevia har under en tid tyckt att prognoserna ofta är felvisande och är därför inte lika 
pålitliga. Att trovärdigheten minskat visar sig genom ökade kostnader och större avvikelser. 
Vanligtvis ökar kostnaderna alltid från anbud till färdigställt arbete och detta är normalt, dock skulle 
ökade kostnader kunna minska genom precisare prognoser.  

Division 
Anläggning

Region Stockholm - Nord

Anläggning Härnösand Anläggning Stockholm

Anläggning Falun Grundläggning

Region Sydväst

Anläggning Linköping Anläggning Göteborg

Marksanering Anläggning Malmö

HR-Partner

Div.controller

VU chef

Kontraktsingenjör
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I dagsläget har företaget inte ett enhetligt arbetssätt gällande prognoser. Byggplatsorganisationerna 
har över tid utvecklat egna arbetssätt med egna mallar och tillvägagångssätt. Svevia är i skrivande 
stund i implementeringsfasen av ett gemensamt användande av programmet MAP. Se avsnitt 4.6.1-
4.6.2 för fördjupning i MAP.  
 
Tidigare har Svevia försökt implementera MAP och få anställda att använda programmet. Försöket 
misslyckades och företaget avslutade arbetet med MAP. Då fanns inte lika mycket vetskap om 
programmet och för lite resurser lades på implementeringen och förståelsen av programmet. I 
nuläget har företaget kommit på hur programmet kan införas på ett mer förståeligt sätt. Tidigare var 
programmet mer komplicerat och för många aktiviteter användes, nu används få aktiviteter för att 
göra helhetsintrycket lättförståeligt. 

3.3. Avstämning-Projektprognos 

Vid de månadsvisa avstämningarna ska prognosen redovisas i en förutbestämd mall, Avstämning-
Projektprognos (se figur 3.2). I folkmun används istället namnet “Blankett 25”. “Blankett 25” blir 
således resultatet av prognosarbetet där aktiviteterna från produktionen visas. I banketten syns den 
ursprungliga produktionskalkylen men även den aktuella kalkylen. Det visas också hur långt in i 
produktionen projektet kommit, samt de nedlagda kostnaderna. Även BÅK:en redovisas här vilket är 
de bedömda återstående kostnaderna. 
 

 
Figur 3.2 Svevias mall "Avstämning-Projektprognos" 

I tabellen synliggörs ökade kostnader med rödmarkerade siffror medan de andra siffrorna förblir 
blåmarkerade. 

3.4. Rollbeskrivning 

För fullständig rollbeseskrivning se bilaga 5. 

3.4.1. Arbetsledare 

Arbetsledarens roll är att sköta de givna uppdragen och att ha ansvar för de entreprenörer anställda 
av Svevia i produktionen. Arbetsledarens ekonomiska ansvarsområden är att sammanställa och att 
löpande fakturera projektets arbeten utförda av anställda underentreprenörer. Se till att det utförda 
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arbetet uppfyller de överenskomna krav och att arbetet blir klart enligt tidplanen och kontrollera 
entreprenörernas tidrapporter, följesedlar och checklistor. Arbetsledaren ska proaktivt arbeta med 
planeringen av arbetet så att det kan utföras på bästa möjliga sätt resurs-, kapacitets- och 
mängdmässigt. 

3.4.2. Platschef 

Platschefen har störst ansvar på företagets projekt vilket omfattar personal, leverantörer, 
underentreprenörer. Platschefen ser till att följa upp projekten så att de uppnår tillräcklig lönsamhet 
enligt företagets riktlinjer. Inom rollens beskaffenhet ingår ansvar för att personalen är väl insatt 
inom projektets kontraktsfrågor. Ansvaret angående projektets budget, prognoser och 
uppdateringen av resultatet i produktionen ligger likaså på platschefen.  

3.4.3. Projektchef 

Projektchefen har största ansvaret i Svevias stora och mest omfattande projekt. Projektets 
ekonomiska mål är att produktionskalkyl och budget upprättas samt att prognosrutiner följs vilket är 
projektchefens direkta ansvar. Positionen kräver också att vid upphandlingar och inköp välja 
entreprenör och skriva avtal till de bästa möjliga fördelarna till Svevia. Månadsavstämningarna av 
prognoserna och av budgeten tillhör projektcheferna. 

3.4.4. Projektingenjör 

Arbetsuppgifter inom projektingenjörernas roll är bland annat planering, ekonomisk uppföljning och 
avstämning samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Projektingenjörer kan ha flera projekt och 
arbetar direkt mot platscheferna i varje projekt. De medverkar i Svevias förbättringsarbete inom det 
interna ledningssystemet och medverkar i de interna revisionerna. Har stort omfång av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden delegeras från platschefen. 

3.4.5. Entreprenadchef 

Entreprenadcheferna innehar ett delegerat ansvar inom sin egen region där de huvudsakligen 
fokuserar på genomförandeprocessen och finns tillgängliga för stöd till regionens platschefer. 
Entreprenadschefen hjälper till att justera projektens prognoser och uppdateringen av 
produktionskalkylerna och produktionsuppföljningen månadsvis. 

3.4.6. Entreprenadingenjör 

Entreprenadingenjörerna är arbetschefernas högra hand och förbindelsen mellan arbetschefen och 
arbetsplatserna, de kan även förbinda beställare, arbetsplats och arbetschef. Kan ha en eller flera 
specialistområden och medverkar i alla byggets skeden där deras arbetsuppgifter innehåller 
marknadsföring, kalkylering, ekonomisk uppföljning, projektplaner m.m. Vilket ger ett mer brett 
ansvarsområde än djupt och är ett komplext arbete inom flera olika kompetensområden. 

3.4.7. Arbetschef 

Arbetschefen leder och planerar verksamheten utifrån uppsatta mål. Ansvarar för 
arbetschefsområdets ekonomi och marknadsför verksamheten samt skaffar nya kunder och uppdrag. 
De problem arbetschefen måste lösa är oftast komplexa och sammansatta inom flera olika sfärer 
inom produktion, ekonomi etc. Arbetsområdet är brett med stor variation på arbetsuppgifterna. 

3.4.8.  Controller 

Svevias controller bidrar med att rapportera finansiella resultatet från projekten och framtar 
företagets ekonomiska resultat och nyckeltal till ledningen samt framtagande av 
presentationsmaterial. Hanterar likaså bolagets riskhantering samt internkontroll och är med på 
kontorets kvartalsvisa prognosavstämningarna där projektens ekonomiska redovisning granskas. 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

4. Teoretisk referensram 

4.1. Vägen till prognos 

Uppföljningen av verkliga kostnader är en viktig del i prognosarbetet. Det är viktigt att rutiner följs 
vid hantering av fakturor, följesedlar och andra dokument. Detta för att underlätta arbetet samt att 
de bokförda kostnaderna ska hållas uppdaterade. Kalkylen ska uppdateras löpande, det är viktigt att 
ändringar rapporteras omgående. (Rèvai, 2012) 
 
Avstämningar sker löpande genom projekten. En avstämning ska innehålla uppföljande data från 
kalkylerna, jämförelser och analyser, prognosberäkningar samt beräkningen av slutligt ekonomiskt 
resultat. Syftet med de ekonomiska avstämningarna blir således att beräkna totala intäkter och 
kostnader, vilket leder till slutligt täckningsbidrag. Annan typ av avstämning kan vara tids- och 
resursförbrukning, syftet är att tidigt kunna vidta styråtgärder. (Rèvai, 2012) 
 
Vid prognosberäkningen jämförs verkligt nedlagda kostnader med beräknade återstående 
kostnaderna. ÄTA-arbeten kan vara svåra att bedöma med avseende på omfattning och ersättning, 
då entreprenör och beställare ofta kan ha olika uppfattningar. Därför är ett system med övervakning 
och dokumentation gällande ÄTA-arbeten viktiga. (Rèvai, 2012) 
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4.2. Begreppet prognos 

Projektprognoser visar hur långt procentuellt sett ett projekt uppförts likaså visar prognosen en 
andelsprocent för varje individuellt arbetsmoment allt eftersom arbetet blir färdigställt. 
Projektprognosens utformning är uppdelad i två avseenden, ena avser produktionskalkylen med 
beräknade kostnader och BÅK. Andra avseendet visar gjorda faktureringar samt bedömda 
återstående fakturering. 
 

Projektprognos = producerat värde + BÅK 
 
Kalkyler är en underliggande faktor vilket erfordras vid skapandet av projektprognoser. Avstämningar 
upprättas månadsvis med avseende på tidplan, kalkyler samt övergripande översikt av projektets 
fortskridning. Dessa underliggande avstämningar blir grunden till en projektprognos vilket upprättas 
månadsvis. 
 
Varje kvartal upprättas en resultatprognos vilket är en värdering av de underliggande 
projektprognoserna. Värderingen utgår från en försiktighetsprincip vilket förmedlar sambandet 
mellan påverkan och kostnader (Se figur 4.1). 
 

 
Figur 4.1: Illustration mellan påverkan och kostnad (Svevia, 2019b) 

 
Därför kan kostnaderna bli mer oförutsägbara mot slutet av byggtiden. Med hänsyn till detta läggs 
försiktigheten i form av en procentandel på den befintliga projektprognosen för att skapa de 
kvartalsvisa resultatprognoserna. (Svevia, 2019b) 
 

Resultatprognos = projektprognos + försiktigheten 
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4.3.  Täckningsbidrag 

Täckningsbidrag är överskottet när kostnaderna för projektets drift har dragits av och den 
kvarstående summan ska täcka projektets kapacitetskostnader. Indelningen av ett företags 
kostnader kan delas in i kostnaderna förknippade med produktionskapaciteten och de förknippade 
med användningen av denna kapacitet. (Olsson, 2013)  
 

Täckningsbidrag = intäkter - rörliga kostnader 

 
Täckningsbidraget är en del av ekonomistyrningen i projekten för att visa hur varje anställd, maskin 
eller avdelnings individuella prestationer påverkar företagets ekonomiska tillväxt. (Holmström & 
Lindholm, 2011) 

4.4. Vinstavräkning 

Ett projekts ekonomi går att beräkna på ett trovärdigt sätt där vinster och förluster går att anknyta 
till nedlagda kostnader och intäkter till den sista dagen av företagets räkenskapsår. Det gör att de 
vinster och förluster anknyts till det räkenskapsår där arbetet har utförts om det kan kontrolleras på 
ett trovärdigt sätt. (Skatteverket, u.å.) 
 
I bokföringen av en intäkt under successiva vinstavräkningen bokförs intäkten likt en upplupen intäkt 
vid bokslutet av det pågående arbetet. Fördelen med att ta med upplupna intäkter är för att inte få 
ett missvisande resultat när uppdraget sträcker sig över längre redovisningsperioder. Nackdelen med 
successiva vinstavräkningen är ifall prognoserna inte återspeglar verkligheten då kan företaget gå 
miste om ersättningar. (Bolagslexikon, 2019) 
 
Målet med intäkten är att den skall täcka kostnaderna av de pågående arbetena med ett tillägg för 
en vinst. Nackdelen med successiv vinstavräkning är att problem uppstår när en för stor vinst har 
tagits ut i projektets tidigare skede. Vilket gör det omöjligt att ta ut den beräknade vinsten med i 
projektets början och det slutgiltiga resultatet blir missvisande ifall prognoserna inte återspeglar 
projektets utfall. (Bokföringstips, 2019) 

4.5. Budget -och prognossystem 

4.5.1. Budget 

En budget utförs för att övertala kunder att ens produkt, tjänst eller aktivitet är den bästa på 
marknaden för det satta priset. Budgeten är ofta ett arbete under tidspress då intressenterna vill ha 
en informationsberikad budget till lägsta pris. En budget ger möjligheten för ett företag att nyttja 
bestämda resurser för tänkt ändamål med den summan budgeten avser. (Mundebo & Jönsson, u.å.) 
 
En budget är nödvändig för att ett företag ska gå runt. Vid budgetering måste intäkterna vara större 
än kostnaderna för att företaget ska överleva. Därför behövs ekonomiska mål för att veta hur många 
projekt företaget måste ta sig an för att behålla en viss månadsinkomst. (Expowera, 2019) 
 
En budget avser en viss period oftast ett kalenderår. (Mundebo & Jönsson, u.å.) 
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4.5.2. Traditionella prognoser 

Prognoserna görs vanligtvis kvartalsvis då avser prognosen endast information till 
verksamhetsårsslutet (se figur 4.2).

 
Figur 4.2 Illustration över traditionella prognoser 

Vid varje verksamhetsårsslut tar prognoserna tvärt slut och därmed tar informationen också slut. Ny 
information måste samlas vid nystarten i början av det nya året. 

4.5.3. Rullande prognoser 

Rullande prognoser innebär att prognoserna inte är beroende av årsslutet utan prognoserna 
fortsätter med samma framförhållning hela tiden. En budget blir säkrare mot slutet av innevarande 
kalenderår då informationen blir säkrare men då avser budgeten endast information fram till slutet 
av året. Till skillnad från rullande prognoser då årskalendern inte har någon inverkan eftersom 
prognosen alltid ser lika långt in i framtiden. (Hope & Fraser, 2003)  
 
Rullande prognoser har inte ett tydligt mål likt budgeteringen. Här bedöms inkomst, kostnader och 
andra element i slutet av kalenderåret mot de inaktuella målen. Mindre poster att jämföra gör det 
enklare att sammanställa hela prognosen på en dag istället för en budget där det krävs flera 
godkännanden vid sammanställningen. (Hope & Fraser, 2003) 
 
Rullande prognoser ser alltid lika lång i in i framtiden oberoende av vilken period infinner sig för 
stunden (se figur 4.3). 
 

 
Figur 1.3 Illustration över rullande prognoser 

Tidsperioden framåt i tiden kan variera och bestämmas av företaget, dock ska alla prognosernas 
tidsspann vara densamma. En gynnsam prognosperiod kan vara 18 månader då ett halvår in i 
verksamhetsåret finns full koll på nästkommande år. 
 
Rullande prognoser är mer exakta eftersom de konstant uppdateras till konjunktion utvecklingen och 
kundens efterfrågan. Samt att inga mål finns satta då finns det ingen anledning till ommöblering av 
siffror. Prognoserna blir därför beroende av informations- och kontrollsystem där alla har tillgång till 
informationen samtidigt. (Hope & Fraser, 2003) 
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4.6.  4.6 Användning av systemunderlag 

4.6.1. MAP Kalkyl 

MAP Kalkyl är ett program som används till att kalkylera kostnader för olika projekt. I MAP finns tre 
följande moduler Kalkyl, Kostnadsstyrning och Inköpsplanering. Modulen Inköpsplanering kommer 
inte behandlas då det inte är relevant i sammanhanget samt att företaget inte använder den 
modulen. Arbetet i MAP avser endast kostnader inte intäkter. 
 
Anbudskalkyl lämnas vid anbudet. Ändringar från anbudskalkylen framställer produktionskalkylen, 
detta görs med nyupptäckta förutsättningar vetandes vid den tidpunkten. Kostnadsstyrning är 
uppföljningen av kalkylen, vid denna post har produktionen börjat. 
 

Anbudskalkyl → Produktionskalkyl → Kostnadsstyrning 
 
En fyrsiffrig kod utgör de övergripande aktivitetskoderna, under dessa finns de tillhörande 
produktionskoderna (se figur 4.4). Under varje enskild aktivitet finns information om vilka resurser 
och vilken arbetsroll det krävs att utföra vald aktivitet. Nämnda koder bestäms och organiseras i 
produktionskalkylen. Olika aktiviteter och produktionskoder beror av momenten på det specifika 
projektet. Detaljnivån på de olika aktiviteterna bestäms tillsammans med platschefen på aktuellt 
projekt. 
 

 
Figur 4.4 Bild över MAP Kalkyl 

En budget är kopplad till varje aktivitet där kostnaderna av en aktivitet kan jämföras med det 
ursprungliga värdet. Där synliggörs om budgeten hålls eller om mer pengar behövs på den specifika 
aktiviteten. Programmet stödjer även arbeten med “recept” där olika underaktiviteter och resurser 
är prissatta och där endast aktivitetens omfattning behöver definieras för att få fram en färdig kalkyl. 
Det finns även möjligheter att underaktiviteter väljs bort under kalkylskedet från de färdiga recepten 
för att skräddarsy arbetet för projektet. Det går att anpassa detaljeringsnivån och strukturen för att 
göra programmet mer lättläst.  
 
Inom programmets omkostnadssytem finns det färdiga listor med förslag om innehållet i 
omkostnadskalkylen medan företaget själva prissätter. De färdiga priserna används inom 
kalkylsystemet och är tagna snittpriser från företaget Bygganalys, där finns information om 
resursernas snittpriser samt snittpriserna för tjänstemän.  
 
När produktionskalkylen är färdigställd måste kalkylen låsas för fortsatt uppföljningsarbete via MAP 
Kostnadsstyrning. Vid en låst kalkyl kan inga siffror ändras via modulen Kalkyl, alla ändringar sker 
således via modulen Kostnadsstyrning. Om ändringar görs i kalkylen innan låsning finns det ingen sätt 
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att spår ändringen. Däremot om ändringar görs i modulen Kostnadsstyrning blir de synliga i kalkylen 
och lätt spårbara.  
 
Efter låsning av kalkylen startas en ny period, avstämningarna sker månadsvis således är en period en 
månad. 

4.6.2. MAP Kostnadsstyrning 

När produktionen har startat börjar även användandet av modulen Kostnadsstyrning. Modulen 
Kostnadsstyrning har olika överskrifter (se figur 4.5). 
 

 
Figur 4.5 Blid över MAP Kostnadsstyrning 

Ursprunglig budget: 
Här visas den låsta budgeten gjord i kalkylläget, den går inte att ändra på. 
 
ÄTA: 
Det är här ÄTA-arbeten visas och de registreras i ÄTA-journalen. Personalen i produktionen lämnar 
uppgifter och information om ÄTA-arbetarna och utifrån det görs mindre kalkyler avseende varje 
jobb, kostnaderna visas sedan i sammanställningen.  
 
Reglering: 
Varje månad tas de utförda mängderna ut och jämförs med hur mycket arbete kvarstår. Det finns 
även en flik där möjligheten finns att ändra mängder då avvikelser kan inträffa. 
 
Aktuell budget: 
Budgeten i dagsläget avser summan av de tre föregående kolumnerna.  
 
Kalkyljusteringar: 
Förändringar beroende av företaget där intäkter uteblir. I dagsläget summeras inte kalkyljusteringar 
med aktuell budget. 
 
Utfört: 
Det hittills utförda arbetet. Arbetet är kopplat till en peng och hur mycket det teoretiskt borde ha 
kostat. Det jämförs då med bokförda kostnaderna och vad det faktiskt kostat. 
 
Ej bokfört & bokfört: 
Läggs in manuellt från de använda ekonomisystemen. Här samlas fakturorna och en siffra formas 
utefter hur mycket nedlagda kostnader bokförts på en viss aktivitet.  
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Återstående: 
Den aktuella budgeten minus den kostnaden för de utförda arbetena.  
 
Justering: 
Här kan justeringar göras. 
 
Prognos: 
Prognosen är i många fall lika med den aktuella budgeten med undantag för pålägg eller bortfall för 
kalkyljusteringar och justeringar. 
 
Diff påfört: 
Skillnaden mellan vad det utförda arbetet borde ha kostat jämfört med de bokförda kostnaderna för 
den aktuella posten.  
 
Avvikelse: 
Hur mycket den ursprungliga budgeten avviker från prognosen. 

4.6.3. Övriga hjälpmedel 

Agresso är företagets ekonomiprogram. Agresso används till att rapportera utgifter och registrering 
av antal upparbetade timmar. Systemet är utformat så att varje person har sin egen inloggning där 
personen får notifieringar angående uppgifter denna person behöver göra.  
 
MS Project är företagets tidplaneringsprogram. I programmet görs företagets tidplaner samt att de 
även följs upp i programmet. 
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5. Genomförande 

5.1. Intervju 

Personer med kunskap inom prognoshantering intervjuades. Divisionschef, controller och ekonom är 
intervjuade tjänstemän i företagsledningen. De gav en helhetsbild av företaget samt information om 
hur prognoshanteringen fungerade i dagsläget. Behovet av insikt i hur prognoser hanteras i 
produktionen ledde till intervjuer med arbetschefer, platschefer och entreprenadchefer. Totalt 
intervjuades 13 personer med dessa olika befattningar (se fullständiga svar i bilaga 2). Fyra intervjuer 
skedde på Svevias huvudkontor i Solna och två intervjuer med platschefer från Stockholm hölls på 
respektive byggarbetsplats. Övriga intervjuer ägde rum över Skype då personerna var placerade på 
olika platser i Sverige. Tjänstemän intervjuades från olika regioner så informationen inte skulle vara 
riktad mot en specifik region. Samtliga intervjuer spelades därför in för att ge möjligheten att granska 
materialet vid ett senare tillfälle i en ostörd miljö. 
  
Under intervjuerna diskuterades de berörda personernas arbetssätt gällande prognoser, hur arbetet 
går till i dagsläget samt hur de vill se arbetssättet utvecklas i framtiden. Tjänstemännen i 
företagsledningen diskuterade prognoshantering i företagets helhet medan de övrigt nämnda 
intervjuade tjänsterrollerna diskuterade prognoshantering i deras nuvarande projekt.  

5.1.1. Expertis från specifik person 

Under arbetet med denna rapport har bredare kunskap behövts för att fullständigt förstå svaren 
både från enkäten och intervjuerna. Därför behövdes kunskap om programmet MAP med tilläggen 
Kalkyl och Kostnadsstyrning. Expertis om programmet har således erhållits via genomgång och 
förklarande av verksamhetsutvecklare inom företaget. 

5.2. Enkät 

En enkät med relevanta och relativt enkla frågeställningar sammanställdes och skickades ut till 
hundra personer. Dessa utvalda personers arbetsroller varierade stort över hela företaget där alla 
kommer i kontakt med prognoshantering i sitt arbete. Den stora variationen behövdes för att få en 
rättvis bild av hur prognoser hanteras på olika nivåer inom företaget. 
 
Enkäten bestod av 10 frågor och till två frågor fanns en följdfråga samt en avslutande öppen fråga 
där respondenten kan skriva egna tankar oberoende av tidigare frågor i enkäten (för att se fullständig 
enkätutformning se bilaga 3). Enkäten utformades med majoriteten kryssfrågor för att enkelt kunna 
föra statistik över frågorna och få en överblick kring hur arbetet fungerade. Ett fåtal frågor fanns där 
respondenten kunde uttrycka sig i text, fastän ändå hålla informationen begränsad. Mer ingående 
frågor har diskuterats i de individuella intervjuerna. 

5.3. Sammanställning av resultat 

Informationen från intervjuerna jämfördes med varandra samt att för- och nackdelar diskuterades 
för varje påstående. Svaren från enkäten granskades och sammanställdes med hjälp av visuellt stöd i 
form av tabeller och diagram. Slutligen kommer den samlade information forma en slutsats samt 
förslag till lösningar och rekommendationer till fortsatta studier. 
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6. Resultat 

Avsitt 6.1.-6.3. tar upp resultatet från intervjuerna med de 13 respondenterna. För fullständiga 
sammanställningar se bilaga 2. 

6.1. Hur ser arbetssättet ut i dagsläget? 

6.1.1. Platschef 

Avstämningar i projektet görs en gång i månaden men med hänsyn till bortfall av semester och 
högtider görs 10 avstämningar varje år. Avstämningarna visar statistiken för den gångna månaden, 
prognosen redovisas i form av “Blankett 25”. Avstämningsmötet hålls ofta ute på projekten där 
arbetschefen deltar även annan behörig personal kan delta. Här diskuteras projektets ekonomiska 
status samt hur projektet ligger i förhållande till budget och tidsplan.  
 
En gång i kvartalet görs mer omfattande arbete och ett prognosmöte hålls på huvudkontoret. Vid 
mötet presenteras en projektprognos vilket är mer omfattande än en avstämning, här visar 
projektprognoserna information för de senaste tre månaderna. På mötet finns controller, ekonom 
och arbetschef eller annan berörd personal. Ett prognosmötes innebörd liknar ett avstämningsmöte 
då samma information diskuteras men i olika skalor. Ett avstämningsmöte ger mycket för 
platsorganisationen och produktionen ute på projekten. Ett prognosmöte ger istället mer för 
företaget i helhet. 
 
Vid framtagandet av prognoser har varje platsorganisation ett eget arbetssätt. En del använder 
egenhändigt gjorda Excel-mallar och andra använder endast papper och penna. Många använder 
MAP Kalkyl och MAP Kostnadsstyrning, men alla har inte fått tillgång till programmet eller endast 
begränsad tillgång där modulen MAP Kostnadsstyrning saknas. 
 
Antalet personer stationerade på projekten bestäms av projektets omfattning därigenom bestäms 
antalet kvalificerade personer arbetade med prognoser. Ett litet projekt kan endast ha en platschef 
där allt arbete kring prognoser tas hand om själv. Ett större projekt kan ha flera inblandade personer 
där alla jobbar med prognoser tillsammans. 

6.1.2. Arbetschef och entreprenadschef 

En arbetschefs och en entreprenadchefs arbetssätt är väldigt lika då båda parter ansvarar för ett visst 
antal projekt i den ingående regionen. Båda har stor anknytning till projekten och på de flesta projekt 
görs personliga besök. Ifall projekten är geografiskt utspridda så prioriteras de närmaste och största 
projekten. Kontakt med övriga projekt sker istället digitalt. Cheferna deltar i projektens månadsvisa 
avstämningar likaså de kvartalsvisa prognosavstämningarna.  
 
Arbetscheferna har hand om flera projekt i sin region och är länken mellan produktionen och 
kontoret. Arbetschefen är både närvarande vid månadsavstämningarna på projekten och har 
samtidigt nära relation till kontoret.  

6.1.3. Kontor 

Kalenderårsvis görs tre prognoser i P1, P2 och P3 dessa avslutas i december. Tidigt inpå ett nytt år är 
informationen begränsad med anledning av att företaget inte vet vilka projekt de kommer få senare 
under året. En budget för nästkommande år görs i P0, vilket infaller i oktober. Ju längre året gått ju 
säkrare kommer prognoserna bli då det finns bredare underlag och information att gå på, i början 
baseras prognoserna på kvalificerade gissningar. 
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Varje kvartal görs prognosavstämningar för varje projekt inne på kontoret här medverkar ofta 
arbetschef och/eller platschef.  

6.2. Vilka brister finns med dagens arbetssätt 

6.2.1. Struktur 

Anvisningar till ett enhetligt arbetssätt saknas. I dagsläget finns inget sätt att lära upp nyanställda då 
varje projekt har ett unikt sätt att hantera prognoser. Det är lätt för platsorganisationen att följa sitt 
eget arbetssätt men problem bildas högre upp då arbetschefer, controllers och divisionschefer inte 
kan följa upp varje projekt på samma sätt. Istället måste tid läggas på att först förstå det använda 
arbetssättet för att sedan kunna hitta och följa upp kostnader i prognosen på rätt sätt. 

6.2.2. Resurser 

Tillräckligt många inblandade personer finns inte tillgängliga på alla projekt. Endast insatta personer i 
projekten besitter så pass stor kunskap att diskutera projektet på en nivå där platschefen gynnas. 
Därför eftersträvas tillräckligt manskap från start. Större projekt kan kräva mycket arbete kring 
prognoshantering men intagandet av en extern avlastning är inte optimal i de flesta fall. Personerna 
måste vara insatta i det specifika projektet från start, annars blir det näst intill omöjligt att göra en 
korrekt bedömning över projektet. Likaså gäller för controllers, en stor vetskap om de individuella 
projekten måste besittas för att kunna agera stöd och hjälp på projektnivå. 
 
På mindre projekt kan platschefen vara helt ensamma vid prognoshanteringen och då blir arbetet 
mycket svårare då viktig kommunikation saknas. Platschefen har stor emotionell anknytning till 
projektet och vill oftast inte inse när projektet går sämre än planerat. Därav är det också positivt att 
andra insatta i projektet finns för hjälp och stöd. Dock endas personer innehavande kunskap om just 
det specifika projektet kan vara med vid framställningen av prognoserna. 

6.2.3. Utbildning 

En ingenjörsutbildning är ofta grunden till ett yrke där prognoshantering krävs. En stor del av arbetet 
kring prognoser innefattar ekonomi vilket inte i större utsträckning ingår i en ingenjörsutbildning. I 
dagsläget finns ett tvådagars program för platschefer, programmet är inte specifikt riktat mot 
prognoshantering utan ett generellt program för platschefer. Svevia håller på att ta fram ett program 
just riktat till prognoshantering där begreppsförklaring, totalsaldo, avstämningar samt annan praktisk 
information med prognoshantering ska stå i fokus. 
 
I dagsläget finns ingen utbildning i användandet av det ny införda programmet MAP. Det behövs för 
att alla ska få samma förutsättningar vid användandet av programmet och därigenom få samma 
förutsättningar till att göra prognoser. Programmet kan vara skrämmande i början då många nya 
funktioner och ikoner finns i programmet. Men när kunskap om programmet finns är programmet 
det optimala verktyget vid prognoshantering. Dock kan inte huvuduppgiften av att förstå 
konsekvenserna vid felaktiga prognoser läras ut på en kurs, förståelsen kommer med erfarenhet. 

6.2.4. Programvara 

Olika regioner och arbetsplatser har ofta utvecklat egna prognosmodeller ofta i Excel men kan också 
förekomma uträkningar med endast papper och penna. Uppföljningen blir då svår att följa för högre 
chefer då beräkningar utförts på olika sätt. Gemensamt för alla är att prognosmodellen mynnar ut i 
“Blankett 25”. Svårigheter leder också till dålig uppföljning och utveckling för individen, det finns 
inget rätt sätt att lära ut eller en mall att följa då de flesta arbetsområden har ett eget arbetssätt.  
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Programmet MAP Kalkyl och tillägget MAP Kostnadsstyrning har sedan cirka ett år tillbaka rullat ut till 
vissa platsorganisationers förfogande. MAP är ett komplext system där utbildning i programmet 
krävs för att använda programmet till dess fulla potential. Någon utbildning finns inte i dagsläget.  

6.2.5. Tid 

En platschef har många fler uppgifter än bara arbetet kring prognoser, detta kan leda till att färre 
timmar läggs på framställningen av prognoserna. En optimal lösning hade varit att låsa in sig själv på 
kontoret och stänga av omvärlden och bara fokusera på just prognoserna under den tid det krävs. 
Metoden är inte genomförbar på ett normalt bygge då produktionen istället skulle bli lidande av en 
saknad platschef. Då kan för- och nackdelar jämföras kring kostnaden att anställa en person för 
ändamålet att jobba med prognoserna.  
 
Ett prognosarbete kräver vanligen lika mycket tid vid små och stora projekt dock finns inte alltid 
tillräckligt med resurser vid de mindre projekten för att lägga ned den tiden det krävs för ett 
grundligt prognosarbete.  

6.3. Hur kan arbetet med prognoshantering bli bättre i framtiden? 

6.3.1. Struktur 

Att ett enhetligt system införs för att alla platsorganisationen ska jobba på samma sätt oberoende 
vilken region arbetet sker i. Samt att nyanställda får ett bestämt arbetssätt att förhålla sig till. Många 
tycker att införa programmet MAP är ett steg i rätt riktning för att uppnå ett enhetligt arbetssätt. 

6.3.2. Resurser 

Tillräckligt stor bemanning ska finnas på projekten från start så att platschefen alltid ska kunna prata 
och diskutera på projektnivå med en lika insatt person. Vid intagandet av en extern person skapar 
det ofta mer jobb än att vara till hjälp, därför bör inga externa tjänstemän tas in.  
 
På mindre projekt där möjligheten till ett större bemannade inte finns bör annan personal från 
företaget vara med i projektet från början. För att under projektets gång kunna diskutera projektet 
med platschefen.  

6.3.3. Utbildning 

Det är viktigt att utbilda rätt personer med rätt kunskap för att ha en bra grund vid arbetet med 
prognoser. Utbildningen bör innehålla kurser inom ekonomi, teori och praktiska aspekter om 
prognoser.  
 
Förutsättningarna med prognoshantering ska vara lika för alla därför är det viktigt att alla får samma 
grundinformation. En utbildning inom programmet MAP kan vara en bra början då alla skulle ha 
samma grund till att använda programmet och därigenom använda alla funktioner till dess fulla 
potential. 

6.3.4. Programvara 

Ett enhetligt program där uppföljningen och tillvägagångssätt är densamma genom hela företaget. 
Alla använda program borde ha möjligheten att kommunicera med varandra så att samma 
information inte behövs läggas in manuellt i varje program.  
 
MAP är ett steg i rätt riktning då fler steg automatiseras och eliminerar slarvfel. Fortfarande behövs 
expertis om de enskilda projekten och i slutändan är dessa individer ansvariga för att bedöma 
kostnaderna, men vägen dit kan bli mer automatiserad. 
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I framtiden ser företaget gärna att tidplanen ska kopplas ihop med MAP så att kalkylen och tidplanen 
kan följas upp i samma program.  

6.3.5. Tid 

De rådande tidsbegränsningarna på arbetsplatserna gör att det inte är möjligt att använda tillräckligt 
antal timmar på endast prognoser. För att göra genomarbetade prognoser krävs det tid. Ofta läggs 
mer tid ute i produktionen istället för på prognosarbetet. En platschef måste därför se till att avsätta 
speciell tid endast för prognoser. 

6.4. Resultat av enkät 

Nedan kommer de 39 svar från enkäten presenteras. För fullständiga svar se bilaga 4. 

6.4.1. Fråga 1: Anser du att det läggs tillräckligt med tid på prognoshantering? 

Vid frågan råder delad inställning till hur mycket tid ska läggas ned på prognoshantering (se figur 6.1). 
Flera svar visar att genom mer engagemang och projektriktad kunskap går det att förbättra 
prognoshanteringen på varje projekt. På mindre projekt finns inte tillräckligt med tid att avsätta för 
prognoshanteringen till skillnad från större. Då blir arbetet med granskningen av underlaget inte 
tillräckligt djupgående eftersom det saknas tid och resurser att granska projektetens prognoser vilket 
gör att de kan uppfattas ytliga. 
  
Problemet i arbetet med prognoshanteringen på stora arbetsplatser är svårigheten i uppföljningen av 
det utförda arbetet. Det krävs en indelning av arbetsmomenten till uppföljningsbara delar för att 
göra det enklare att se vilka kostnader tillhör respektive del.   
 
Grundläggningsprojekten i Svevia sträcker sig över en kort tidsperiod och då hamnar prognosarbetet 
vid sidan av. Det viktigaste anses vara den dagliga uppföljningen av kapaciteterna eftersom 75% av 
projekten sträcker sig endast över fyra till fem veckor.  
 

  
Figur 6.6 Resultat från fråga 1  
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6.4.2. Fråga 2: Hur fungerar arbetet med prognoser i dagsläget enligt dig? 

Figur 6.2 visar att 30,8% av deltagarna var positivt inställda till prognosarbetet vidare att 15,4% 
(2,6%+12,8%) var negativt inställda. Resterande 53,8% ställde sig neutrala till frågan.  
 

 
Figur 6.2 Resultat från fråga 2. 

6.4.3. Fråga 3: Vilken del av prognoshanteringen anser du vara den mest problematiska? 

En öppen frågeställning ger ofta skilda svar dock var många återkommande svar att arbetet med 
BÅK:en de mest problematiska (se figur 6.3). Inom verksamheten saknas det verktyg för att effektivt 
illustrera det utförda arbetet i kalkylform för att sedan dra av den kostnaden från prognosen. En 
annan synpunkt är att utnyttjandet av programmen bör bli större för att kunna stämma av 
produktionskalkylen och de återstående kostnaderna i programmen, istället för att i dagsläget 
använda sig av Excel. 
  

  
Figur 6.3 Resultat från fråga 3 

I nuläget bedöms hanteringen av programmen vara för manuellt, önskvärt vore att värden fylls i 
automatiskt och sedan kunna göra manuella justeringar i prognoserna. När kostnaderna plockas ut ur 
företagets fakturaprogram Agresso är det svårt att få en överblick på hur projektet ser ut i dagsläget. 
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Genom att arbeta med kostnaderna i tidplanen finns det möjligheter att enklare se hur ekonomin ser 
ut i dagsläget gentemot utfört arbete på projekten. Detta för att senare jämföra med den planerade 
ekonomin i produktionskalkylen vilket skulle mynna ut till mer exakta prognoser i tidigare läge.  

6.4.4. Fråga 4: Har du deltagit i någon form av utbildning/kurs/föreläsning när det gäller 
prognoshantering? 

Ur Figur 6.4 utläses att respondenterna har svarat följande, 39% (13%+26%) tagit del i någon form av 
utbildning anordnad av Svevia. Av dessa önskade 13% att informationen hade varit mer omfattande 
och de uppfattade informationerna ej tillräcklig. 61% (28%+18%+15%) fick ingen utbildning av Svevia 
inom prognoshantering men där 18% tyckte att det hade varit till hjälp ifall de blev erbjudna en. Samt 
att 15% av dessa har i någon form lärt sig att hantera prognoser på egen hand. 
 

 
Figur 6.4 Resultat från fråga 4 
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6.4.5. Fråga 5: Stämmer prognoserna bra överens med utfallet i verkligheten när projektet 
är klart? 

Figur 6.5 visar att 53,8% tycker att det varken fungerar bra eller dåligt. Vidare att 33,4% 
(30,8%+2,6%) ansåg att prognoserna stämmer överens med verkligheten när projektet är klart. 
Endast 12,9% (10,3%+2,6%) menar att prognoserna inte återspeglar det slutgiltiga resultatet på 
företagets projekt.  
 

 
Figur 6.5  Resultat från fråga 5 

6.4.6. Fråga 6: Vilka program/hjälpmedel används vid framtagandet av prognoserna? 

Figur 6.6 visar att de flesta använder sig av Excel och det innebär oftast att egenhändiga mallar i 
programmet har gjorts. 20% använder både Excel och MAP. Företaget är i implementeringsfasen av 
MAP och vid övergången kan båda programmen användas. Endast 13% använder MAP idag, det är 
programvaran företaget vill använda sig av i framtiden. Det var en respondent där inget hjälpmedel 
användes utan papper och penna var de valda hjälpmedlen. Oberoende av system vid framtagande 
av prognoserna använder samtliga ekonomisystemet Agresso och tidsplaneringssystemet MS Project.  
 

 
Figur 6.6  Resultat från fråga 6 
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6.4.7. Fråga 7: När fel uppstår i prognosen vilken är den primära orsaken enligt dig? 

Figur 6.7 visar att svaren är uppdelade. Av enkätens 5 förvalda alternativ valde 50% att kryssa för 
dem medan de andra 50% valde att ange egna svar. Bland de svaren gick det att urskilja tidsbristen 
till 8%. 33% (15%+18%) har haft för lite kunskap och information vid sammanställningen av 
prognoserna. 
 

 
Figur 6.7 Resultat från fråga 7 

6.4.8. Fråga 8: Anser du att arbetet med prognoser har hjälp till att motverka oförutsedda 
kostnader? 

Figur 6.8 visar att svaren var delade då 30,8% (15,4%+15,4%) påstod att de inte hjälpte till medan 
46,1% (41%+5,1%) svarade att prognoserna hjälper till att motverka oförutsedda kostnader. 23,1% av 
respondenterna hade en neutral åsikt.  
 

 
Figur 6.8 Resultat från fråga 8 
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tendenserna inte ska vara missvisande behöver de inrapporterade värden vara korrekta. Vid 
förändringarna av omständigheterna på arbetsplatsen finns det möjlighet för företaget att ta betalt 
för dessa.  
 
Genom att arbeta med prognoserna stäms tidplanen av vilket visar hur långt projektet har fortskridit 
jämfört med nedlagda kostnader. När projekt lider mot sitt slut och resultatet från projektet 
rapporteras in, är en viktig uppgift att veta förhållandet mellan de förbrukade pengarna gentemot 
framdriften i projektet.  
 
De negativt inställda till prognoserna menar att kostnaderna och händelserna inte går att förutse 
därför går det inte att påverka kostnaderna med prognoser. Prognoserna ska också regelbundet 
ifrågasättas av arbetschefer eller controller för att för att prognoserna ska vara tillräckligt 
tillfredsställande.  

6.4.9. Fråga 9: Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 

System 
Programmen företaget använder behöver optimeras till Svevias anläggningsverksamhet. Ett av de 
programmen är MAP där systemet inte används inom hela verksamheten, dock är få personer trogna 
till systemet. Utöver optimering av de befintliga programmen ska användandet av egna lösningar 
inom prognoshanteringen minimeras. Detta för att göra arbetet med prognoser enhetlig inom Svevia 
så att alla anställda arbetar med samma program. 
 
Den nuvarande programvaran på företaget är för manuellt vid bedömningen av kostnaden. De 
erhållna värdena från Agresso eller MS Project automatiseras med möjligheten att koppla till MAP. 
Ifall programmets funktioner skulle stödja möjligheten att exportera och importera värden mellan de 
olika programmen skulle arbetet för de anställda underlättas. Därav skulle en utbildning i enbart 
ekonomi inte behövas för arbete med prognoser. Eftersom inlagda funktioner inom den nuvarande 
programvaran kan vara svårt att upptäcka. 
 
Fortfarande krävs att välja rätt arbetssätt anpassat till projekt och projektorganisation för att inte 
bilda en övertro på ett nytt program ska lösa alla förekommande problem med prognoshantering. 
 
Arbetssätt 
En grundläggande utbildning inom projektuppföljning och projektprognos behövs för att få en 
grundläggande förståelse inom projektekonomi. Om hur siffrorna fås fram till den slutgiltiga mallen 
och hur de upparbetade kostnaderna stäms av med tidplanen, likaså vilka risker och möjligheter har 
eliminerat eller fallit ut och hur ska de hanteras i prognosen.  
 
Anläggningsdelen av företaget ska bemannas med kompetens där vikten av noggrant prognosarbete 
är viktigt och det visas genom engagemang. Det krävs fler ekonomiresurser ute i projekten, bättre 
ledarskap, utbildning, prognoshantering samt tydligare roller från arbetschef ner till arbetsledare. Fel 
i prognoserna beror ofta på okända risker eller avsaknad tid att sätta in sig i varje kod i kalkylen. 
 
Viktigt att alla arbetar enhetligt på företaget och jobbar på samma sätt. Likaså arbeta med 
uppföljningen av felaktiga prognoser och uppföljning av de insatta åtgärderna för att motverka 
samma orsaker vid nästa prognos. När ett fel uppstår ska felet direkt hanteras och resultatet följas 
upp ytterligare en gång för att ta lärdom av felet och undvika upprepning i framtiden. 
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7. Analys 

7.1. Produktion 

För att rättvisande och tydliga prognoser ska utformas behövs månadsvisa avstämningar där 
grundliga prognoser görs. Vid tydlig uppföljning och återkommande arbete med prognoserna ges 
bättre möjligheter att upptäcka felaktigheter och ökade kostnader i tid. Majoriteten av svaren vid 
frågan om prognoshantering motverkar ökade kostnader visade att 46,1% ansåg att arbetet visst 
hjälpt till. Om prognoser endast gjordes en gång i kvartalet i produktionen skulle arbetet bli mer 
omfattande och ta längre tid då alla tre föregående månader måste granskas samtidigt. Istället för 
att titta på en månad i taget då informationen är både färskare i minnet och mindre att hantera 
samtidigt. 
 
Meningen är delad när det gäller disponering av tid, enkäten visar att 53% anser att tillräckligt med 
tid redan läggs på prognoshantering. Resterande 47% anser att mer tid behövs. Utifrån enkäten går 
det inte att utläsa identiteten av respondenterna därav kan ingen slutsats dras om en särskild 
arbetsroll har större tidsbrist än en annan. 
 
De kvartalsvisa avstämningarna är också nödvändiga då anställda på kontoret får ta del av projekten 
på ett tydligt sätt. De är även viktiga för projekten då informationen sammanställs och analyseras 
tillsammans med utomstående från projektet.  
 
En ensam platschef anser att hjälp och stöd från andra skulle vara ett steg i rätt riktning. Att få större 
insyn från till exempel controller eller arbetschef skulle bidra till säkrare prognoser, även ge 
avlastning och självförtroende till platschefen. Det är oftast få personer på ett projekt där kunskapen 
är tillräckligt stor att kunna diskutera om prognoshantering men att en controller eller arbetschef 
skulle kunna göra en överslagsbedömning och se om siffrorna är rimliga eller inte.  
 
Andra respondenter i produktionen menar att projekten måste vara ordentligt bemannade från 
början och att endast de insatta i projekten ska jobba med prognoserna. Detta kan gälla för ett större 
projekt där flera olika roller finns och diskussioner om prognoser kan upprättas sinsemellan. Men vid 
mindre projekt där endast en ansvarig för prognoser finns bör stöd utanför projektet finnas 
tillgängligt. En prognos gjord på diskussioner och erfarenhet från fler personer kommer alltid vara 
mer genomarbetad än en prognos sammanställd av en person.  

7.2. Arbetssätt 

Den största och viktigaste frågan är arbetet mot ett enhetligt arbetssätt. Alla platsorganisationer 
använder egna system och egenhändigt gjorda mallar och dokument, vilket synliggjordes i enkäten 
då 54% uteslutningen använder Excel. Vissa respondenter var skeptiska till övergången med MAP 
eftersom de anser att deras egna arbetssätt fungerar utmärkt och har gjort det i många år tidigare. 
Problemet blir att svårigheter infinner sig vid uppföljningen då endast personal från den specifika 
arbetsplatsen kan veta hur prognosen är gjord och varifrån data är hämtad. Därför är ett enhetligt 
arbetssätt där alla anställda använder samma system viktigt. Dock kommer övergången ta tid då 
MAP är ett nytt program för många. Därför kommer utbildning behövas för att kunskapen ska nå ut 
till alla inblandade i företaget. Enligt respondenterna använder sig 13% i dagsläget sig endast av MAP 
vid framställningen av prognoserna. Det är alltså en lång väg kvar till hela företaget använder 
programmet. 
 
Noggrannare kontroller av prognoserna kan fås genom ett enhetligt arbetssätt, det kommer även var 
en fördel för företagets controllers. Eftersom de idag inte har så stor insyn inom byggarbetsplatsen 
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för att kunna syna och ifrågasätta projektens prognoser. De intervjuade ansåg att det var svårare att 
följa upp projektens prognoser när de var olikt utformade på varje arbetsplats. Med ett enhetligt 
arbetssätt blir härledningen av kalkylens kostnader tydliga och uppföljningsbara av andra anställda. 
På det sättet kommer introduceringen av det nya kalkylsystemet vara en fördel för både 
platscheferna och kontrollanterna på kontoret. Platscheferna gynnas av att ett uniformt arbetssätt 
för prognoshantering och lämnar mindre plats för improviserande inför varje nytt projekt.  
 
Det är viktigt att anställda lär sig hantera MAP på rätt sätt, för vid felaktig användning gör MAP 
endast arbetet svårare. I programmet bör det inte finnas fler än 15 aktiviteter. Det blir svårt att veta 
vart vilka kostnader ska in om aktiviteterna är för detaljerade. Bra synsätt är också att kostnaderna 
för varje aktivitet inte ska vara för låg, utan de bör vara en rejäl del av projektet. Så att aktiviteterna 
faktiskt utgör de kostnaderna vitala för projektet och vilka kostnader faktiskt kommer följas upp. Här 
kan aktiviteterna skräddarsys tillsamman med platschefen där bestäms vilken detaljnivå 
uppföljningen ska ske på. I kolumnen för bokförda kostnader måste siffrorna skrivas in manuellt, där 
fastnar många och tycker det blir onödigt att lägga in siffrorna när de redan finns i ekonomisystemet. 
Men det ger samtidigt en extra koll när det gäller fakturor och ser till att samma faktura inte betalas 
flera gånger. Unit4 skriver om MAP “När ändringar görs i projektdatabasen, får detta omedelbart 
genomslag i systemets övriga delar. På det sättet minimerar man risken för att information går 
förlorad och säkerhetsställer att inga dubbletter av data eller värden skapar kostnadskrävande 
misstag.”  
 
BÅK:en har varit ett vanligt förekommande svar vid svårigheter med prognoser. 
Enkätundersökningen visar att 36% tycker BÅK:en är det överlägset svåraste momentet. Det kommer 
förmodligen vara det svåraste momentet då BÅK:en innehåller de bedömda återstående kostnaderna 
och de kostnaderna är baserade på antaganden. Endast när projektet är klart blir totalsumman 
fastställd. 

7.3. Utbildning 

En utbildning inom prognoshantering tycker alla respondenter skulle vara ett bra initiativ. Både 
utbildning när det gäller begreppet prognoshantering och vid inlärning av programmet MAP. En 
utbildning inom prognoshantering är väsentlig då alla inblandade ska få samma förutsättningar att 
göra likvärdiga prognoser. Många respondenter menar att den typen av information inte kan läras ut, 
de menar att erfarenhet i branschen krävs. Båda påståenden är rätt i situationen, kunskap blir alltid 
bättre med erfarenhet. Men vid utbildning om grunden till prognoshantering kan kunskapen läras ut 
fortare och samma grundliga tanke finns hos alla. Svar från enkäten visar att 61% inte fått utbildning 
anordnad av Svevia samt att 13% av de 39% utbildade inte tyckte utbildningen var fullständig.  
 
På frågan om vad den primära orsaken till felaktiga prognoser ansåg 18% att det berodde på 
kunskapsbrist samtidigt ansåg 15% att det inte fanns tillräckligt mycket information om ärendet. 
Detta tyder på att 33% (15%+18%) tycker att den kunskap och information de haft vid tillfället då 
prognosen gjordes inte är tillräcklig. Vilket tyder på att alla inte har fått samma grundinformation.  
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8. Slutsats 

8.1. Hur ser dagens arbetssätt ut? 

I dagsläget görs månadsvisa avstämningar ute på projekten och det enda enhetliga mellan 
platsorganisationerna är att alla använder ”Blankett 25” att redovisa prognoserna i. Vägen till 
”Blankett 25” är helt olika för varje projekt och platsorganisation, ofta egengjorda Excel-mallar. Det 
finns ingen utbildning för enbart för prognoshantering eller tänket bakom prognoser. Vid projekt, 
speciellt mindre projekt, finns inte alltid tillräcklig bemanning på plats. 

8.2. Vilka brister finns det samt hur kan de förbättras? 

 Brister i att arbetssättet inte är enhetligt → införa ett enhetligt arbetssätt med hjälp av MAP 
med tydliga instruktioner om hur arbetsgången ska gå till. 

 
 Bristande kunskap och avsaknad utbildning → utbilda personalen om grunden i 

prognoshantering så att alla får samma förutsättningar att förstå begrepp och tankesätt.  

 
 Bristande kunskap om programvara → utbilda och ge möjlighet till alla personer att behärska 

MAP Kalkyl och MAP Kostnadsstyrning. 

 
 Bristande tid vid arbete med prognoser → tillräckligt stor bemanning från början, vid mindre 

projekt se till att platschef kan få stöd och avlastning av annan anställd person inom 
företaget om större bemanning inte kan fås på projektet. 

 
“Prognosen utgör det samlade resultatet av en mängd framåtriktade förutsägelser. Alla dessa 
förutsägelser är naturligtvis förknippade med osäkerheter” skriver Hansson, Olander och Persson 
(2017, s.129). Prognoser kommer aldrig helt stämma överens och kunna litas på till 100% då det i 
grund och botten är en gissning av hur utfallet kommer bli, det kommer alltid finnas en osäkerhet. 
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9. Rekommendationer 

Som en slutsats av detta arbete vill vi ge följande rekommendationer. De grundar sig på de 
observationer vi gjort genom intervjuerna och enkäterna. 

9.1.1. Till företaget 

En prognos trovärdighet baseras inte bara på arbetssättet med prognoser, utan de kalkylerade 
startvärdena från budgeten finns till grund för prognoserna. För att få en rättvis bild om var de 
största bristerna finns i prognoserna bör undersökningen göras om hur dessa grundvärden kalkyleras 
fram.  
 
Ett återkommande svar på den öppna frågan angående det mest problematiska med 
prognoshantering var beräkningen av de återstående kostnaderna (BÅK). Det ger utrymme att i 
framtiden undersöka på vilket sätt beräkningen av återstående kostnader kan underlättas.  

9.1.2.  Till fortsatta studier 

Denna rapport avser endast arbetssättet med prognoser men det finns andra anledningar till varför 
prognoser inte stämmer. Ett genomgående problem under intervjuerna var förändringar i geologin 
jämfört med i anbudet. Undersökningar vid upprättningen av geotekniska mätningar kan därför vara 
en bra aspekt att undersöka närmare. Även när det gäller enhetstider, hur bra överens stämmer det 
kalkylerade enhetstiderna och lagtimmarna med det verkliga utfallet. Båda dessa punkter är 
aktiviteter där prognosens utfall ofta ändras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjumall 

Intervju frågor till division controller 
Hej! 
 
Vi är två studenter från KTH som läser vårt sista år på högskoleutbildningen Byggteknik och design. Vi har nu 
börjat med vårt examensarbete på Svevia och nu behöver vi din hjälp att bidra med din kunskap om 
prognoshantering för att få statistik till arbetet. 
 
Här nedan har vi listat några punkter/frågor som visar ämnet och vad vi vill få ut av mötet. Men känn dig fri att 
tillägga information som du anser är viktig och som kan vara till hjälp för vårt arbete. 
 

 Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 
 

 Hur går man tillväga i dagsläget med prognoshantering samt hur fungerar arbetet? Bra/dåligt? 
 

 Finns det ett önskvärt arbetssätt med prognoserna? Finns det någon långsiktig tanke? 
 

 Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 
 

 Anser du att arbetet med prognoser har hjälpt till att motverka oförutsedda kostnader? 
 

 Vart under arbetsgången kan det uppstå problem med att prognoserna inte stämmer överens? 
 

 Anser du att det är tillräckligt med avstämningar 4 gånger/år? 
 

 Finns det någonting inom prognoshantering du skulle vilja ändra? 
 

 Har hur tycker du Svevia jobbar med sin erfarenhetsåtervinning? 
 

 Tycker du uppdateringen av Ekonomiska RoM uppdateras på ett tillräckligt bra sätt på projekten? 
 

 Är det lätt att få en uppfattning om arbetsplatsen tack vare uppföljningen av den dagliga 
verksamheten? 
 

 Vilka problem medför dåliga prognoser för dig som divisionschef? 
 

 Kan Deloitte bidra med lite mer information än vad som kan finnas på Svevia? 
 

 Baka in prognoskurser samt risk och möjlighet in i traineeprogrammet? Kommer kostnaderna kanske 
betalas tillbaka genom bättre prognoser? 
 

 Investera pengar i utveckling av ett nytt kalkylprogram? 
 

 Har du någon önskan om att vi ska kolla närmre på när det gäller arbetssätt 

Vi kommer även fråga dig om vi får spela in mötet, hoppas detta är okej. 
 
Ser fram emot att träffas, 
 
Hälsningar  
Mattias och Matilda 



 
 

Intervjufrågor till ekonom 
Hej! 
 
Vi är två studenter från KTH som läser vårt sista år på högskoleutbildningen Byggteknik och design. Vi har nu 
börjat med vårt examensarbete på Svevia och nu behöver vi din hjälp att bidra med din kunskap om 
prognoshantering för att få statistik till arbetet. 
 
Här nedan har vi listat några punkter/frågor som visar ämnet och vad vi vill få ut av mötet. Men känn dig fri att 
tillägga information som du anser är viktig och som kan vara till hjälp för vårt arbete. 
 

 Vad är din roll som ekonom? 

 
 Hur går man tillväga i dagsläget med prognoshantering samt hur fungerar arbetet? Bra/dåligt? 

 

 Vart kan det uppstå problem med att prognoserna inte stämmer överens? 
 

 Hur vill du att Svevia ska jobba med prognoshantering i framtiden? 
 

 Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 
 

 Anser du att det är tillräckligt med avstämning 4 gånger/år? 
 

 Anser du att arbetet med prognoser har hjälpt till att motverka oförutsedda kostnader? 
 

 Tycker du uppdateringen av Ekonomiska RoM uppdateras på ett tillräckligt bra sätt på projekten? 
 

 Hur tycker du nya risker hanteras på projekten? 
 

 Är det lätt att få en uppfattning om arbetsplatsen tack vare uppföljningen av den dagliga 
verksamheten? 

Vi kommer även fråga dig om vi får spela in mötet, hoppas detta är okej. 
 
Ser fram emot att träffas, 
 
Hälsningar  
Mattias och Matilda 
  



 
 

Intervjufrågor till arbetschef 
Hej! 
 
Vi är två studenter från KTH som läser vårt sista år på högskoleutbildningen Byggteknik och design. Vi har nu 
börjat med vårt examensarbete på Svevia och nu behöver vi din hjälp att bidra med din kunskap om 
prognoshantering för att få statistik till arbetet. 
 
Här nedan har vi listat några punkter/frågor som visar ämnet och vad vi vill få ut av mötet. Men känn dig fri att 
tillägga information som du anser är viktig och som kan vara till hjälp för vårt arbete. 
 

 Vad är din roll som arbetschef? 

 
 Hur går man tillväga i dagsläget med prognoshantering samt hur fungerar arbetet? Bra/dåligt? 

 

 Vart kan det uppstå problem med att prognoserna inte stämmer överens? 
 

 Hur vill du att Svevia ska jobba med prognoshantering i framtiden? 
 

 Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 
 

 Vilket kalkylprogram använder ni vid prognoserna? 
 

 Anser du att det är tillräckligt med avstämning 4 gånger/år? 
 

 Anser du att arbetet med prognoser har hjälpt till att motverka oförutsedda kostnader? 
 

 Tycker du uppdateringen av Ekonomiska RoM uppdateras på ett tillräckligt bra sätt på projekten? 
 

 Hur tycker du nya risker hanteras på projekten? 
 

 hur sker uppföljningen av projekten (dagbok, besök)? 
 

 Har hur tycker du Svevia jobbar med sin erfarenhetsåterföring? 
 

 Baka in prognoskurser samt risk och bedömning in i traineeprogrammet? kommer kostnaderna kanske 
betalas tillbaka genom bättre prognoser? 
 

 Investera pengar i utveckling av ett nytt kalkylprogram? 
 

 Har du några idéer om vad vi ska kolla närmre på när det gäller arbetssätt? 

Vi kommer även fråga dig om vi får spela in mötet, hoppas detta är okej. 

Ser fram emot att träffas, 
 
Hälsningar  
Mattias och Matilda 
 
 
 
 

  



 
 

Intervjufrågor till platschef/entreprenadchef 
 
Hej! 
 
Här nedan har vi listat några punkter/frågor som visar ämnet och vad vi vill få ut av mötet. Men känn dig fri att 
tillägga information som du anser är viktig och som kan vara till hjälp för vårt arbete. 
 

 Förklara din arbetsroll 

 
 Berätta om ditt projekt 

 
 Hur går man tillväga i dagsläget med prognoshantering samt hur fungerar arbetet? Bra/dåligt? 

 

 Vart kan det uppstå problem med att prognoserna inte stämmer överens? 
 

 Hur vill du att Svevia ska jobba med prognoshantering i framtiden? 
 

 Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 
 

 Hur många gånger har ni avstämningar per år? 
 

 Anser du att arbetet med prognoser har hjälpt till att motverka nedskrivningar? 
 

 Tycker du uppdateringen av Ekonomiska RoM uppdateras på ett tillräckligt bra sätt på projekten? 
 

 Hur tycker du nya risker hanteras på projekten? 
 

 Är det stor skillnad mellan prognoserna? 
 

 Tycker ni att ni behöver lite mer hjälp med prognoshanteringen (input, avlastning)? 
 

 Är ni ensamma när ni sammanställer prognoserna av era projekt? 
 

 Tycker ni att controllers ska vara mer insatta i era projekt och kunna agera mer som bollplank och 
bedöma era prognoser? 
 

 Är enhetstiderna till mycket hjälp när ni försöker uppskatta kapaciteterna i de olika 
arbetsmomenten(gräva, lägga rör)? 

  

 Har du några idéer om vad vi ska kolla närmre på när det gäller arbetssätt? 
 

 Stöd av arbetschef? 

Vi kommer även fråga dig om vi får spela in mötet, hoppas detta är okej. 
 
Ser fram emot att träffas, 
 
Hälsningar  
Mattias och Matilda 
 
 
  



 
 

Bilaga 2 Sammanfattning av intervju 

Divisionschef anläggning  
Olika regioner och arbetsplatser har ofta utvecklat egna prognosmodeller ofta i Excel men kan också 
förekomma uträkningar med endast papper och penna. Uppföljningen blir då svår att följa för högre 
chefer då beräkningar utförts på olika sätt. Gemensamt för alla är att prognosmodellen mynnar ut i 
“Blankett 25”. Svårigheter leder också till dålig uppföljning och utveckling för individen, det finns 
inget rätt sätt att lära ut eller en mall att följa då de flesta arbetsområden har ett eget arbetssätt. 
 
Tidigare har MAP kostnadsstyrning försökt implementera i Svevia, men det lyckades inte och försöket 
lades ned. Nu har det satsats mycket på en ny uppstart av programmet sen ett år tillbaka. I dagsläget 
har förståelsen om hur MAP kostnadsstyrning användas på rätt sätt kommit till kännedom. De olika 
delarna bör delas upp i greppbara sektioner så de blir lätta att följa upp.  
 
Systemet behövs för att arbetet ska bli med enhetligt genom företaget. Det visar också fördelar 
genom att nyanställda har ett tydligt arbetssätt att förhålla sig till. MAP är inte företagsbundet, utan 
MAP används på fler företag. Detta är också en fördel då anställda kan ha erfarenhet sen innan samt 
att det är ett känt system. MAP anses vara det mest använda systemet på marknaden. 
Framtidsplaner för MAP kostnadsstyrning är att enhetstider och materielmängder direkt kan kopplas 
in i systemet. Svevia har även utvecklat en egen variant av systemet. Systemet ska vara mer anpassat 
till Svevias projekt samt mer översiktlig och enkelt att förstå. 
 
Prognoser bör göras grundligt fyra gånger per år ute på projekten, däremellan görs avstämningar 
varje månad. Medan för företagets helhet görs prognoser en gång i kvartalet. Prognoserna ger en bra 
helhetsbild över ett projekt och vi kontinuerlig uppföljning kan avvikelser upptäckas och åtgärdas. 
Endast insatta personer i projektet kan vara med och diskutera om risker eller allmänna problem 
kring projektet. Till viss mån kan controllern vara stötande kring arbetet med prognoserna ute på 
projekten. 
 
Kurser i prognoshantering skulle vara till stor hjälp och det är något Svevia har satsat på. I nuläget 
håller Svevia på att ta fram utbildningsmaterial i avstämnings teknik, där begreppstolkning grundlig 
förståelse kommer läras ut. Arbetet med prognoshantering har varit en av de viktigaste under det 
senaste året, mycket fokus har lagts här. Men arbetet är inte optimalt idag, men Svevia är på väg dit. 
 
Divisionscontroller anläggning 
Kalenderårsvis görs tre prognoser i P1, P2 och P3 dessa avslutas i december. Tidigt inpå ett nytt år är 
informationen begränsad med anledning att företaget ej vet vilka projekt de kommer få senare 
under året. En budget för nästkommande år görs i P0, vilket infaller i oktober. Ju längre året gått ju 
säkrare kommer prognoserna bli då det finns bredare underlag och information att gå på, i början 
baseras prognoserna på kvalificerade gissningar. 
 
Arbetschefer skapar efter en tid ett eget system fungerande för sig själv, vilket har lett till att olika 
program och olika arbetssätt används. Systemet MAP har börjat användas vid vissa projekt sen cirka 
ett år tillbaka. MAP används för att göra kalkyler, men inte vid uppföljningen av prognoserna. Vidare 
har inte olika program en betydande faktor vid felaktiga prognoser, utan kunskapen bakom avgör 
trovärdigheten på prognoserna. En ny utbildning med start i försommaren håller på att ta form och 
det kommer ge nyanställda en bättre grund in i arbetet. Begreppsförklaring och generella 
tankegångar utgör huvuddelen i utbildningen. 
 
Avstämningarna måste göra kontinuerligt för att kostnaderna följs upp ordentligt, samt hur arbetet 
ligger i förhållande till tidsplanen. Uppföljningen kan då motverka oförutsedda kostnader. Om ett 



 
 

projekt börjar gå dåligt bör detta tas upp och skrivas in i prognoserna direkt så att åtgärdande 
arbetet kring detta kan starta direkt. Försiktigheten mellan projektprognosen och resultatprognosen 
läggs på för att i stor mån motverka felaktiga resultat, dock är det alltid bättre om projektprognosen 
stämmer från början.  

 
Regioncontroller, anläggning 
Vid omfattande projekt läggs generellt mer tid på platsbesök, vilket medför en förbättrad bild av 
projektet samt bekantskap med platschef och projektchef. Beträffande mindre projekt och 
geografiskt begränsade projekt finns inte den tiden. Vid en platsorganisation kan det administrativa 
arbetet bli lidande då högre prioritet vanligen läggs vid produktionen. Det ka vara en fråga om 
tidsbrist. Månadsvis sker avstämningarna med undantag för januari och juli. Uppföljningen av 
prognoserna och platsbesök styrs av riskerna i projektet. Inga fördelar ses med avstämningar mer 
sällan än en gång i månaden, då ges inte lika detaljerad bild av projektet. 
 
Vid framtagandet av prognoserna används olika program Excel, MAP men också penna och papper. 
Tanken är att MAP kostnadsstyrning ska implementeras i större grad. I MAP finns hjälpsamma 
systemstöd för användaren. Mätningar görs varje månad, mätningarna läggs in i MAP och sedan 
jämförs med de kalkylerade värdena. Genom systemstödet kan faktorer gällande materielmängd och 
enhetstider räknas ut, vilket har en inverkan på intäkterna.  
 
Prognoser bör göras varje månad ute i projekten därigenom blir det enklare att bedöma förändringar 
och händelser i projekten då endast liten tid passerat sen föregående prognos. Ute på 
platsorganisationerna är variationen stor på ålder, erfarenhet och kunskap. Nästa steg innehåller 
utbildning i prognoshantering för att öka kunskapen och tänket kring prognoser. Mycket tid läggs vid 
bedömning av återstående kostnader, detta är ett kritiskt moment vid framtagningen av prognoser. 
Det är viktigt att veta hur stor del av projektet kvarstår samt vilka resurser behövs fram till 
färdigställandet av projektet. 
 
Ekonom, anläggning 
Prognoser sammanställs fyra gånger per år av ekonomer medan ute i produktionen görs det tio 
gånger om året för att sedan fylla i “Blankett 25”. Därefter läggs utfall in under varje månad för att 
göra det lättare att veta hur mycket pengar återstår att betala ut, avvaktande intäkter in tillsammans 
med följesedlar sammanställs fyra gånger per år för att se hur det går för alla avdelningar. Oftast 
sköter entreprenadingenjörerna eller projektingenjörerna avstämning av arbetsledare vid 
framställningen av “Blankett 25”. 
 
Ett stort problem på företaget är att det inte finns något utarbetat system för hela företaget. 
“Blankett 25”:s brister är att poster och formler inte är låsta i programmet vilket leder till ett högre 
antal felberäkningar och slarvfel därför borde företaget se till att utveckla ett mer automatiserat 
system. Omsättningen av personal på företagen gör också att när en ny person anställs på företaget 
och inte får en utbildning inom prognoshanteringen gör att kvaliteten och engagemanget blir lägre, 
utöver detta är Excel inte det bäst lämpade programmet för prognoshantering. 
 
Det finns flera anledningar till att det uppstår fel med prognoser, dålig koll på tidplanen eller intäkter 
i “Blankett 25” där kunden senare nekar till att betala. Oavsett hur mycket tid läggs ner på 
prognoshanteringen går det inte att förutspå framtida inträffande på projektplatsen. Eftersom det 
kan dyka upp berg eller ledningar eller andra upptäckte skilt från de initiala ritningarna. 
 
För att möjligheten ska finnas att skapa kurser på företaget måste det finnas kunskap och kapacitet 
bland personalen samt klargöra rollbeskrivningarna för vem har ansvarar för vilken del av 
prognoserna. Utrymme för förbättring av prognosarbetet finns på företaget men det finns något 



 
 

system eller utbildning på företaget gör att intresset minskar och gör att risken för fel i prognoserna 
ökar.  
 
Arbetschef A, anläggning 
En prognos kvalitet bottnar i erfarenhet och att tillräckligt mycket tid läggs på arbetet med 
prognoserna. Vid framställningen av prognoserna används i vissa fall MAP kostnadsstyrning och i 
andra fall Excel. Stor vikt läggs vid kunskap och erfarenhet, vilket är de viktigaste elementen vid 
prognosframtagningen. Välutvecklade dataprogram och hjälpmedel har liten betydelse i jämförelse. 
Majoriteten kan lära sig hantera programvaran men vid kunskapsbrist om det bakomliggande 
faktorerna blir prognoserna mest troligen missvisande. Kunskapsintag via kurser kan vara bra, men 
huvuduppgiften av att förstå konsekvenserna vid felaktiga prognoser kan inte läras ut på en kurs. 
Förståelsen kommer med erfarenhet. 
 
I dagsläget är arbetet kring prognoser inte optimalt men det finns ingen självklar väg till förbättring. 
En platschef har många fler uppgifter än bara arbetet kring prognoser, detta kan leda till att färre 
timmar läggs på framställningen av prognoserna. Då kan för -och nackdelar jämföras kring kostnaden 
att anställa en person för ändamålet att jobba med prognoserna. Varje projekt lämnar in 4 prognoser 
per år. 
 
Arbetschef B, marksanering 
Det finns olika typer av sätt att arbeta med prognoser, inom arbetschefsgruppen stäms prognoserna 
av en gång i månaden. Det gäller alla projekt inom arbetschefens område. Ett stort problemområde 
inom prognoshantering är att bedöma de återstående kostnaderna, medan bra koll innehas på 
nedlagda kostnader och varit i tidsplaneringen projektet befinner sig. Även för en erfaren kan det 
vara svårt att se in i framtiden och bedöma återstående kostnader, extra osäkert blir det när en 
nyanställd med begränsad erfarenhet ska göra dessa bedömningar. Vid tidsbrist kan det förekomma 
att schablonmässiga uppskattningar görs, dessa prognoser slår oftare fel än när grundliga 
beräkningar görs.  
 
Prognosen kan ge en överblick över projektet och bilda en uppskattning åt vilket håll projektet är på 
väg. Avstämning en gång i månaden hjälper till att lättare följa upp projektet och upptäcka om 
projektet skulle gå dåligt. Inför varje projektstart borde berörd personal få utbildning kring 
prognoshantering och risker och möjligheter, denna information bör då vara projektspecifik och 
kopplad till arbetsplatsen. 
 
En ingenjörsutbildning är ofta grunden till ett yrke där prognoshantering krävs, därav är det viktigt 
att utbilda eftersom stor del av arbetet kring prognoser innefattar ekonomi. Även viktigt att ett 
gemensamt uppföljningssystem finns, MAP kostnadsstyrning är det nya systemet och börjar rulla ut 
till allas förfogande. Det är viktigt med struktur och ordentlig hjälp i arbetet med prognosarbetet.  
 
Entreprenadchef B, grundläggning 
Svevias grundläggningsavdelning jobbar mest externt och mindre internt då det inte finns mycket 
arbete att utföra inom Svevia. Huvuddelen av Svevia grundläggnings kunder är att markfirmor anlitar 
Svevia till att utföra spontarbeten, pålning samt plattan. På grund av att grundläggningsprojekten 
inte är stora arbetas det inte så mycket med prognoser då dessa projekt sträcker sig sällan mer än en 
månad. Därav används inte “Blankett 25”, det använder istället ett mindre Excel-blad framställt inom 
grundläggningsavdelningen. 
 
Det är svårt för grundläggning med prognoshanteringen eftersom det är många små projekt vars 
kostnader ska kontrolleras. När alla kostnader kommer in från underentreprenörerna blir det svårt 



 
 

att hålla reda på om fakturan betalats eller ej och upparbetade kostnader Svevia inte har blivit 
fakturerade för. 
 
Avstämningarna sker enligt företagets schema där avstämningar sker varje månad samt en större 
kvartalsprognos. Dock när det arbetas med mindre projekt på några få veckor upprättas bara en 
slutprognos. Viktigast kostnaderna för grundläggningen att hålla reda på är spont, pålar och 
maskinernas kapacitet att få ner antal pålar per dag. För att räkna ut antal pålar beroende på projekt 
tas enhetstiderna från erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt där skillnaden på kapaciteterna i 
t.ex. pålning skiljer sig markant mellan pålning för ett varuhus på ett fält eller pålning för ett bro stöd 
vid en motorväg. 
  
Ett systematiskt arbete med prognoser och risker motverkar nedskrivningar och arbetet varierar på 
alla projekt. När grundläggningen samarbetar med anläggningen och går igenom alla möjliga risker 
och möjligheter och ifall det upptäcks fel i prognosen finns det mer tid att rätta till dem och 
minimera avvikelsen. Innan projektstart ses tidigare projekt över och listar de möjliga risker för att 
senare få med dem i anbudskalkylen.  
 
Entreprenadchef A, anläggning 
Prognoser görs minst en gång i kvartalet, men strävar efter att prognoserna ska göras månadsvis ute 
på projekten. Vid sluttampen av ett projekt bör ordentliga prognoser göras varje månad. Även viktigt 
att prognoserna blir avstämningsbara och lätta att följa upp, att alla ska använda “Blankett 25”. 
Avstämningar görs månadsvis dock behövs inte hela projektet avstämmas utan det räcker med de 
vitala delarna, där mest pengar finns. Jordschakt, bergschakt eller liknande läggs stor vikt vid 
eftersom dessa poster kan bli väldigt kostsamma. Viktigt att följa upp arbetet med schaktmassor och 
redovisa efter varje vecka den faktiska mängden, därefter jämföra med kalkylen. Kostnaderna är 
mycket viktigare att följa upp än intäkterna, dålig koll på kostnaderna kommer visas senare i 
projektet. 
 
Vid kalkyleringen av prognoserna är det viktigt att inte har för många aktiviteter, kombinera istället 
mindre poster för att göra helhetsintrycket enklare att följa upp. Schaktarbeten är i särklass en stor 
kostnad för varje projekt, mycket vikt bör läggas vid dessa poster eftersom felaktigheter här leder till 
större ekonomiska förluster. Möten tillsammans med kalkylatorn där parterna gemensamt kan 
utvärdera siffrorna samt bedöma trovärdigheten. Vidare se över om enhetstiderna och 
materielmängd är trovärdiga utifrån kalkylen. Även mätteknikern bör finnas tillgänglig för diskussion 
då mängdkorrigeringar bedöms utav mätteknikern. 

 
Platschefen har ofta stor emotionell anknytning till projektet och vill oftast inte inse när projektet går 
sämre än planerat. Därav är det bra att platschefen har andra insatta i projektet för hjälp och stöd. 
Vid projektets slut är det viktigt att utvärdera projektet, speciellt de problematiska momenten. 
Mätteknikerna bör gå in och utvärdera kapacitetsvärdena och därav se fel. Så de felaktiga värdena 
inte används i nästkommande projekt. 
 
Entreprenadingenjör, anläggning 
Svevia har försökt få fram ett gemensamt system för hela verksamheten men det har aldrig 
implementerats, det har gjort att beroende på vilken ort eller projekt det är så utförs arbetet 
annorlunda. 
 
Det viktigaste med prognoshanteringen är att fånga upp förändringarna av projektets ekonomi fram 
till nu har alla system upplevts ”kantiga” och ”låsta” vilket gör att förändringar inte hantera tillräckligt 
smidigt. Prognosarbetet börjar redan innan projektets start vid kalkylen när riskerna och möjligheter 



 
 

ska uppskattas samt att projektet struktureras på ett bra sätt då det underlättar för prognosarbetet i 
det senare skedet. 
 
Projekten har avstämningsmöten varje månad ibland kan projekten få hjälp med arbetet från 
arbetscheferna medan större projekt även har en projektavstämning. Arbetet med prognoser inte i 
sig motverkar inte nedskrivningar men det hjälper till att få reda på dem i tidigare skede och 
anpassar prognosen följaktligen så att det inte kommer fram i slutskedet av projektet. 
  
Potentialen i arbetet med RoM är viktig i anbudsskedet för att ha möjlighet att ha med arbetet när 
anbudet lämnas in. Framför allt kan arbetet med möjligheter förbättras men också arbetet med 
uppskattningen av risker med bedömningen av deras grad och omfattnings. Ansvarig för prognoserna 
variera på projekten då ibland lämnas ansvaret på endast platscheferna. Ifall projektet är stort kan 
det finnas en person anställd för jobb med ekonomi och fakturor där kostnadsuppföljningen hanteras 
medan mindre projekt kan få stöd från arbetschefkontoret. 
  
Det viktigaste är att ha en bra struktur på jobbet för det ska följas upp under hela projektets gång 
och inte förlita sig för mycket på olika kalkylsystem där flexibiliteten inte är tillräcklig. Samtidigt är 
det viktigt för företaget att arbeta enhetligt inom alla sektioner.  
 
Platschef B, projektingenjör, projektchef A, anläggning 
Varje månad görs avstämningar där projektets nedlagda kostnader ses över jämfört med hur långt 
projektet kommit. Med den informationen räknas de bedömda återstående kostnaderna fram. Var 
tredje månad görs en prognos, då tas siffran vidare från avstämningarna och bedömer om det finns 
behov av justeringar. En siffra på hur mycket företaget tros tjäna på projektet tas också fram vid 
detta tillfälle.  
 
I dagsläget används olika program för kalkylering och uppföljning, dessa program pratar inte med 
varandra vilket gör det svårare att följa upp prognoserna. MAP används för kalkyleringen och MAP 
kostnadsstyrning används vid uppföljningen, men tillgång till MAP kostnadsstyrning saknas. MAP är 
ett bra system och ett steg i rätt riktning då fler steg automatiseras och eliminerar slarvfel. 
Fortfarande behövs expertis om de enskilda projekten och i slutändan är det dessa individer 
ansvariga för att bedöma kostnaderna, men vägen dit kan bli mer automatiserad. 
 
Större projekt kan kräva mycket tid och arbete kring prognoshantering, men intagandet av en extern 
avlastning är inte optimal i de flesta fall. Personerna måste vara insatta i det specifika projektet från 
start, annars blir det näst intill omöjligt att göra en korrekt bedömning över projektet. Likaså gäller 
för kontrollers, en stor vetskap om det individuella projektet måste besittas för att kunna agera stöd 
och hjälp på projektnivå. Arbetschefen är därav den person med tillräcklig kunskap att hjälpa till med 
input och vägledning i större utsträckning än va kontrollers kan. Redan vid start av huvudsakligen 
stora projekt är det viktigt att bemanningen är tillräcklig från början, då finns avlastning och 
vägledning redan inom projektet från start. 
 
Projektchef B, anläggning 
Inom företaget har det påbörjats ett arbete med att systematiskt implementering av programmet 
MAP kostnadsstyrning. Programmet har inte implementerats i alla projekt då det krävs tid att föra 
över arbetet från kalkylstadiet till kostnadsstadiet. 
 
Faktureringen sker enligt utförda mängder och jämförelsen mellan utförda mängder och nedlagda 
kostnader. Det presenteras genom fakturaprogrammet Agresso där finns utfört arbete och nedlagda 
kostnader, för att sedan se om det stämmer med tidplanen. Arbetet försvåras i stora projekt för att 
se utfört arbete vid en specifik tidpunkt i förhållande till vad har fakturerats. Vid varje prognostillfälle 



 
 

arbetas det med att uppdatera projektets RoM där riskerna läggs senare in i prognosen men mer 
resurser går till underrättelsen med UR-liggaren. 
 
Beslut har tagits att MAP-kostnadsstyrning ska användas på projekten gör att arbetet med att hålla 
reda på utförda mängder underlättas. Att rätt mängd jämförs med rätt kapacitet och pris och inte 
med fel kostnads eller intäktssida. Vilket i fortsättningen gör det lätt att härleda till de gamla 
inrapporterade resultaten från projekten för att evaluera ifall det har utförts ett bra eller dåligt 
inköp. För tillfället används både MAP-kostnadsstyrning samt “Blankett 25” parallellt på projekten 
och det behöver utveckla fakturaflödet för att se registreringar i programmet. 
 
Tack vare de månadsvisa arbetet med prognoshanteringen på företagets går det att upptäcka 
tendenser i ekonomin i tid. Därigenom försöka implementera åtgärder för att åtgärda skenande 
kostnader genom att vid möjlighet använda en annan arbetsmetod.  
  
Platschef A, anläggning 
Prognosen har inte en stor roll i produktionen, en stor anledning till att den används är att den är 
grund för den successiva vinstavräkningen. Programmen vid framställningen av prognoserna är 
Agresso och Excel vilket har hittills fungerat bra. Ifall en prognos är väl utförd underlättar den att ta 
ut en jämn och sann fördelning av hur projektets vinster regleras. Problemen med 
produktionskalkylerna är svårigheten att följa upp dem då en uppdatering av produktionskalkylen 
kräver att nya värden för kapaciteterna.  
 
Ett återkommande problem med prognoser är att de avviker ofta och medför stora nedskrivningar, 
en lösning till problemet är att platscheferna får lite mer hjälp med prognoserna. Där företagets 
controllers kan granska ifall prognoserna är rimliga och uppfyller projektets mål. Avsaknaden av en 
ytterligare insatt person inom projektets ekonomi gör att ingen ifrågasätter platschefens prognos. 
 
I med att prognoserna är väldigt projektberoende är det svårt att utforma en generell kurs för 
prognostisering för att substituera den erhållna erfarenheten från att arbeta ute i produktionen. 
Platscheferna är ensamma med prognoshanteringen ute i projekten. Ifall företagets controllers kom 
in tidigare i projekten och granskade projektens prognoser kritiskt för att motverka att prognoserna 
sänks och hjälpa platscheferna att tänka ett steg till i hanteringen. 
 
Platschef C, anläggning 
Det här projektet är indelat i fyra etapper där arbetsledarna rapporterar in följesedlar över förare, 
tid, pris och hur många timmar de har jobbat med vilken aktivitet. Utöver de fyra etapperna finns det 
en annan indelning där övergripande kostnader är svåra att följa upp etappvis rapporteras in. Alla 
aktiviteter delas in i etapper och sedan vilken delsträcka av etapperna de tillhör därefter ges 
aktiviteterna en bokstav S(schakt), F(fyll), Å(återställning) för att enkelt dela in aktiviteterna. 
Kostnaderna stäms av en gång i månaden och stämmer av alla bokförda kostnader från förra 
månaden. För att underlätta det arbetet har ett enkelt Excel blad skapats där följesedlarnas 
information matas in. Detta för att se över fakturorna och ha koll på kostnaderna inom projektet 
vilket förbereder projektledningen på sent levererade fakturor, dessa kan annars glömmas bort.  
 
Det är enkelt att veta hur mycket vissa saker har kostat i projektet. Genom att arbeta löpande med 
de återstående kostnaderna har ett dokument upprättats för att dokumentera projektets 
maskinkostnader. Därefter rapportera in jämförda kostnaderna med budgeten för att få en 
uppskattning om hur mycket pengar finns kvar. Eftersom projektet inte har en mängdförteckning att 
jobba efter blir det svårt att uppskatta projektets BÅK, ifall arbetet utförs enligt tidplanen så styrs 
kostnaderna enligt det planerade arbetet. Men när mängdförteckningen saknas består båken endast 
av projektledningens uppskattningar. Ifall ett oförutsett problem uppstår kan följdkostnaderna 



 
 

snabbt eskalera utan att företaget får ersättning för dem. Även ifall det här projektet har följts upp 
väldigt noggrant med flertal dokument har det fortfarande varit svårt att uppskatta de BÅK.  
 
Det viktiga med prognoser är att anpassa nivån efter hur djupgående de ska vara beroende på vad 
vilken erfarenhet ska utvinnas, beroende på den nivån måste konteringen vara inom projektets 
aktiviteter. Därmed bör graden av noggrannhet bestämmas innan projektets start och därmed följa 
upp projektets aktiviteter på den avsedda nivån. Därmed ska prognosernas syfte att visa vad 
projektet tjänar och vilka arbeten går dåligt och avbryta de i tid.  
 
Bristerna med prognoserna är att det krävs mycket erfarenhet när det är många inblandade i ett 
projekt. Vilket visas när ett fel uppstår eskalerar kostnaderna fort, det gör att oplanerade projekt är 
svårt att förutspå de kommande kostnaderna på stora projekt. Kunskapen att veta hur lång tid det 
tar att utföra vissa aktiviteter är därmed viktig när BÅK:en sammanställs, det är oftast den mest 
problematiska delen. 
 
Det här projektet främsta fokus ligger på att bli klar med allt så snabbt, finns det inte tid att 
undersöka olika lösning och hitta den bäst för projektet. Därav har det inte funnits tid att fundera 
över den mest kostnadseffektiva lösningen. En lösning till problematiken kring BÅK:en kan vara att 
mer tid avvaras till granskning av BåK:en samt att kritiska frågor ställs till platscheferna. Därav skulle 
inte ekonomisk rådgivning vara till så stor nytta vid granskningen utan mer praktisk rådgivning där 
någon insatt i produktionen. Se över ifall det kommer stämma överens med det redovisade 
materialet i prognosen. Tillräckligt stöd finns när det gäller teoretiska frågor gällande kontering och 
formler i posterna i prognosen. 
 
 

  



 
 

Bilaga 3 Enkätutformning 

Prognoshantering 
Hej!  
Vi är två studenter från KTH som läser vårt sista år på högskoleutbildningen Byggteknik och design. 

Vi har nu börjat med vårt examensarbete på Svevia och nu behöver vi din hjälp att bidra med din 

kunskap om prognoshantering för att få statistik till arbetet. Dina svar kommer behandlas anonymt.   

*Obligatorisk 

1. 1. Anser du att det läggs tillräckligt mycket tid på prognoshantering? * 

 

2. 2a. Hur fungerar arbetet med prognoser i dagsläget enligt dig? * Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

3. 2b. Vilken del av prognoshanteringen anser du vara den mest problematiska? * 

 

4. 3. Anser du att det är tillräckligt med avstämningar 4 gånger/år? * Markera endast en oval. 

 Ja, det är tillräckligt 

 Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

 Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

 Nej, men det finns inte tid för fler avstämningar 

5. 4. Har du deltagit i någon form av utbildning/kurs/föreläsning när det gäller 

prognoshantering? * Markera endast en oval. 

 Ja, jag har fått grundlig information 

 Ja, men fick inte tillräcklig information 

 Nej, vi fick ingen information 

 Nej, man jag tycker det hade varit till hjälp  Övrigt:  

  

  

  

Fungerar dåligt Fungerar bra 

  

  

  



 
 

 

6. 5. Vilka program/hjälpmedel används vid framtagandet av prognoserna? * 

 

7. 6. Har du tillgång till ramavtal och alla beställningar? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Övrigt:  

8. 7. Stämmer prognoserna bra överens med utfallet i verkligheten när projektet är klart? * 

Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

 

9. 8. När fel i prognoserna uppstår vilken är den primära orsaken enligt dig? * Markera endast 

en oval. 

 Saknar engagemang 

 Befann sig i en stressad situation 

 Tog en risk vid bedömningen av resultatet 

 Kunskapsbrist 

 Otillräcklig information angående ärendet  Övrigt:  

10. 9a. Anser du att arbetet 

med prognoser har hjälpt till att motverka oförutsedda kostnader? 
* 
Markera endast en oval. 

1 2 3 4 5 

11. 9b. Motivera ditt svar från 9a. * 

  

  

  

Stämmer aldrig Stämmer alltid 

Hjälpt väldigt lite Hjälpt väldigt mycket 



 
 

 

12. 10. Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? * 

 

13. 11. Har vi missat något? Skriv gärna om du har annan information gällande 

prognoshantering som du tycker kan vara intressant för oss! 

 

 

Ha en bra dag! Hälsningar Matilda och Mattias 

 

Tillhandahålls av 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tack för din tid! 



 
 

Bilaga 4 Svar från enkät 

1. Anser du att det läggs tillräckligt mycket tid på prognoshantering? 

Nja 

Ja 

Nej 

Ja i de flesta projekt gör vi månadsavstämningar men ibland inte tillräckligt i de lite mindre projekten. 

nej 

Ja 

Ja 

Kunde vara något mer hos vissa personer 

Både ja och nej. Verktygen för prognoshantering behöver automatiseras mer. 

För mycket 

Nej 

Nej 

För oss på grundläggningsavdelningen är det tillräckligt men jag vet att det missköts på övriga division 
anläggning. 

Ja, min erfarenhet är att det är tydligt att jag som platschef ska ha bra underlag för mina prognoser och inför 
varje ekonomiavstämning (för min del 1 g/mån). 

nej 

Nej 

Nej 

Man måste analysera vad som brister i prognoserna för att kunna svara på frågan. Ser man till de oväntade 
förändringar som uppstår i våra prognoser kan de bero på antingen intäkts- eller kostnadssidan. Är bristerna 
på kostnadssidan är de allvarligare än på intäktssidan. Kostnaderna borde vi kunna sätta säkrare än 
intäkterna. 

Ja, egentligen läggs tillräcklig tid på det. Resultaten är däremot inte alltid tillfyllest. 

I vissa projekt ja, i vissa projekt nej. Det varierar kraftigt från platschef till platschef. 

Nej 

Nej, man skulle behöva mer tid kring detta arbete. 

Nej 

Nej (men den finns inte heller) 

Ja. 

nej 

Mycket rapportering och genomgångar finns men tiden för att ta fram och arbeta igenom projektets prognos 
är för liten (ej genomarbetade). 



 
 

Vi inom grundläggning lägger tid på prognosarbeten vid längre projekt som sträcker sig över ca 2 månader, 
75% av våra jobb är mindre jobb på 1 till 4-5 veckor, där är det daglig uppföljning på kapaciteter som gäller 

Både ja och nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Det varierar beroende på hur arbetsplatsen bemannas - På mindre arbetsplatser har jag erfarenheten av att 
man hinner avsätta för lite tid, medan på större arbetsplatser har man tillräcklig bemanning för att hinna med 
prognosarbetet. Det stora problemet på stora arbetsplatser är inte heller tiden, utan svårigheten/utmaningen 
är att i ett så tidigt skede dela upp jobbet i uppföljningsbara delar - Vilket kan vara väl så knivigt om man, efter 
produktionsstart ändrar produktionsordning eller metod. 

Ja 

JA 

Ja 

Nej 

Nja 

 

2a. Hur fungerar arbetet med prognoser i dagsläget enligt dig? (svar mellan 1-5, där 1 är “Fungerar dåligt” och 5 är 
“Fungerar bra”) 
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2b. Vilken del av prognoshanteringen anser du vara den mest problematiska? 

Att veta vilka kostnader som registerats i systemet 

Ingen i mitt fall 

Återstående kostnader, saknas verktyg för att enkelt göra detta basserat på exempelvis tidigare månader eller 
kopplat till utfört arbete i kalkyl som dras av mot prognos. Men även att budget inte alltid återspeglas i 
produktionskalkyl, det är inte i synk. det finns delar i fåra program där detta skulle kunna utföras, stt via 
produktionskalkyl stämma av och prognostisera återstående kostnader men nu använder vi ett excel-ark. 

BÅK att förstå vad det innebär, bedöma och att få med samtliga återstående kostnader 
Vana vid att förstå mallen och hur den funkar. Kräver att man jobbar aktivt i den. 

BÅK 

Tilläggsarbeten 

Otillräcklig indata från våra system 

Bedömd återstående kostnad 



 
 

Det är för manuellt. Värden ska hämtas och fyllas i automatiskt, sen ska man kunna göra vissa manuella 
justeringar. 

Verklighetsfrånvarande 

kvarstående tid på resurser då tidplaner inte stämmer i verkligheten 

Att få en rak avstämning på upparbetade mängder mot kostnader 

Att kostnader kan vara försenade och då inte finns med i agresso kan glömmas av. Oftast inga stora summor 
men inland glömmer man poster som kan göra att prognosen slår 2-3 % pga att de fakturerats från 
leverantören sent 

Tidigare skulle jag ha sagt personalkostnaderna som alltid var svåra att förutsäga men Flex har faktiskt 
förbättrat prognosarbetet väsentligt. 

tidsplan 

Bedömning av återstående kostnader 

risker samt lägga tid på SERIÖSA BÅK beräkningar 

Intäktssidan 

Att kontrollfunktionerna fungerar så dåligt och att det är svårt för utomstående att bilda sig en riktig 
uppfattning om säkerheten i den. 

Uppskatta återstående kostnader, hur stor del av arbetet som är utfört samt att värdera risker och 
möjligheter. Det finns i dagsläget utrymme för egna tolkningar i blanketten vi använder oss utav för 
redovisning av prognoser. Exempelvis, hur värderar vi risker, möjligheter och hur mycket som är utfört av 
arbetet. 

Bedömning av återstående kostnader 

3Bedömningen av återstående kostnader. 

Allt baseras på hur "förarbetet" ser ut med kontoplan och PK. Alla komplicerar och överarbetar med det. Det 
ska vara enkelt och lätt att arbeta med. Men hittills så har det varit att plocka ut kostnaderna ifrån Agressso 
svårt att få en bra överblick. 

Tid, erfarenhet/kunskap samt engagemang 

Att sätta rätt prognos. Jag tror att det hade varit lättare se rimligheten i sin prognos om man jobbat med 
intäkt och kostnader i tidplanen. Jag tror att detta skulle göra det lättare för många att få mer exakta 
prognoser i tidigare skede. 

Inget system som funkar hela vägen. Dellösningar finns 

Bedöma återstående kostnader, framförallt kostnader men även intäkter. 

Hålla koll på kostnader som tillhör utförda arbeten och ännu ej är inne i agresso samt hur mycket som är kvar 
att utföra och kostnad för detta 

Kunna se om den prognosen vi lämnar verkar rimlig 

Bedömning av återstående arbete 

Bedömning av utförda kostnader i förhållande till bokförda. Bedömning av återstående kostnader 

Att uppskatta omsättningen under kommande året. Har prognosavstämning med min chef varje månad, svårt 
därför att svara på fråga 3. 

HA koll på alla kostnader, vilka finns med i systemet, vilka kostnader kommer 



 
 

Att (på stora jobb) skatta, i verkligheten utförda mängder (ex vis schakter) samt fånga upp ej bokförda 
fakturor, vilka ofta släpar från UE 

Beräknad återstående kostnad 

Vet ej 

Beräkna nedlagda kostnader samt bedöma återstående. 

Information hämtas från flera olika källor med mycket handpåläggning 

Att veta vilka kostnader som registerats i systemet 

 

3. Anser du att det är tillräckligt med avstämningar 4 gånger/år? 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, det är tillräckligt 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 



 
 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Ja, det är tillräckligt 

Nej, vi skulle behöva fler tillfällen 

Ja, men det kunde förbättras om vi hade flera avstämningar 

 

4. Har du deltagit i någon form av utbildning/kurs/föreläsning när det gäller prognoshantering? 

Har inte genomgått någon utbildning 

Ja. Sen tidigare anställning 

Har erforderlig utbildning via högskola för detta. 

Nej, man jag tycker det hade varit till hjälp 

Nej, vi fick ingen information 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Ja, men fick inte tillräcklig information 

Nej, vi fick ingen information 

Nej, vi fick ingen information 

Efter 40 år som egen företagare ser jag att nuvarande metod ger felaktigt utfall 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Ja, jag har fått grundlig information 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Nej, det var en kollega som vid min anställning (direkt från utbildningen) tog sig tiden att skola in mig i detta 
vilket hjälpte väldigt mycket. 

Nej, vi fick ingen information 

Nej, vi fick ingen information 

Nej, vi fick ingen information 

Ja, jag har fått grundlig information 



 
 

Ja, men fick inte tillräcklig information 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Nej, vi fick ingen information 

Ja, jag har fått grundlig information 

Ja, men fick inte tillräcklig information 

svårt att svara på, olika utbildningar och erfarenhet under 20år 

Ja, jag har fått grundlig information 

Ja, jag har fått grundlig information 

Utbildning hos tidigare arbetsgivare 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Ja, jag har fått grundlig information 

Ja, jag har fått grundlig information 

Ja, jag har fått grundlig information 

Ja, men fick inte tillräcklig information 

Nej, vi fick ingen information 

Ja, jag har fått grundlig information, Men det krävs ständigt repetition 

Nej, vi fick ingen information 

Nej, vi fick ingen information 

Ja, men fick inte tillräcklig information 

Nej, men jag tycker det hade varit till hjälp 

Har inte genomgått någon utbildning 

 

5. Vilka program/hjälpmedel används vid framtagandet av prognoserna? 

Aggresorapporter, intern uppföljning etc 

Papper och penna 

Enligt tidigare. 
MAP-Produktionskalkyl. 
MAP-Justering av produktionskalkyl. 
Excel-Avstämningsblankett. 
Agresso-Bokförda kostnader. 

ExcelblankettUppföljningProjektprognos (”blankett 25”) Inköpsplan UR/ÄTA liggare Agresdorapport för 
bokförda kostnader o fakturering Dagbok/Flex Tidplan Egna bedömningar av uteliggande kostnader (för 
arbete som är gjort vid avstämningsdatumet men som man inte fått faktura på) 

exel, agresso 

Exel 

MAP applikations 



 
 

Excel och MAP 

Agresso och Microsoft Excel. 

MAP 

produktions kalkylen 

MAP kostnadsstyrning och agesso 

Excel, agresso. Väldigt manuellt men det är enklast så för oss som ha väldigt få kostnadsposter. 

Agresso, excel, vår (produktionsgruppens) tidplan. 

Excel, Agresso 

Map, excel, agresso 

excell, MAP 

Excel enligt egen modell 

excel och agresso 

Agresso och Excell. MAP kostnadsstyrning ska implementeras men vi har inte kommit så långt. Tyvärr 
upplever jag att man börjat i fel ände genom att säga till produktionen att använda det samtidigt som de som 
är med och utformar det för Svevias användning fortfarande funderar på hur det ska byggas upp och 
användas. 

Excell 

Excel, MAP Kostnadsstyrning och MS Project 

Agresso, tidplanprogrammet (Oftast så är inte tidplanen reviderad så det blir svårt) MRS (Upparbetad intäkt) 
Mapp Inköp för att se kostnader på UE, Allt sammanställs i xcel lista för prognos. 

excell, kalkyler 

MAP kostnadsstyrning och MS Project. Men det hade gått lättare att göra sin prognos/prognosjustering med 
Asta Power project som komplettering till MAP. 

excel, map 

För mycket Excel, Agresso, 

Agresso och excel 

Agresso och excel 

Excel, MAP-kalkylprogram 

Projektkännedom, Agresso, Excel 

Använder mig av egenframtagen mall i Excel. 

Excell och agresso 

Agresso samt MAP kostnadsstyrning och Project, samt på mindre jobb används ibland Agresso tillsammans 
med ett enklare excel-ark, där man för in nedlagt och BÅK mm. - Kommentar till fråga 3 ovan -är att vi har 
avstämningar varje månad (Inte 4 ggr/år) med controller och projektchef. 

MAP Kostnadsstyrning samt projektavstämningar 

Agresso 

Excel och agresso 



 
 

Agresso och excel 

Aggresorapporter, intern uppföljning etc 

 

6. Har du tillgång till ramavtal och alla beställningar? 

Nej 

Ja 

Oklart vad som efterfrågas. Projektspecifika inköp handlas upp enskilt. På AO-nivå ligger alla beställningar om 
dessa är genomförda i vårt inköpssystem. Är det beställt utanför så är det svårare. Ramavtal används inte i så 
stor utsträckning. Koncernavtal används i större utsträckning. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 



 
 

Ja 

Ja 

Vet inte. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

 

7. Stämmer prognoserna bra överens med utfallet i verkligheten när projektet är klart? (svar mellan 1-5, där 1 är 
“Stämmer aldrig” och 5 är “Stämmer alltid”) 
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8. När fel i prognoserna uppstår vilken är den primära orsaken enligt dig? 

Svårbedömda poster. t ex losshållning berg 

Många arbeten på löpande räkning. Svårt att sätta omsättningen då den kan slå på 5miljoner per år 

Ej nyttja alla system, hande eventuellt varit lättare om detta gick att utföra i ett gemensamt sytem med större 
överskådlighet men kopplat till alla andra sytem i bakgrunden. 

Kunskapsbrist 

Kombo av stress och underbemmaning 

Otillräcklig information angående ärendet 

Otillräcklig information angående ärendet 

Befann sig i en stressad situation 

Kunskapsbrist 

Brist på verklighets förankring 

Kunskapsbrist 

Tog en risk vid bedömningen av resultatet 

Otillräcklig information angående ärendet 

Tids- och resursbrist har gjort att vi inte har hunnit med den mängd arbete vi hade prognostiserat för. 



 
 

Kunskapsbrist 

felbedömning av återstående arbete/kostnad/tidsåtgång 

Kunskapsbrist 

Otillräcklig information angående ärendet 

olika roller inom företaget har olika incitament att visa det ena eller andra i prognos. 

Ofta är det en kombinmation av flera orsaker. Det är helt omöjligt att i förväg förutspå vad som ska hända 
under projektets gång. 

Felaktig eller bristfällig input 

Kunskapsbrist 

Arbete med ekonomistyrningen har släpat efter och man har bara fokuserat på fysiska produktion. Så därför 
har man heller ingen riktig koll på PK och tidplan som tappar sin koppling. Upparbetning släpar alltid efter och 
med det arbetssätt som vi har med prognosarbetet så kan det bli fel. 

tid eller kunskap eller engagemang 

Svårt att få en överblick genom att bara titta på siffror i MAP. Jag personligen vill se det på en tidplan där alla 
kostnader och intäkter är inarbetade 

Saknar engagemang 

Kombination av flera parametrar; kunskap, utbildning, tid, erfarenhet mm 

Sent inkomna fakturor som det ej tagit hänsyn till och mängdregleringar/ ÄTA 

Man har inte kunskap i hur kalkylen är uppbyggd/ vad som ingår för respektive aktivitet och där med inte kan 
bedömma återstående kostnaden för respektive aktivietet och då inte heller ha kunskap i vad som är ÄTA och 
då kanske inte heller kunna ta betalt för det arbete som är utfört. 

Oförutsedda kostnader 

Otillräcklig information angående ärendet 

Tog en risk vid bedömningen av resultatet 

Befann sig i en stressad situation 

Det är ofta släpande (ej identifierade) kostnader som beror på att det inte funnits rätt uppföljning på 
projektet 

Tog en risk vid bedömningen av resultatet 

Tog en risk vid bedömningen av resultatet 

Otillräcklig information angående ärendet 

Kunskapsbrist 

Svårbedömda poster. t ex losshållning berg 

 

9a. Anser du att arbetet med prognoser har hjälpt till att motverka oförutsedda kostnader?  (svar mellan 1-5, där 1 är 
“Hjälpt väldigt litet” och 5 är “Hjälpt väldigt mycket”) 
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3 

9b. Motivera ditt svar från 9a. 

Kunnat se tidigt vart åt det lutar. 

Ji tidigare du kan se att ett jobb går åt helvete. Ju snabbare kan du sätta in motåtgärder 

Frågan är lite fel ställd. prognosarbetet bygger på för stunden kända faktorer. med det så kan oförutsedda 
kostnader inte motverkas i prognosen. Det kan göras en riskbedömning dock för oförutsedda kostnader men 
det är från fall till fall och en riskbedömning om allt inte är helt känt i handlingar/underlag/ritningar. 

1 Man uppmärksammar tidigt att något inte står rätt till. Då har man möjlighet att anslysera varför och ev 
åtgärda. Det kan ju vara så att kostnaderna är kopplade till ngt som är en förändring i entreprenaden och som 
vi kan ta betalt för. 2 Genom att jobba med prognos så stämmer man även av sin tidplan och vet hur långt 
man kommit i projektet i förhållande till nedlagda kostnader. En mycket viktig uppgift för att veta om 
slutprognos klaras eller om man rentav har gjort av med mer pengar än vad man borde förbrukat i förhållande 
till framdrift. 

bra att man påminns om kommande kostnader med det är sällan det resulterar i att man motverkar dem. 

Okända faktorer och händelser som påverkar resultatet 

Självklart behövs det för att hålla koll på projektets kostnader 

Genomlysning underlättar att upptäcka missar tidigt och då kan man korrigera 

Det är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bilda sig en uppfattning om och även kontrollera utfallet 
i projekten. Men ibland gör man bedömningen fel och då blir hela prognosen missvisande. Ibland har man 
heller inte rätt förutsättningar kontra verkligheten och då blir det väldigt svårt. 

P.g.a. för lite verklighet, för lite kunskap, ovetskap om vad som verkligen är kostnadsdrivande så blir 
prognosernas utfall felaktigt. 

hur ska oförutsedda kostnader kunna hanterar i en prognos när man inte vet om dom 

Vi har inte haft något bra prognos program 

Det brukar ligga i bakhuvudet att vissa moment kanske kostar mer än vad man räknat med. När man gör 
prognosen kan skadan vara skedd redan. Men det är bra för årgärder 

Att man lägger tid på planering, som ju prognosarbetet är, tycker jag alltid motverkar oförutsedda kostnader. 

Oförutsedda kostnader är svåra och prognostisera. 

Att arbeta effektivt och minska kostnaderna är alltid fokus, oavsett vad som står i prognosen. När oförutsedda 
kostnader uppstår har det andra orsaker. 

Mer att man blir insatt i projektet och planerar frammåt 

Man måste regelbundet tvingas att göra prognoserna och ifrågasättas av arbetschefsnivån/controller för att 
man skall lägga tillräcklig energi för att göra dessa på ett tillfredställande vis 

egentlligen inte, det är i produktionen du kan se eller missa vad som kommer i kostnader. 

I och med prognosarbetet behöver man tänka till men det beror också på vad som menas med oförutsedda 
kostnader. 

Utan prognosarbetet vet vi inte var vi är och oförutsedda kostnader kommer att uppstå i större omfattning. 

När man gör prognoser får man bättre kontroll över sina återstående kostnader 

Det ska motverka oförutsedda kostnader i tid men i och med att våra prognoser inte lever upp till "prognoser" 
så funkar inte det än så länge. 



 
 

Ja, genom att platsledningen tvingas tänka längre framåt vid prognosarbetet och därmed förebyggs forcering, 
akutlösningar eller liknande. 

När man gör prognoserna gäller det att man har 100% koll på vad och hur allt skall utföras och vilka resurser 
som skall användas. 

Om de görs på rätt sätt, vilket inte alltid sker 

Prognoser måste genomföras i bolag, dock så motverkar de ej oförutsedda händelser - man kan se tendenser 
och bli uppmärksam på att det ej går som man tänkt genom att analysera värden i prognos men detta bygger 
även på att det är rätt värden i prognosen 

Vi har som sagt många korta projekt, där vi efter materialinköpen kan bedöma slutkostnaden, resten beror på 
den dagliga kapaciteten och ÄTA, mängdförändringar 

Ja, se svar i fråga 8. har man kunskap om vad som ska byggas och vad som är "utöver" det som beställts så kan 
man enklare bedöma den återstående kostnaden. 

Avstämning och prognosarbete är en förutsättning för att hålla koll på ekonomin i projekt 

Med rätt avstämning ser man relativt tidigt om vissa delar i ett projekt tenderar att kosta mer. Naturligtvis 
samma sak om det kostar mindre. Utifrån detta kan man sedan göra en bedömning 

Genom prognosarbetet tas alla överblickbara kostnader med i räknesnurran vilket innebär att det blir mindre 
antal poster som upplevs som oförutsedda. 

med bättre koll på kostnader och intäkter fårs en bättre koll på vilka kostnader som kommer och som ska 
komma eller inte ska komma 

Det har hjälpt mycket, eftersom arbetsplatsen med kontinuitet tvingas att prioritera uppföljningsarbetet (Till 
förmån för alla andra "Måsten"), då vi har möte en gång per månad. 

Ja 

Allt kan hända i ett Projekt 

Man är alltid reaktiv i kostnadsuppföljning, dvs oj där dök en kostnad upp som vi missat. Borde inte vara så 
men tror att fokus på prognos bara gör att vi lägger mindre kraft på att hålla nere kostnader och maximera 
intäkt. 

Saknas kunskap hos dem som jobbar med underlagen 

Kunnat se tidigt vart åt det lutar. 

 

10. Finns det några brister? Vad behöver utvecklas? 

Vet ej 

Inte i mitt fall. Däremot har vi för många åsnor som inte kan räkna inom företaget 

System och program vi använder behöver optimeras till vår verksamhet, exempelvis MAP där vi ej använder 
hela systemet inom Anläggning. 
Men troligtvis används inte prognosverktygen i MAP då det är ett fåtal som är förtrogna med systemet. 
Det behöver utvecklas en beskrivning vilka program och system som ska användas för prognosen, inga egna 
"hittepå-lösningar" 



 
 

Grundläggande kurs i projektuppföljning och projektprognos. 
Hur får jag fram siffrorna till mallen 
Hur stämmer jag av att jag ligger i fas mellan uppsrbetade kostnader o tidplanen 
Vilka risker o möjligheter påverkar min prognos. Har några risker/möjligheter eliminerats/fallit ut ? Hur 
hanterar jag dem i prognosen? 
Hur hanterar jag UR/ÄTA i min prognos? 

tiden för detta. 

Finns det säkert, men jag har inga problem 

Bättre indata från ekonomi- och personalsystem 

Kompetensnivån hos vissa medarbetare måste höjas 

Ja, att det är för manuellt. Bedömningen av kostnader och hur man ska placera de per aktivitet i projekten är 
alltid en manuell bedömning, men hur värden från t ex Agresso hanteras måste digitaliseras så att det sker 
automatiskt. Det ska vara lätt att jobba med prognoser, man ska inte behöva vara ekonom. 

Helt andra metoder som är up to date med dagens metoder och teknik i branschen samt förändrade nyckeltal. 

att alla verkligen alla i stegen uppåt jobbar lika gällande prognoser 

Programmet 

Inte jättestora brister för oss men jag gissar att anläggning måste bemannas med kompetent folk som även 
förstår vikten av ett noggrant prognosarbete. Tid behöver frigöras 

Mycket tydligare uppföljning av orsakerna då prognoserna blir felaktiga samt en mycket tydligare uppföljning 
av vad man har gjort åt dessa orsaker vid nästa prognos. Det räcker inte att bara skriva upp felen en gång utan 
man måste också se till att felen hanteras och att resultatet följs upp ytterligare en gång för att man ska ha 
säkerställt att man inte har upprepat dem. 

Fler ekonomiresurser ute i projekten, bättre ledarskap,utbildning prognoshantering, tydligare roller från AC-
chef ner till Arbetsledare 

utbildning, stöd 

Fel i Prognoser beror ofta på okända risker eller tidbrist att hinna sätta sig in i varje kod i kalkylen. (kan ibland 
bero på förståelsen av en viktig prognos så tid blir för lite engagemang i prognosen) 

Platschefsnivåns, eller motsvarande, förståelse 

jag tror generellt att vi är ganska dåliga på prognoser och det beror mycket på att kontrollfunktioner inte 
'genomskådar' dåliga prognoser 

Vi borde ha bättre system för arbetet än excell. kunskapen inom excell varierar kraftigt inom bolaget, det är 
lätt att göra fel med formler, länkar etc. och svårt att upptäcka om man inte har för vana att alltid gå igenom 
varenda cell innan man är klar. 

Ett verktyg att jobba i där alla jobbar med samma. 

Framförallt kunskapsbrist och tidsbrist 

I och med att vi jobbar på fel sätt med en massa olika program som inte riktigt hänger ihop så anser jag att det 
är orsaken till att prognoserna blir fel samt att de som gör prognoser inte riktigt kan det. Vi behöver bättre 
verktyg som ex MAP som är kopplad till Agresso och Tidplan. Det väl säga man ska kunna importera och 
exportera mellan MAP och div program som vi arbetar med och det gäller även inköp. Vi svårt att få en 
överblick och även att få fram dagsläge för det är det som tar "tempen" på projektets framfart kostnader resp 
intäkt. 



 
 

brister i vad? 

Byt ut MS Project till Asta Power project. 

Hoppas på map och att det inte snålas in på moduler som behövs. Kostar mer att snåla 

Grundläggande förståelse i projektekonomi, att det tar tid att göra samt bra verktyg att arbeta i och som även 
är synkade med övertogs ekonomisystem som används (ex fakturahantering) 

introduktion och utbildning i våra system 

Kalkylöverlämning 

Risk att en övertro på att ett program löser eventuella problem med prognosarbete. Mycket viktigt att välja 
rätt arbetssätt beroende på typ av projekt och projektorganisation! 

Svårt att peka på något specifikt, allt kan naturligtvis utvecklas 

Har tagit fram egen Excelmall för uppföljning. Den kan ev vara svår att begripa för den som inte är insatt. Om 
det finns något fel i inlagda funktioner kan de ta en stund innan det upptäcks. 

det finns inte något bra program som gör prognoser, handpåläggning krävs. Vilket ifs är bra så man inte litar 
på ett program helt och hållet 

System för att i högre grad skatta beställda /utförda insatser - Dvs ett komplement till följesedlar i en pärm. 

Mer utbildning i MAP Kostnadsstyrning samt stöd till PC. 

Tid 

Metod och kunskap för att beräkna. 

Samla informationen, utbilda den som har ansvar för ekonomi 

Vet ej 

 

11. Har vi missat något? Skriv gärna om du har annan information gällande prognoshantering som du tycker 
kan vara intressant för oss! 

Fråga 3 Månadsprognos i projekten är bra. Kvartalsvis på AC nivå är bra. Fråga 6 Även Inköpsplan o de avtal 
som görs i projektet är viktigt att få med utfallet ifrån. Har vi gjort några inköpsvinster/förluster i projektet i 
förhållande till kalkyl. Fråga 8 Även tids/resursbrist är en faktor. Hinner inte själv och har ingen som kan 
förjobba underlaget till prognosen. Lycka till! Bra ämne som kommer vara till stor hjälp i vår produktion. Såg 
inte vilka som fått detta frågeformulär. Men bra tycker jag om även EC/PRC får det. PS Övrigtfunktionen går 
inte att använda på de frågor som har det....så vet ni 

Vi har 10 avstämningar per år med våra platschefer och projektchefer samt med regionchef. 4 st är det som är 
med VD och det är tillräckligt. 

Det ska vara lätt att göra prognoser! Många av oss platschefer som jobbar med prognoser i projekten är inte 
utbildade ekonomer utan har ofta en bakgrund som yrkesarbetare eller arbetsledare, och då är det fel att 
komplicera ytterligare genom att ha en prognoshantering som bygger på att man ska ha samma förståelse för 
och kunskap om ekonomi som exempelvis en utbildad civilingenjör. 

Verklighet, verklighet, verklighet, utan den är prognoser värdelösa. 

jag arbetar som platschef och jag måste in och redovisa 12 gånger per år (i en fråga lät det som att man gjorde 
det 4 gånger per år) 

Behöver lägga tid för mer utbildning av platschefer i prognosarbete. 

Hålla det enkelt med ett system och arbetssätt som hänger ihop skippa xcel listorna och utbilda personal i 
ekonomistyrning i projekt. 



 
 

Företaget har haft en historia i att vilja men ej satsa fullt ut. köper inte in alla moduler som behövs i 
programvaror som ska användas. Dumsnålhet. Utbildar bara några få i de program som ska användas. Räcker 
ej. Dumsnålhet. 

I den interna arbetsledar/platschefsutbildningen bör grundläggande genomgång av 
avstämning/prognosarbete ingå. Enkel mall typ hur man analyserar hittills utfört och bedömer återstående 
intäkter/kostnader. 

I min värld börjar prognoshanteringen redan när vi påbörjar en kalkyl. Viktigt att man hamnar rätt med 
produktionskoder mm för att sedan kunna följa projektet på lämpligt sätt. 

 
  



 
 

Bilaga 5 Rollbeskrivning 

Underlag för generell beskrivning av befattning 

Beskrivningen av befattningen utgår ifrån vad som faktiskt krävs för att kunna utföra aktuella 
arbetsuppgifter. Observera att det alltså är den ”lägsta” nivån som krävs för att överhuvud 
taget kunna inneha befattningen som ska beskrivas. 
Beskriv befattningen så konkret och detaljerat som möjligt, men håll beskrivningen på en 
nivå som omfattar alla i befattningen. Enskilda befattningshavares kompetens, roller och 
arbetsuppgifter ska inte inkluderas om de inte är giltiga för alla medarbetare i befattningen. 

Befattning 

benämning: 
Projektchef, Anläggning FIA-kod:  

Framtagen 

av: 
 Fastställd:  

 
Huvudarbetsuppgifter 

Projektchefen tar över ledningen och planeringen av projektet efter kontraktet är undertecknat av AC. (Bidrar även 

under anbudsfasen beroende på projekttyp och egen kompetens). Leder och planerar projekt(en) utifrån uppsatta 

mål för verksamheten. Ansvar för kostnader utanför produktionen. Leder projektering, kritiska inköp, 

kontraktsfrågor gentemot kund och egen personal. Ansvarar för projektens budget och ekonomi , ansvar för att 

produktionskalkyl/budget upprättas samt att prognosrutiner följs. Personalansvar för egen organisatorisk enhet.  

 

 Värderingsfaktor och beskrivning 

1 Kunnande  
1.1 Obligatorisk utbildning  

Här beskrivs vilken lägsta utbildning som är nödvändig för att kunna utföra befattningens arbetsuppgifter – 
”ska ha”-krav. Om det finns obligatoriska kurser som är nödvändiga för befattningen, ange även dessa här. 
Exempel: ”Tre års gymnasium med inriktning bygg-/anläggning”, ”Grundskola” eller ”Tre års högskola med 
teknisk inriktning, kompletterad med kursen X”, ”Alla inom befattningen X måste ha gått 2-dagarskursen Z”. 

Högskoleingenjör eller motsvarande utbildning. Inriktning kan vara bygg/anläggning, samhällsbyggnad 

eller annan lämplig. 

 Obligatoriska behörigheter 
Om det krävs en eller flera behörigheter för befattningen, och om dessa ska vara obligatoriska för alla i 
befattningen, ange dessa här. En lista över behörigheter finns i Ledningssystemet 11.1.2 Exempel: ”Säkerhet 
på väg”, ”Utmärkningsansvarig”, ”Miljöbalksutbildning”, ”Miljö för VV entreprenörer”, ”BAM”. BAS U & P. 

 SPV, Miljöbalken, Inköpsbehörighet, BAM, BAS U & BAS P  

 Rekommenderad utbildning och behörigheter 
Utbildning som är rekommenderad (men över den lägsta nivån) och behörigheter som inte är obligatoriska 
(t.ex. bara nödvändiga för vissa i befattningen) anges här. Jämför med vad som i en rekryteringsannons kan 
anges som ”meriterande” eller ”bör ha”. 

 Entreprenadjuridik, AMA, Grundläggande kunskap om Svevias ekonomimodell och 

ekonomirutiner, ledarskapsutbildning 

1.2 Erfarenhet 
Här beskrivs vilken erfarenhet som krävs (med hänsyn taget till vald obligatorisk utbildning) för att klara av 
arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Exempel: ”Tidigare yrkeserfarenhet ej nödvändig”, ”Flera års 
erfarenhet av yrkesområdet”, ”Ett par års arbetslivserfarenhet”. 

Bred och flerårig erfarenhet från verksamhetsområdet varav minst 5 år i produktion. 

1.3 Kontakter och samarbete 
Här beskrivs vilka typer av kontakter som ingår i befattningen och vad kontakterna syftar till. Exempel: ”I 
huvudsak dagliga kontakter/samarbete inom den egna arbetsgruppen för att utföra gemensamma 
arbetsuppgifter”, ”Uteslutande kontakter inom företaget för att hjälpa användare med definierade problem”, 
”Kontakter och samarbete både inom och utanför företaget, oftast i syfte att påverka enskilda individer”. 

Kontakter och samarbete både inom och utanför företaget i syfte att leda och styra projekten, följa upp 

resultat samt att leda och motivera medarbetarna. Samarbete och förhandling med kunder samt 

leverantörer.  

2   Problemlösning 
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Här beskrivs vilka typer av problemlösningar som arbetet medför. T.ex. om det alltid/ ofta finns givna 
alternativ att välja mellan, om problemen är komplexa/ sammansatta, vanligen återkommande, inom ett 
eller flera yrkes-/ ämnesområden eller om lösningar på problemen ibland/ofta kräver utveckling/nytänkande. 

Analysera verksamhetens resultat löpande och vid behov åtgärda. 

Ofta komplexa/sammansatta problem inom flera kompetensområden (som ekonomi, produktion, teknik, 

inköp och personal). 

3 Ansvar 
3.1 Handlingsfrihet/ Befogenhet 

Här beskrivs hur stort självständigt beslutsfattande befattningen innebär inom befattningens ramar för vad 
den anställde är skyldig/ ha befogenhet att fatta beslut om/ utföra. Exempelvis om instruktioner eller 
arbetsledning finns och hur detaljerade dessa vanligtvis är, om handlingsfrihet/ befogenhet styrs av 
övergripande lagar/ avtal/ regelverk, verksamhetsmål och/eller egen budget. 

Ansvar för att projektet styrs så att de ekonomiska målen nås. Ansvar för projektens inköp och 

projektering. Styrs av lagar, regler, avtal, riktlinjer m.m.  

3.2 Omfång 
Med omfång avses bredd och djup i arbetet. Här beskrivs om arbetsuppgifterna som regel ligger inom ett 
eller flera yrkes-, arbets- eller ämnesområden och hur specialiserad befattningen är inom yrkesområdet. 
Exempel: ”Arbetet innehåller normalt flera olika arbetsuppgifter inom x-området, t.ex. a-uppgiften och b-
uppgiften”. ”Arbetet innehåller normalt arbetsuppgifter inom x-området (a-uppgiften, b-uppgiften och c-
uppgiften), y-området ( d-uppgiften) och z-området (e-uppgiften).” ”Arbetsuppgifterna har stort djup och är 
av specialistkaraktär inom x-området.” 

Brett arbetsområde (produktionsstyrning, ekonomi, personal, kunder) med stort antal olikartade 

arbetsuppgifter såväl frekventa som icke frekventa. Verksam i anbudsfas, planeringsfas samt 

genomförandefas . 

3.3 Resultatpåverkan 
Här beskrivs hur befattningen kan bidra till företagets verksamhetsmål och resultat. För att möjliggöra 
värderingen delas beskrivningen in i fyra steg. 
 
1) Påverkar befattningen funktionen/avdelningen/ organisationen den tillhör (t.ex. ”Personal”, 

”Ekonomi”) eller hela företaget? 

Påverkar egen organisatorisk enhet och indirekt arbetschefsområdet. 

2) Är påverkan direkt eller indirekt? Kryssa i ett alternativ. 
 Direkt resultatpåverkan  

(intäkter, ökad produktions-/ försäljningsvolym, 
kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar) 

 

 Indirekt resultatpåverkan 
(t.ex. forskning, administration, stöd) 

3) Hur påverkar befattningen verksamhetsresultat, inriktning och utveckling. Kryssa i ett 
alternativ. 

 A) Verkställer av andra 

fattade beslut 

 B) Rekommenderar beslut/ 

deltar i beslut 

 C) Fullt ansvar för fattade 

beslut 

 

4) För befattningar med direkt påverkan anges storleken även i SEK, dvs. hur stor volym SEK befattningen 
påverkar direkt. För befattningar med indirekt påverkan beskrivs hur befattningen påverkar 
funktionen eller hela företaget. 

>80 Mkr.  

3.4 Personalansvar 
Här anges om befattningen normalt innehåller ansvar för personalledning och för hur många (intervall). Om 
direkt underställda/ direktrapporterande har egna underställda anges båda (t.ex. ”Direkt personalansvar för 
3-8 platschefer, 10-40 totalt underställda”). Även om personalansvaret inte är fullt/ formellt, t.ex. 
arbetslednings- eller personalsamordningsansvar anges det här. Om befattningen inte innehåller 
personalledning i någon form lämnas fältet tomt. 

Direkt personalansvar för totalt 10 – 15 medarbetare inklusive underställda produktionschefer.  

4 Arbetsförhållanden 
Under den här rubriken beskrivs arbetsförhållanden som är svårare, mer ansträngande eller på annat sätt 
speciella efter man vidtagit de åtgärder som är rimliga ur arbetsmiljösynpunkt. Om arbetsförhållandena för 
befattningen normalt är genomgående goda, t.ex. för normalt kontorsarbete, behöver inga beskrivningar 
göras här. 

4.1 Fysisk arbetsmiljö 
Här beskrivs den normala fysiska arbetsmiljön. 

I huvudsak kontorsarbete 

4.2 Fysisk ansträngning 



 
 

Här beskrivs den fysiska ansträngning som arbetet normalt kräver. 
Inte fysiskt krävande 

4.3 Varsamhet/ uppmärksamhet 
Här beskrivs om och hur arbetet kräver särskild varsamhet eller uppmärksamhet för att undvika skada (även 
smitta o dyl) på egen eller annan person.  

- 

4.4 Bundenhet/ ryckighet 
Här beskrivs omfattningen av den bundenhet, ensidighet eller ryckighet som finns i arbetet och den 
påfrestning detta medför. 

Ett arbete med stor frihet när det gäller upplägg men med periodvisa arbetstoppar 

4.5 Psykisk påfrestning 
Här beskrivs vad i arbetet som medför psykisk påfrestning, känslomässig ansträngning och stress som ligger 
utöver vad som kan anses som normalt i arbetslivet. Exempel kan vara utsatthet för hot och våld, ansvar för 
svåra prioriteringar, påfrestande situationer i arbete med människors behov av vård o dyl. 

Stor ekonomisk press som kan medföra stora konsekvenser 

 
Vanligaste karriärvägar (till och från aktuell befattning) 
Om det finns en ”normal” eller vanlig väg till eller från befattningen, beskriv den här. Exempel: ”Det är vanligt att 
man efter 3-5 år som befattningen X, och med kompletterande utbildning,  övergår till den här befattningen. Efter ca 
5-10 år i den här befattningen tar många klivet till befattnngen Y.” 
För erfarna entreprenadingenjörer och produktionschefer är detta en möjlig framtida befattning.  

 

Underlag för generell beskriving av befattning 

Beskrivningen av befattningen utgår ifrån vad som faktiskt krävs för att kunna utföra aktuella 
arbetsuppgifter. Observera att det alltså är den ”lägsta” nivån som krävs för att överhuvud 
taget kunna inneha befattningen som ska beskrivas. 
Beskriv befattningen så konkret och detaljerat som möjligt, men håll beskrivningen på en 
nivå som omfattar alla i befattningen. Enskilda befattningshavares kompetens, roller och 
arbetsuppgifter ska inte inkluderas om de inte är giltiga för alla medarbetare i befattningen. 

Befattning 

benämning: 
Arbetschef FIA-kod: 165103 

Framtagen 

av: 
 Fastställd:  

 
Huvudarbetsuppgifter 

Leder och planerar verksamheten utifrån för verksamheten uppsatta mål. Ansvarar för arbetschefsområdets budget 

och ekonomi. Personalansvar för underställd personal. Marknadsför verksamheten för att skaffa nya kunder och 

uppdrag. Deltar i regionens/AO ledningsarbete. 

 

 Värderingsfaktor och beskrivning 

1 Kunnande  
1.1 Obligatorisk utbildning  

Här beskrivs vilken lägsta utbildning som är nödvändig för att kunna utföra befattningens arbetsuppgifter – 
”ska ha”-krav. Om det finns obligatoriska kurser som är nödvändiga för befattningen, ange även dessa här. 
Exempel: ”Tre års gymnasium med inriktning bygg-/anläggning”, ”Grundskola” eller ”Tre års högskola med 
teknisk inriktning, kompletterad med kursen X”, ”Alla inom befattningen X måste ha gått 2-dagarskursen Z”. 

Högskoleingenjör eller motsvarande utbildning. Inriktning kan vara bygg/anläggning, samhällsbyggnad 

eller annan lämplig. 

 Obligatoriska behörigheter 
Om det krävs en eller flera behörigheter för befattningen, och om dessa ska vara obligatoriska för alla i 
befattningen, ange dessa här. En lista över behörigheter finns i Ledningssystemet 11.1.2 Exempel: ”Säkerhet 
på väg”, ”Utmärkningsansvarig”, ”Miljöbalksutbildning”, ”Miljö för VV entreprenörer”, ”BAM”. 

 SPV, Miljöbalken, Inköpsbehörighet, BAM,  

 Rekommenderad utbildning och behörigheter 
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Utbildning som är rekommenderad (men över den lägsta nivån) och behörigheter som inte är obligatoriska 
(t.ex. bara nödvändiga för vissa i befattningen) anges här. Jämför med vad som i en rekryteringsannons kan 
anges som ”meriterande” eller ”bör ha”. 

 Entreprenadjuridik, AMA, Grundläggande kunskap om Svevias ekonomimodell och 

ekonomirutiner, ledarskapsutbildning 

1.2 Erfarenhet 
Här beskrivs vilken erfarenhet som krävs (med hänsyn taget till vald obligatorisk utbildning) för att klara av 
arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Exempel: ”Tidigare yrkeserfarenhet ej nödvändig”, ”Flera års 
erfarenhet av yrkesområdet”, ”Ett par års arbetslivserfarenhet”. 

Bred och flerårig erfarenhet från verksamhetsområdet varav minst ett par år i ledande 

produktionsbefattning. 

1.3 Kontakter och samarbete 
Här beskrivs vilka typer av kontakter som ingår i befattningen och vad kontakterna syftar till. Exempel: ”I 
huvudsak dagliga kontakter/samarbete inom den egna arbetsgruppen för att utföra gemensamma 
arbetsuppgifter”, ”Uteslutande kontakter inom företaget för att hjälpa användare med definierade problem”, 
”Kontakter och samarbete både inom och utanför företaget, oftast i syfte att påverka enskilda individer”. 

Kontakter och samarbete internt i syfte att leda och styra verksamheten samt att leda och motivera 

medarbetarna inom arbetschefsområdet. Samarbete och förhandling med kunder och ATO.  Kontakter 

och samarbete externt med marknadsföring/försäljning, etablera och underhålla kundkontakter, 

förhandlingar med kund. 

2   Problemlösning 
Här beskrivs vilka typer av problemlösningar som arbetet medför. T.ex. om det alltid/ ofta finns givna 
alternativ att välja mellan, om problemen är komplexa/ sammansatta, vanligen återkommande, inom ett 
eller flera yrkes-/ ämnesområden eller om lösningar på problemen ibland/ofta kräver utveckling/nytänkande. 

I entreprenörsrollen ingår ofta krav på nytänkande och kreativitet, nya kunder, nya marknader. Se 

helheten och göra avvägningar mellan olika behov. Analysera verksamhetens resultat löpande och vid 

behov åtgärda. 

Ofta komplexa/sammansatta problem inom flera kompetensområden (som ekonomi, produktion, teknik, 

inköp och personal). 

3 Ansvar 
3.1 Handlingsfrihet/ Befogenhet 

Här beskrivs hur stort självständigt beslutsfattande befattningen innebär inom befattningens ramar för vad 
den anställde är skyldig/ ha befogenhet att fatta beslut om/ utföra. Exempelvis om instruktioner eller 
arbetsledning finns och hur detaljerade dessa vanligtvis är, om handlingsfrihet/ befogenhet styrs av 
övergripande lagar/ avtal/ regelverk, verksamhetsmål och/eller egen budget. 

Självständigt agera inom ramen för uppsatta verksamhetsmål innebärande fullt resultat- och 

verksamhetsansvar. Styrs av lagar, regler, avtal, riktlinjer m.m.  

3.2 Omfång 
Med omfång avses bredd och djup i arbetet. Här beskrivs om arbetsuppgifterna som regel ligger inom ett 
eller flera yrkes-, arbets- eller ämnesområden och hur specialiserad befattningen är inom yrkesområdet. 
Exempel: ”Arbetet innehåller normalt flera olika arbetsuppgifter inom x-området, t.ex. a-uppgiften och b-
uppgiften”. ”Arbetet innehåller normalt arbetsuppgifter inom x-området (a-uppgiften, b-uppgiften och c-
uppgiften), y-området ( d-uppgiften) och z-området (e-uppgiften).” ”Arbetsuppgifterna har stort djup och är 
av specialistkaraktär inom x-området.” 

Brett arbetsområde med stort antal olikartade arbetsuppgifter såväl frekventa som ickefrekventa. 

3.3 Resultatpåverkan 
Här beskrivs hur befattningen kan bidra till företagets verksamhetsmål och resultat. För att möjliggöra 
värderingen delas beskrivningen in i fyra steg. 
 

1) Påverkar befattningen funktionen/avdelningen/ organisationen den tillhör (t.ex. ”Personal”, 
”Ekonomi”) eller hela företaget? 

Arbetschefsområdet 

2) Är påverkan direkt eller indirekt? Kryssa i ett alternativ. 
 Direkt resultatpåverkan  

(intäkter, ökad produktions-/ försäljningsvolym, 
kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar) 

 

 Indirekt resultatpåverkan 
(t.ex. forskning, administration, stöd) 

3) Hur påverkar befattningen verksamhetsresultat, inriktning och utveckling. Kryssa i ett 
alternativ. 

 A) Verkställer av andra 

fattade beslut 

 B) Rekommenderar beslut/ 

deltar i beslut 

 C) Fullt ansvar för fattade 

beslut 



 
 

 

4) För befattningar med direkt påverkan anges storleken även i SEK, dvs. hur stor volym SEK befattningen 
påverkar direkt. För befattningar med indirekt påverkan beskrivs hur befattningen påverkar 
funktionen eller hela företaget. 

50 – 300 miljoner 

3.4 Personalansvar 
Här anges om befattningen normalt innehåller ansvar för personalledning och för hur många (intervall). Om 
direkt underställda/ direktrapporterande har egna underställda anges båda (t.ex. ”Direkt personalansvar för 
3-8 platschefer, 10-40 totalt underställda”). Även om personalansvaret inte är fullt/ formellt, t.ex. 
arbetslednings- eller personalsamordningsansvar anges det här. Om befattningen inte innehåller 
personalledning i någon form lämnas fältet tomt. 

Ansvar för totalt 40 – 80 medarbetare och underställda (plats-)chefer. Direkt personalansvar delegerat i 

varierande omfattning. 

4 Arbetsförhållanden 
Under den här rubriken beskrivs arbetsförhållanden som är svårare, mer ansträngande eller på annat sätt 
speciella efter man vidtagit de åtgärder som är rimliga ur arbetsmiljösynpunkt. Om arbetsförhållandena för 
befattningen normalt är genomgående goda, t.ex. för normalt kontorsarbete, behöver inga beskrivningar 
göras här. 

4.1 Fysisk arbetsmiljö 
Här beskrivs den normala fysiska arbetsmiljön. 

I huvudsak kontorsarbete 

4.2 Fysisk ansträngning 
Här beskrivs den fysiska ansträngning som arbetet normalt kräver. 

Inte fysiskt krävande 

4.3 Varsamhet/ uppmärksamhet 
Här beskrivs om och hur arbetet kräver särskild varsamhet eller uppmärksamhet för att undvika skada (även 
smitta o dyl) på egen eller annan person.  

Viss tid av arbetstiden i trafikmiljö 

4.4 Bundenhet/ ryckighet 
Här beskrivs omfattningen av den bundenhet, ensidighet eller ryckighet som finns i arbetet och den 
påfrestning detta medför. 

Ett arbete med stor frihet när det gäller upplägg men med periodvisa arbetstoppar 

4.5 Psykisk påfrestning 
Här beskrivs vad i arbetet som medför psykisk påfrestning, känslomässig ansträngning och stress som ligger 
utöver vad som kan anses som normalt i arbetslivet. Exempel kan vara utsatthet för hot och våld, ansvar för 
svåra prioriteringar, påfrestningande situationer i arbete med människors behov av vård o dyl. 

Stor ekonomisk press som kan medföra stora konsekvenser 

 
Vanligaste karriärvägar (till och från aktuell befattning) 
Om det finns en ”normal” eller vanlig väg till eller från befattningen, beskriv den här. Exempel: ”Det är vanligt att 
man efter 3-5 år som befattningen X, och med kompletterande utbildning,  övergår till den här befattningen. Efter ca 
5-10 år i den här befattningen tar många klivet till befattnngen Y.” 
Entreprenadingenjör eller platschef är vanlig rekryteringsväg. En karriärväg kan vara Regionchef eller 

avdelningschef. 

 

Underlag för generell beskriving av befattning 

Beskrivningen av befattningen utgår ifrån vad som faktiskt krävs för att kunna utföra aktuella 
arbetsuppgifter. Observera att det alltså är den ”lägsta” nivån som krävs för att överhuvud 
taget kunna inneha befattningen som ska beskrivas. 
Beskriv befattningen så konkret och detaljerat som möjligt, men håll beskrivningen på en 
nivå som omfattar alla i befattningen. Enskilda befattningshavares kompetens, roller och 
arbetsuppgifter ska inte inkluderas om de inte är giltiga för alla medarbetare i befattningen. 

Befattning 

benämning: 
Entreprenadingenjör FIA-kod: 165231 

Framtagen 

av: 
 Fastställd:  



 
 

 
Huvudarbetsuppgifter 

Arbetschefens högra hand, stödjer både arbetschef och arbetsplats. Länken mellan arbetschef och arbetsplats, kan 

även vara länk mellan beställare-arbetsplats-arbetschef. Kan vara specialiserad inom ett ämnesområde eller ha bredd 

inom flera. Driver och medverkar i förbättringsarbete inom en arbetschefsgrupp, t.ex. med utveckling och 

implementering av ledningssystemet. Medverkar i projektens alla skeden med arbetsuppgifter inom t.ex. 

marknadsföring, kalkylering, överföring från kalkyl- till produktionsskede, ekonomisk uppföljning, tidplanering, 

projektplaner, personalplanering  mm. Bevakar sitt ämnesområde och ansvarar för att ny information sprids i 

organisationen. 

 

 Värderingsfaktor och beskrivning 

1 Kunnande  
1.1 Obligatorisk utbildning  

Här beskrivs vilken lägsta utbildning som är nödvändig för att kunna utföra befattningens arbetsuppgifter – 
”ska ha”-krav. Om det finns obligatoriska kurser som är nödvändiga för befattningen, ange även dessa här. 
Exempel: ”Tre års gymnasium med inriktning bygg-/anläggning”, ”Grundskola” eller ”Tre års högskola med 
teknisk inriktning, kompletterad med kursen X”, ”Alla inom befattningen X måste ha gått 2-dagarskursen Z”. 

Högskoleutbildning 3 år, teknisk inriktning eller motsvarande. Grundkunskaper i entreprenadjuridik och 

AMA. Vi är inte konsekventa när vi ställer krav. 

 Obligatoriska behörigheter 
Om det krävs en eller flera behörigheter för befattningen, och om dessa ska vara obligatoriska för alla i 
befattningen, ange dessa här. En lista över behörigheter finns i Ledningssystemet 11.1.2 Exempel: ”Säkerhet 
på väg”, ”Utmärkningsansvarig”, ”Miljöbalksutbildning”, ”Miljö för VV entreprenörer”, ”BAM”. 

 SPV, Miljöbalken, Inköpsbehörighet, BAM 

 Rekommenderad utbildning och behörigheter 
Utbildning som är rekommenderad (men över den lägsta nivån) och behörigheter som inte är obligatoriska 
(t.ex. bara nödvändiga för vissa i befattningen) anges här. Jämför med vad som i en rekryteringsannons kan 
anges som ”meriterande” eller ”bör ha”. 

 BAS-U/P, Vidare entreprenadjuridik, AMA, Grundläggande kunskaper om Svevias 

ekonomimodell och ekonomirutiner, MAP 

1.2 Erfarenhet 
Här beskrivs vilken erfarenhet som krävs (med hänsyn taget till vald obligatorisk utbildning) för att klara av 
arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Exempel: ”Tidigare yrkeserfarenhet ej nödvändig”, ”Flera års 
erfarenhet av yrkesområdet”, ”Ett par års arbetslivserfarenhet”. 

Flera års erfarenhet av branschen varav ett par år i ledande befattning i produktion/ projekt (platschef 

eller motsvarande). 

1.3 Kontakter och samarbete 
Här beskrivs vilka typer av kontakter som ingår i befattningen och vad kontakterna syftar till. Exempel: ”I 
huvudsak dagliga kontakter/samarbete inom den egna arbetsgruppen för att utföra gemensamma 
arbetsuppgifter”, ”Uteslutande kontakter inom företaget för att hjälpa användare med definierade problem”, 
”Kontakter och samarbete både inom och utanför företaget, oftast i syfte att påverka enskilda individer”. 

I huvudsak interna kontakter med medarbetare inom arbetschefsområdet i syfte att stötta i projekten och 

utveckla/ implementera ledningssystemet. Externa kontakter förekommer med kunder, konsulter, 

underentreprenörer, leverantörer m fl. 

2   Problemlösning 
Här beskrivs vilka typer av problemlösningar som arbetet medför. T.ex. om det alltid/ ofta finns givna 
alternativ att välja mellan, om problemen är komplexa/ sammansatta, vanligen återkommande, inom ett 
eller flera yrkes-/ ämnesområden eller om lösningar på problemen ibland/ofta kräver utveckling/nytänkande. 

Krav på kreativ och analytisk förmåga för att optimera resursanvändning och finna konkurrenskraftiga 

sätt för genomförande av uppdrag. Ibland utifrån givna förutsättningar, ibland komplexa problem (som 

kräver hänsyn till resurser, teknik, ekonomi, utförande, lagar mm.) som ställer krav på kreativ och 

analytisk förmåga. 

Vedertagna metoder och arbetssätt finns ibland. Nya lösningar krävs i princip alltid vid avtalsfrågor, 

leverantörer tvister mm.  

3 Ansvar 
3.1 Handlingsfrihet/ Befogenhet 

Här beskrivs hur stort självständigt beslutsfattande befattningen innebär inom befattningens ramar för vad 
den anställde är skyldig/ ha befogenhet att fatta beslut om/ utföra. Exempelvis om instruktioner eller 
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arbetsledning finns och hur detaljerade dessa vanligtvis är, om handlingsfrihet/ befogenhet styrs av 
övergripande lagar/ avtal/ regelverk, verksamhetsmål och/eller egen budget. 

Ganska stort mått av självständigt beslutsfattande inom ramen för arbetschefsområdets verksamhetsmål. 

Större beslut fattas i samråd med arbetschef. Verka för att ställda krav på t ex ekonomiskt resultat och 

kundnöjdhet uppfylls samt att givna regler och lagar följs. 

3.2 Omfång 
Med omfång avses bredd och djup i arbetet. Här beskrivs om arbetsuppgifterna som regel ligger inom ett 
eller flera yrkes-, arbets- eller ämnesområden och hur specialiserad befattningen är inom yrkesområdet. 
Exempel: ”Arbetet innehåller normalt flera olika arbetsuppgifter inom x-området, t.ex. a-uppgiften och b-
uppgiften”. ”Arbetet innehåller normalt arbetsuppgifter inom x-området (a-uppgiften, b-uppgiften och c-
uppgiften), y-området ( d-uppgiften) och z-området (e-uppgiften).” ”Arbetsuppgifterna har stort djup och är 
av specialistkaraktär inom x-området.” 

Bredd snarare än djup i normalfallet. Arbetet är komplext och spänner över flera olika 

kompetensområden. Specialister finns att tillgå som stöd. 

3.3 Resultatpåverkan 
Här beskrivs hur befattningen kan bidra till företagets verksamhetsmål och resultat. För att möjliggöra 
värderingen delas beskrivningen in i fyra steg. 
 

1) Påverkar befattningen funktionen/avdelningen/ organisationen den tillhör (t.ex. ”Personal”, 
”Ekonomi”) eller hela företaget? 

Arbetschefsområdet 

2) Är påverkan direkt eller indirekt? Kryssa i ett alternativ. 
 Direkt resultatpåverkan  

(intäkter, ökad produktions-/ försäljningsvolym, 
kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar) 

 

 Indirekt resultatpåverkan 
(t.ex. forskning, administration, stöd) 

3) Hur påverkar befattningen verksamhetsresultat, inriktning och utveckling. Kryssa i ett 
alternativ. 

 A) Verkställer av andra 

fattade beslut 

 B) Rekommenderar beslut/ 

deltar i beslut 

 C) Fullt ansvar för fattade 

beslut 

 

4) För befattningar med direkt påverkan anges storleken även i SEK, dvs. hur stor volym SEK befattningen 
påverkar direkt. För befattningar med indirekt påverkan beskrivs hur befattningen påverkar 
funktionen eller hela företaget. 

Påverkar indirekt genom att verka för att ställda krav på t ex ekonomiskt resultat och kundnöjdhet 

uppfylls samt att givna regler och lagar följs. 

3.4 Personalansvar 
Här anges om befattningen normalt innehåller ansvar för personalledning och för hur många (intervall). Om 
direkt underställda/ direktrapporterande har egna underställda anges båda (t.ex. ”Direkt personalansvar för 
3-8 platschefer, 10-40 totalt underställda”). Även om personalansvaret inte är fullt/ formellt, t.ex. 
arbetslednings- eller personalsamordningsansvar anges det här. Om befattningen inte innehåller 
personalledning i någon form lämnas fältet tomt. 

I normalfallet inte direkt personalansvar (men kan ha samordningsansvar för t.ex. personal). 

4 Arbetsförhållanden 
Under den här rubriken beskrivs arbetsförhållanden som är svårare, mer ansträngande eller på annat sätt 
speciella efter man vidtagit de åtgärder som är rimliga ur arbetsmiljösynpunkt. Om arbetsförhållandena för 
befattningen normalt är genomgående goda, t.ex. för normalt kontorsarbete, behöver inga beskrivningar 
göras här. 

4.1 Fysisk arbetsmiljö 
Här beskrivs den normala fysiska arbetsmiljön. 

Kontorsmiljö 

4.2 Fysisk ansträngning 
Här beskrivs den fysiska ansträngning som arbetet normalt kräver. 

- 

4.3 Varsamhet/ uppmärksamhet 
Här beskrivs om och hur arbetet kräver särskild varsamhet eller uppmärksamhet för att undvika skada (även 
smitta o dyl) på egen eller annan person.  

Undantagsvis arbete i trafikmiljö. 

4.4 Bundenhet/ ryckighet 
Här beskrivs omfattningen av den bundenhet, ensidighet eller ryckighet som finns i arbetet och den 
påfrestning detta medför. 



 
 

Ett arbete med stor frihet när det gäller upplägg men med periodvisa arbetstoppar 

4.5 Psykisk påfrestning 
Här beskrivs vad i arbetet som medför psykisk påfrestning, känslomässig ansträngning och stress som ligger 
utöver vad som kan anses som normalt i arbetslivet. Exempel kan vara utsatthet för hot och våld, ansvar för 
svåra prioriteringar, påfrestningande situationer i arbete med människors behov av vård o dyl. 

I samband med anbudslämnande och ekonomiavstämningar kan tidspress inför deadlines upplevas som 

stressande. 

 
Vanligaste karriärvägar (till och från aktuell befattning) 
Om det finns en ”normal” eller vanlig väg till eller från befattningen, beskriv den här. Exempel: ”Det är vanligt att 
man efter 3-5 år som befattningen X, och med kompletterande utbildning,  övergår till den här befattningen. Efter ca 
5-10 år i den här befattningen tar många klivet till befattnngen Y.” 
Ofta medarbetare med bakgrund som några år som platschef. En karriärväg kan vara arbetschef.  

 

Underlag för generell beskriving av befattning 

Beskrivningen av befattningen utgår ifrån vad som faktiskt krävs för att kunna utföra aktuella 
arbetsuppgifter. Observera att det alltså är den ”lägsta” nivån som krävs för att överhuvud 
taget kunna inneha befattningen som ska beskrivas. 
Beskriv befattningen så konkret och detaljerat som möjligt, men håll beskrivningen på en 
nivå som omfattar alla i befattningen. Enskilda befattningshavares kompetens, roller och 
arbetsuppgifter ska inte inkluderas om de inte är giltiga för alla medarbetare i befattningen. 

Befattning 

benämning: 
Projektingenjör FIA-kod: 165334 

Framtagen 

av: 
 Fastställd:  

 
Huvudarbetsuppgifter 

Ingår i projekt-/platsorganisation med arbetsuppgifter inom t.ex. planering,  ekonomisk uppföljning och avstämning 

samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Arbetar i ett eller flera projekt samtidigt och rapporterar direkt till 

platschefen för respektive projekt.  Medverkar i förbättringsarbete, utveckling och implementering av 

ledningssystemet.  Medverkar i interna revisioner. Bevakar sitt ämnesområde och ansvarar för att ny information 

sprids i organisationen. 

 

 Värderingsfaktor och beskrivning 

1 Kunnande  
1.1 Obligatorisk utbildning  

Här beskrivs vilken lägsta utbildning som är nödvändig för att kunna utföra befattningens arbetsuppgifter – 
”ska ha”-krav. Om det finns obligatoriska kurser som är nödvändiga för befattningen, ange även dessa här. 
Exempel: ”Tre års gymnasium med inriktning bygg-/anläggning”, ”Grundskola” eller ”Tre års högskola med 
teknisk inriktning, kompletterad med kursen X”, ”Alla inom befattningen X måste ha gått 2-dagarskursen Z”. 

Två års eftergymnasial teknisk utbildning, t.ex. inom bygg-/anläggning eller annan inriktning som 

passar verksamheten. 

 Obligatoriska behörigheter 
Om det krävs en eller flera behörigheter för befattningen, och om dessa ska vara obligatoriska för alla i 
befattningen, ange dessa här. En lista över behörigheter finns i Ledningssystemet 11.1.2 Exempel: ”Säkerhet 
på väg”, ”Utmärkningsansvarig”, ”Miljöbalksutbildning”, ”Miljö för VV entreprenörer”, ”BAM”. 

 SPV, HPV, Miljö, BAM 

 Rekommenderad utbildning och behörigheter 
Utbildning som är rekommenderad (men över den lägsta nivån) och behörigheter som inte är obligatoriska 
(t.ex. bara nödvändiga för vissa i befattningen) anges här. Jämför med vad som i en rekryteringsannons kan 
anges som ”meriterande” eller ”bör ha”. 

 BAS-U 

1.2 Erfarenhet 
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Här beskrivs vilken erfarenhet som krävs (med hänsyn taget till vald obligatorisk utbildning) för att klara av 
arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Exempel: ”Tidigare yrkeserfarenhet ej nödvändig”, ”Flera års 
erfarenhet av yrkesområdet”, ”Ett par års arbetslivserfarenhet”. 

Ett par års tidigare yrkeserfarenhet av produktion inom bygg- och anläggning / verksamhetsområdet är 

nödvändig. 

1.3 Kontakter och samarbete 
Här beskrivs vilka typer av kontakter som ingår i befattningen och vad kontakterna syftar till. Exempel: ”I 
huvudsak dagliga kontakter/samarbete inom den egna arbetsgruppen för att utföra gemensamma 
arbetsuppgifter”, ”Uteslutande kontakter inom företaget för att hjälpa användare med definierade problem”, 
”Kontakter och samarbete både inom och utanför företaget, oftast i syfte att påverka enskilda individer”. 

Huvudsakligen interna kontakter och samarbete på arbetsplatserna. Stödjande verksamhet där. Både 

inom och utom resp projekt.  

2   Problemlösning 
Här beskrivs vilka typer av problemlösningar som arbetet medför. T.ex. om det alltid/ ofta finns givna 
alternativ att välja mellan, om problemen är komplexa/ sammansatta, vanligen återkommande, inom ett 
eller flera yrkes-/ ämnesområden eller om lösningar på problemen ibland/ofta kräver utveckling/nytänkande. 

Vedertagna metoder och arbetssätt finns ofta. Mer bredd mer än djup. Problemen härrör ibland från ett 

arbetsområde ofta finns givna alternativ. Utföra, handlägga. 

3 Ansvar 
3.1 Handlingsfrihet/ Befogenhet 

Här beskrivs hur stort självständigt beslutsfattande befattningen innebär inom befattningens ramar för vad 
den anställde är skyldig/ ha befogenhet att fatta beslut om/ utföra. Exempelvis om instruktioner eller 
arbetsledning finns och hur detaljerade dessa vanligtvis är, om handlingsfrihet/ befogenhet styrs av 
övergripande lagar/ avtal/ regelverk, verksamhetsmål och/eller egen budget. 

Ofta uppdrag/ ansvarsområden från plc, nästan arbetsledning även om ”uppdragen” inte är beskrivna i 

detalj. Handlingsfrihet och befogenhet i respektive projekt styrs av chef. 

3.2 Omfång 
Med omfång avses bredd och djup i arbetet. Här beskrivs om arbetsuppgifterna som regel ligger inom ett 
eller flera yrkes-, arbets- eller ämnesområden och hur specialiserad befattningen är inom yrkesområdet. 
Exempel: ”Arbetet innehåller normalt flera olika arbetsuppgifter inom x-området, t.ex. a-uppgiften och b-
uppgiften”. ”Arbetet innehåller normalt arbetsuppgifter inom x-området (a-uppgiften, b-uppgiften och c-
uppgiften), y-området ( d-uppgiften) och z-området (e-uppgiften).” ”Arbetsuppgifterna har stort djup och är 
av specialistkaraktär inom x-området.” 

Bredd inom verksamhetsområdet. Arbetsuppgifter kan vara inom flera ämnesområden.  

3.3 Resultatpåverkan 
Här beskrivs hur befattningen kan bidra till företagets verksamhetsmål och resultat. För att möjliggöra 
värderingen delas beskrivningen in i fyra steg. 
 

1) Påverkar befattningen funktionen/avdelningen/ organisationen den tillhör (t.ex. ”Personal”, 
”Ekonomi”) eller hela företaget? 

Arbetschefsområdet - Arbetsplatserna 

2) Är påverkan direkt eller indirekt? Kryssa i ett alternativ. 
 Direkt resultatpåverkan  

(intäkter, ökad produktions-/ försäljningsvolym, 
kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar) 

 

 Indirekt resultatpåverkan 
(t.ex. forskning, administration, stöd) 

3) Hur påverkar befattningen verksamhetsresultat, inriktning och utveckling. Kryssa i ett 
alternativ. 

 A) Verkställer av andra 

fattade beslut 

 B) Rekommenderar beslut/ 

deltar i beslut 

 C) Fullt ansvar för fattade 

beslut 

 

4) För befattningar med direkt påverkan anges storleken även i SEK, dvs. hur stor volym SEK befattningen 
påverkar direkt. För befattningar med indirekt påverkan beskrivs hur befattningen påverkar 
funktionen eller hela företaget. 

Stöd 

3.4 Personalansvar 
Här anges om befattningen normalt innehåller ansvar för personalledning och för hur många (intervall). Om 
direkt underställda/ direktrapporterande har egna underställda anges båda (t.ex. ”Direkt personalansvar för 
3-8 platschefer, 10-40 totalt underställda”). Även om personalansvaret inte är fullt/ formellt, t.ex. 
arbetslednings- eller personalsamordningsansvar anges det här. Om befattningen inte innehåller 
personalledning i någon form lämnas fältet tomt. 



 
 

0 

4 Arbetsförhållanden 
Under den här rubriken beskrivs arbetsförhållanden som är svårare, mer ansträngande eller på annat sätt 
speciella efter man vidtagit de åtgärder som är rimliga ur arbetsmiljösynpunkt. Om arbetsförhållandena för 
befattningen normalt är genomgående goda, t.ex. för normalt kontorsarbete, behöver inga beskrivningar 
göras här. 

4.1 Fysisk arbetsmiljö 
Här beskrivs den normala fysiska arbetsmiljön. 

kontor 

4.2 Fysisk ansträngning 
Här beskrivs den fysiska ansträngning som arbetet normalt kräver. 

 

4.3 Varsamhet/ uppmärksamhet 
Här beskrivs om och hur arbetet kräver särskild varsamhet eller uppmärksamhet för att undvika skada (även 
smitta o dyl) på egen eller annan person.  

 

4.4 Bundenhet/ ryckighet 
Här beskrivs omfattningen av den bundenhet, ensidighet eller ryckighet som finns i arbetet och den 
påfrestning detta medför. 

 

4.5 Psykisk påfrestning 
Här beskrivs vad i arbetet som medför psykisk påfrestning, känslomässig ansträngning och stress som ligger 
utöver vad som kan anses som normalt i arbetslivet. Exempel kan vara utsatthet för hot och våld, ansvar för 
svåra prioriteringar, påfrestningande situationer i arbete med människors behov av vård o dyl. 

 

 
Vanligaste karriärvägar (till och från aktuell befattning) 
Om det finns en ”normal” eller vanlig väg till eller från befattningen, beskriv den här. Exempel: ”Det är vanligt att 
man efter 3-5 år som befattningen X, och med kompletterande utbildning, övergår till den här befattningen. Efter ca 
5-10 år i den här befattningen tar många klivet till befattnngen Y.” 
Flera utvecklingsvägar inom platsorganisationen, kan specialisera sig inom något område. 

Projektingenjör => Arbetsledare/ Platschef 
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Rollbeskrivning för Arbetsledare – Svevias förväntningar.   

Övergripande ansvarsområde  

  

  Planera och genomföra tilldelade uppdrag enligt företagets riktlinjer och krav samt lagar och 

avtal. Agera i linje med Svevias mål, principer och värderingar samt stå upp för och följa i 

företaget fattade beslut.  

  Aktivt bidra till god lönsamhet, hög kundnöjdhet, operationell effektivitet samt en utvecklande 

och inkluderande arbetsmiljö med högt säkerhetsfokus.   

  Arbetsledande ansvar för medarbete och kontrakterade utförare i genomförandet av produktion.   

Huvudsakliga ansvarsområden  

Kund  
Bidra till hög kundnöjdhet och utökade affärsmöjligheter genom att:    

• Löpande kundkontakter med fokus på kundens behov, tillfredställelse och förväntningar för att 

skapa en förtroendefull relation och bästa möjliga kundupplevelse. Anstränger dig för att 

leverera lösningar.  
• Vara väl insatt i kunduppdraget & inläst på kontraktsfrågor.  
• Arbeta med ÄTA-hantering och löpande underrätta kund om kontraktsavvikelse via UR-liggare 

(enl. mall i vårt arbetssätt).  
• Proaktivt arbeta fram förslag på tilläggsarbeten.  
• I samråd med Platschef lämna anbud på ändrings- och tilläggsarbeten.  
• Delta i kalkylering och anbudslämning till kund (i samarbete med Platschef).  
• Aktivt delta i kundbearbetning och marknadsföring.   

  

Ekonomi  
Bidra till stabil och långsiktigt lönsamhet genom att:  

• Arbeta för ett bra kassaflöde, att tidig fakturering prioriteras och ta initiativ till a– 

contofakturering vid längre uppdrag.  
• Sammanställa och fakturera arbeten löpande  
• Kundfordringar drivs in enligt Svevias riktlinjer.  
• Inköp sker enligt Svevias riktlinjer och att inköpssystem används.  
• Uppföljning av effektivitet och ekonomi genom månadsvis uppdatering av 

produktionsuppföljning samt produktionskalkyl.  
• Prioritering av intäkter via tex gröna/röda listan(priser).   
• Ta ut MKR, Agresso-rapporter och underlag för prognosjustering på tilldelade 

projekt/arbetsordrar för månadsvis avstämning med Platschef.   
• Löpande uppföljning av leverantörers efterlevnad av villkor i ingångna avtal.  
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Operationell effektivitet  
Bidra till operationell effektivitet genom att:   

• Daglig ledning och styrning av yrkesarbetare och UE och säkerställa att utlovad 

kvalitet levereras och att tidplaner hålls.  
• Arbeta med planering av arbeten med t.ex. visuell planering, framdriftsplan, 

produktionskalkylering, tidsplanering, planeringsmöten och arbetsberedningar med fokus på 

optimering av resurser, kapaciteter och mängder. som kommuniceras löpande i projektet  
 Arbeta systematiskt och i enlighet med Vårt arbetssätt, projektplaner och kontraktskrav.  

• Dokumentera a inköp och affärer för att minimera risker och undvika missförstånd.  

• Visualisering av planering, kontraktsförutsättningar och förbättringsarbete för involvering av 

medarbetare och leverantörer.   

• Bidra till att skapa god ordning på arbetsplatser och etableringar (ute samt inne).  

• Följa aktuella regelverk gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  

• Samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och andra enheter i Svevia.  

• Verka för att svarstider är korta på såväl kunders behov som interna ärenden.  

• Deltar i beredskapstjänsten  
  

Arbetsledning  
  
Med vägledning av Svevias ledarskapsmodell (se Vårt arbetssätt) bidra till engagemang och 

delaktighet genom att utveckla produktion, resultat och förbättringar genom medarbetare och 

leverantörer.   

• Arbetsledande ansvar innebär:   

• Arbeta för ett ständigt involverande förbättringsarbete genom att efterfråga idéer, lyssna, tänka 

nytt och reagera på förändring.  

• Arbeta med en involverande planering i syfte att ta tillvara på medarbetares och leverantörers 

engagemang och erfarenheter.  

• Involvera, styra och följa upp lejda entreprenörer och leverantörer i syfte att skapa goda 

relationer, gemensam utveckling och effektivitet.   

• Fördela ansvar enligt arbetsberedning till personal och leverantörer.  

• Daglig arbetsledning av producerande personal & leverantörer  

• Kontroll och registrering av tidrapporter, dag/veckorapporter, följesedlar och checklistor.  

• Leda genom samtal - Skapa delaktighet och engagemang genom att tillsammans med 

arbetsgruppen gå igenom mål och tydliga förväntningar, diskutera metoder och arbetssätt för att 

nå målen och ge feedback på utfört arbete.   

• Alltid säkerheten först. Prioritera hög säkerhet inom arbetsgruppen och bidra till en bra 

arbetsmiljö vad avser hjälpmedel och utrustning. Aktivt bidra i arbetet för att uppnå en 

inkluderande arbetsplats fri från mobbing och trakasserier.   
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Rollbeskrivning för Entreprenadchef - Svevias förväntningar.   

Övergripande ansvarsområde  
  Delegerat ansvar för verksamheten inom en region/AC med fokus på:  
- Genomförandeprocessen på flera projekt  
- Kundkontakter och marknadsför verksamheten för att skaffa nya kunder och uppdrag.  

  Delaktiga inom AC med fokus på:  
- aktuell marknadsbearbetning  
- kalkyl och anbudsprocessen  

  Personalansvar för underställd personal inom arbetschefsområdet. Är i regel ställföreträdare till arbetschefen.  

  Fungera som stöd till PC inom RC/AC området.    

Huvudsakliga ansvarsområden  

Kundansvar   
Säkerställa hög kundnöjdhet och utökade affärsmöjligheter genom att:    

• Förmåga att utveckla kontaktnät såväl internt som externt.  
• Marknadsbevakning, identifiera affärsmöjligheter och marknad genom att ta fram & kvartalsvis följa upp 

Marknadsplan kundmöten med planlagd och delegerad kundbearbetning (enl. mall i vårt arbetssätt).  
• Fokusera på kundens behov, tillfredställelse och förväntningar för att skapa en förtroendefull relation och bästa 

möjliga kundupplevelse. Anstränger dig för att leverera lösningar.  
• Ansvara för att alla i verksamheten är väl insatta i uppdraget och har rätt förutsättningar.  
• Du ansvarar och stödjer platschefen med en löpande dialog kring projektet med kunder, ÄTA hantering 

leverantörer och UE te x. Genom Bygg- och ekonomimöten.  Budget och resultatansvar   
Möjliggöra stabil och långsiktigt lönsamhet genom att:   

Tillsammans med arbetschefen agera inom ramen för uppsatta verksamhetsmål innebärande fullt resultat- och 

verksamhetsansvar. Styrs av lagar, regler, avtal m.m.  

• Årsvis budgetera volym och lönsamhet utifrån lokala förutsättningar/marknad och mål.  
• Uppdatera produktionskalkyler/budget (BU årsvis) samt stämma av produktionsuppföljning månadsvis.  
• Justera prognoser.   
• Förbereda månadsavstämning enligt checklista med Ac(enl. mall i vårt arbetssätt)  
• Framtagande av inköpsplaner för sina projekt.  

  
Operationell effektivitet  
Leda  och följa upp verksamhet och medarbetare genom att skapa operationell effektivitet och en lärande organisation 

genom att:   
• Tillsammans med platschefen/arbetsplatsen optimera, effektivisera och/eller alternativa effektivare 

arbetsmetoder & lösningar för att effektivisera bygget.  
• Ansvara för att AC/RC område har en involverande planering av arbeten med tex. produktionskalkylering, tids- 

& inköpsplanering, planeringsmöten och arbetsberedningar med fokus på optimering av resurser, kapaciteter 

och mängder i syfte att ta tillvara på gruppens erfarenheter, förebygga fel, ta bort risker och minska på slöseri.  
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• Involvera, styra och följa upp avtalade entreprenörer och leverantörer i syfte att skapa goda relationer, 

gemensam utveckling och effektivitet.   
• Verka för att svarstider är korta på såväl kunders behov som interna ärenden.  
• Samarbeta, skapa goda relationer samt nätverka med kollegor och andra enheter i Svevia.  

Personalansvar  

Skapa engagemang och delaktighet genom att utveckla produktion, resultat och förbättringar genom dina 

medarbetare med vägledning av Svevias ledarskapsmodell (se Vårt arbetssätt)               Personalansvar innebär:   

• Bemannings- och avvecklingsansvar - Ansvaret innebär att planera personalbehovet genom analys av 

nuvarande och framtida verksamhet och kompetensbehov, rekrytering av rätt kompetens och vid behov om alla 

andra vägar är prövade, ansvara för uppsägning eller åtgärder i samband med avgång av annat skäl än 

uppsägning.  
• Anställning & introduktion av nya medarbetare  

Ansvara för att medarbetare introduceras för en god start i Svevia. Förbereda mall enl. vårt arbetssätt  
(Introduktion tjänstemän) inför genomgång med medarbetare första arbetsdag samt följa upp inom 3 månader.  

• Utveckla, stödja och motivera medarbetare – Ansvara för att säkerställa kompetens i arbetsgruppen och att 

medarbetare utvecklas och når uppsatta mål genom att leda, förbättra och följa upp prestation och motivation 

hos grupp och enskild medarbetare. Ansvar för att stödja och motivera medarbetare genom ett 

situationsanpassat ledarskap. Bygga team genom att ange riktningen för verksamheten & tillsammans med 

arbetsgruppen sätta upp mål och diskutera grunder och åtgärder för att nå målen.  
• Leda genom samtal – Vara tydlig med dina förväntningar. Löpande individuellt kommunicera genom att 

lyssna, coacha och ge feedback till dina medarbetare. Uppmärksamma goda prestationer. Årligen genomföra 

förberedda och strukturerade utvecklingssamtal med underställda medarbetare(enl. mall i vårt arbetssätt) och 

då grundligt gå igenom individuell arbetsbeskrivning & rollbeskrivning samt summera prestation i 

utvärderingsmall för resp. roll (komplement till sida 3 i mall för PU-samtal) samt utifrån utvärdering 

tillsammans med medarbetaren precisera en individuell utvecklingsplan.   
Som lönesättande chef ansvara för att lönesätta, motivera lönesättning samt årligen genomföra lönesamtal (enl. 

mall i vårt arbetssätt).  
• Arbetsmiljöansvar – Prioritera hög säkerhet för medarbetare inom enheten och verka för en bra arbetsmiljö 

vad avser hjälpmedel, utrustning och lokaler. Verka för en inkluderande organisation fri från kränkande 

särbehandling och trakasserier och hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.  

Till ditt stöd finns Arbetschef och Entreprenadingenjörer (Kalkyl, KAM, Driftcontroller och Inköp), Ekonomi 

samt HR.  
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Rollbeskrivning för Platschef – Svevias förväntningar.   

Övergripande ansvarsområde  



 
 

Du är den högst ansvarige på plats i våra projekt och det innebär ett stort ansvar för personal, leverantörer, tredje man 

och relationen till våra kunder.  

• Ansvarar för att erhållna uppdrag genomförs -i enlighet med företagets riktlinjer och krav -till en lönsam 

produktion. Ekonomiskt ansvarig med uppföljningsskyldighet för erhållna objekt. Rollen har fokus på 

produktiviteten.   
• Utveckla god lönsamhet, hög kundnöjdhet, operationell effektivitet samt en inkluderande arbetsmiljö med högt 

säkerhetsfokus.   
• Resultat-, mål- och budgetansvar för din verksamhet samt personalansvar för direkt underställda yrkesarbetare.  
• Se helheten och göra avvägningar utifrån framförda krav från verksamheten, beställare och trafikanter.  

Huvudsakliga ansvarsområden  
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Kundansvar   
Säkerställa hög kundnöjdhet och utökade affärsmöjligheter genom att:    

• Fokusera på kundens behov, tillfredställelse och förväntningar för att skapa en förtroendefull relation och bästa 

möjliga kundupplevelse. Anstränger dig för att leverera lösningar.  
• Ansvarar för att alla i sin verksamhet är väl insatta i projektet, inlästa på kontraktsfrågor.   
• Du ansvarar för en löpande dialog kring projektet med kunder, leverantörer och UE t ex genom Byggmöten, 

Arbetsberedningar och planeringsmöten.  
• Ansvara för god ordning och dokumentation i projektplaner samt objektbank med för kunden intressanta 

tilläggsarbeten.  
  

Budget och resultatansvar   

Du är ansvarig för att följa upp kostnader, fakturering och inköp för projektet.   

• Ekonomiskt ansvarig med uppföljningsskyldighet för erhållna projekt. Rollen har fokus på produktiviteten. 

Ansvarar för budgeten inom projektet, prognoser, arbetsmiljön & säkerhet samt egen personal.  

• Vid upphandlingar och inköp tillsammans med inköpare välja entreprenör och skriva avtal enligt gällande 

riktlinjer till lägsta totalkostnad och minsta risk för Svevia.   

• Ansvara för att styra sin verksamhet mot uppsatta mål avseende inköp, arbetsmiljö, etc.  
• Uppdatera produktionskalkyler/budget samt stämma av produktionsuppföljning månadsvis.  
• Följa upp och rapportera det ekonomiska resultatet i produktionen samt göra prognoser i förhållande till 

produktionskalkylen/budgeten.   
• Förbereda månadsavstämning enligt checklista med Ac(enl. mall i vårt arbetssätt)  

  

Operationell effektivitet  
Leda och följa upp verksamhet och medarbetare genom att skapa operationell effektivitet och en lärande organisation 

genom att:   



 
 

• Rollen har fokus på produktiviteten. Du förväntas leda och följa upp arbetet och medarbetarna i projektet 

genom att sätta tydliga mål och visualisera projektets olika delar och arbetsmoment.    
• Arbeta för en effektiv produktion genom att tänka nytt, reagera på förändring och driva ett ständigt 

involverande förbättringsarbete med fokus på kostnadseffektiva metoder.  
• Ansvara för att arbetsplatsen har en involverande planering av arbeten med tex. produktionskalkylering, tids- & 

inköpsplanering, planeringsmöten och arbetsberedningar med fokus på optimering av resurser, kapaciteter och 

mängder i syfte att ta tillvara på gruppens erfarenheter, förebygga fel, ta bort risker och minska på slöseri.  
• Involvera, styra och följa upp avtalade entreprenörer och leverantörer i syfte att skapa goda relationer, 

gemensam utveckling och effektivitet.   
• Arbeta systematiskt, använda vårt arbetssätt samt skapa god ordning på arbetsplatser och etableringar (ute samt 

inne).   
• Samarbeta, skapa goda relationer samt nätverka med kollegor och andra enheter i Svevia.  
• Strategiskt och strukturerat arbeta med inköp och följa riktlinjer samt dokumentera affärer för att minimera 

risker och missförstånd, såväl interna som externa.   

Personalansvar  

Skapa engagemang och delaktighet genom att utveckla produktion, resultat och förbättringar genom dina 

medarbetare med vägledning av Svevias ledarskapsmodell (se Vårt arbetssätt)               Personalansvar innebär:   

• Bemannings- och avvecklingsansvar - Ansvaret innebär att planera personalbehovet genom analys av 

nuvarande och framtida verksamhet och kompetensbehov, rekrytering av rätt kompetens och vid behov om alla 

andra vägar är prövade, ansvara för uppsägning eller åtgärder i samband med avgång av annat skäl än 

uppsägning.  
• Anställning & introduktion av nya medarbetare  

Ansvara för att medarbetare introduceras för en god start i Svevia. Förbereda mall enl. vårt arbetssätt 

(Introduktion tjänstemän & introduktion yrkesarbetare) inför genomgång med medarbetare första arbetsdag 

samt följa upp inom 3 månader.  
• Ansvarsfördelning och produktionsledning –Fördela personliga ansvarsområden i arbetsgruppen enligt 

Funktionsansvar(enl. mall i vårt arbetssätt) samt Checklista fördelning arbetsuppgifter (enl. mall i vårt 

arbetssätt) med möjlighet att även ansvarsfördela med Arbetsordning för Pc område (enl. mall i vårt arbetssätt) 

och personliga arbetsbeskrivningar till samtliga medarbetare (enl. mall i vårt arbetssätt under resp. kategori).  
Eftersträva att ej själv utföra utan ansvarsfördela ledning av produktion samt direkta produktionsuppgifter.  
Genomföra produktionsmöte med Al (Al/Ya) veckovis (avstämning, planering, förbättring).  

• Utveckla, stödja och motivera medarbetare – Ansvara för att säkerställa kompetens i arbetsgruppen och att 

medarbetare utvecklas och når uppsatta mål genom att leda, förbättra och följa upp prestation och motivation 

hos grupp och enskild medarbetare. Ansvar för att stödja och motivera medarbetare genom ett 

situationsanpassat ledarskap. Bygga team genom att ange riktningen för verksamheten & tillsammans med 

arbetsgruppen sätta upp mål och diskutera grunder och åtgärder för att nå målen.  
• Leda genom samtal – Vara tydlig med dina förväntningar. Löpande individuellt kommunicera genom att 

lyssna, coacha och ge feedback till dina medarbetare. Uppmärksamma goda prestationer. Årligen genomföra 

förberedda och strukturerade utvecklingssamtal med underställda medarbetare(enl. mall i vårt arbetssätt) och då 

grundligt gå igenom individuell arbetsbeskrivning & rollbeskrivning samt summera prestation i 

utvärderingsmall för resp. roll (komplement till sida 3 i mall för PU-samtal) samt utifrån utvärdering 

tillsammans med medarbetaren precisera en individuell utvecklingsplan.   
Som lönesättande chef ansvara för att lönesätta, motivera lönesättning samt årligen genomföra lönesamtal (enl.  
mall i vårt arbetssätt).  

• Informations- och kommunikationsansvar. Ansvara för en tydlig, strukturerad och genomtänkt 

kommunikation & samverkan med både arbetsgrupp och enskild medarbetare. Genomföra månadsvisa  

   

 arbetsplatsmöten för att säkerställa att information och budskap når fram och diskuteras i gruppen så att 

förväntningarna via blir klara för alla berörda parter.   
Säkerställa god samverkan med fackliga företrädare.  

  Att du arbetar för mångfald och en inkluderande arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling och 

trakasserier.   

  Arbetsmiljöansvar – Prioritera hög säkerhet för medarbetare inom enheten och verka för en bra arbetsmiljö 

vad avser hjälpmedel, utrustning och lokaler. Verka för en inkluderande organisation fri från kränkande 

särbehandling och trakasserier och hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.  
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Rollbeskrivning för Projektchef - Svevias förväntningar.   

Övergripande ansvarsområde  
  Projektchefen är ytterst ansvarig för Svevias stora och mest omfattande projekt.  

  Resultat-, mål- och budgetansvar för det aktuella projektet.   

  Projektchefen ansvarar för att projektet styrs så att de ekonomiska målen nås.  

Huvudsakliga ansvarsområden  

Kundansvar   
Säkerställa hög kundnöjdhet och utökade affärsmöjligheter genom att:    

• Fokusera på kunddialogen i det specifika uppdraget och arbeta för att skapa en förtroendefull relation och bästa 

möjliga kundupplevelse. Anstränger dig för att leverera lösningar.  
• Ansvarar för att alla i projektet är väl insatta i uppdraget, inlästa på kontraktsfrågor och är motiverade.   
• Ansvarar för god ordning och reda beträffande dokumentation i det aktuella projektet.  

Budget och resultatansvar   
Möjliggöra stabil och långsiktigt lönsamhet genom att:   

• Projektchefen ansvarar för att projektet styrs så att de ekonomiska målen nås och har ett direkt ansvar för att 

produktionskalkyl/budget upprättas samt att prognosrutiner följs.  
• Ansvara för ett bra kassaflöde, att tidig fakturering prioriteras och att kundfordringar drivs in enligt Svevias 

riktlinjer.  
• Aktivt arbeta med underrättelser till kund beträffande tid, ekonomi samt tekniska lösningar.  
• Vid upphandlingar och inköp tillsammans med inköpare välja entreprenör och skriva avtal enligt gällande 

riktlinjer till lägsta totalkostnad och minsta risk för Svevia.   
• Ansvara för att styra sin verksamhet mot uppsatta mål avseende inköp, arbetsmiljö, etc.  
• Uppdatera produktionskalkyler/budget (BU årsvis) samt stämma av produktionsuppföljning månadsvis.  
• Justera prognoser.   
• Förbereda månadsavstämning samt slutkostnadsprognos enligt checklista med Ac(enl. mall i vårt arbetssätt).  

  

Operationell effektivitet  
Leda och följa upp verksamhet och medarbetare genom att skapa operationell effektivitet och en lärande organisation 

genom att:   

• Tydligt målsätta, följa upp och återkoppla på fördelade arbetsuppgifter och resultat av utförda arbeten till såväl 

grupp som enskild medarbetare.  
• Arbeta för en effektiv produktion genom att tänka nytt, reagera på förändring och driva ett ständigt 

involverande förbättringsarbete med fokus på kostnadseffektiva metoder.  
• Ansvara för att arbetsplatsen har en involverande planering av arbeten med tex. produktionskalkylering, tids- & 

inköpsplanering, planeringsmöten och arbetsberedningar med fokus på optimering av resurser, kapaciteter och 

mängder i syfte att ta tillvara på gruppens erfarenheter, förebygga fel, ta bort risker och minska på slöseri.  
• Involvera, styra och följa upp avtalade entreprenörer och leverantörer i syfte att skapa goda relationer, 

gemensam utveckling och effektivitet.   
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• Arbeta systematiskt, använda vårt arbetssätt samt skapa god ordning på arbetsplatser och etableringar (ute samt 

inne).   
• Samarbeta, skapa goda relationer samt nätverka med kollegor och andra enheter i Svevia.  
• Strategiskt och strukturerat arbeta med inköp och följa riktlinjer samt dokumentera affärer för att minimera 

risker och missförstånd, såväl interna som externa.   
  

Personalansvar  

• Du förväntas leda och följa upp arbetet och medarbetarna i projektet genom att sätta tydliga mål och visualisera 

projektets olika delar och arbetsmoment.    
• Ansvar för projektbemanning och optimal personalstruktur i det aktuella projektet.  
• Projektchefen har ansvar för att personalen i projektet kontinuerligt får feedback och uppmuntran i deras 

arbete.   
• Att du arbetar för mångfald och en inkluderande arbetsplats som är fri från kränkande särbehandling och 

trakasserier.   
• Arbetsmiljöansvar – Prioritera hög säkerhet för medarbetare inom projektet och verka för en bra arbetsmiljö 

vad avser hjälpmedel, utrustning och lokaler. Verka för en inkluderande organisation fri från kränkande 

särbehandling och trakasserier och hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.  
  

Till ditt stöd finns Arbetschef och Entreprenadingenjörer (Kalkyl, KAM, Driftcontroller och Inköp), Ekonomi 

samt HR. 
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