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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport är ett examensarbete vid högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan i Haninge och gjordes på 

uppdrag av Siljeströms AB. Rapporten har till syfte att ge en översiktlig bild 

beträffande kostnadsstyrning i byggprojekt, med en tyngdpunkt i projekteringens 

riskhantering. 

Att kostnadsstyra är något som är viktigt att göra, desto tidigare i projektet det 

görs ju bättre resultat har detta för projektets totalkostnad. Kostnadsstyrningen 

har sin grund i tre viktiga parametrar: tid, kostnad och kvalitet, de måste styras på 

rätt sätt och tillsammans för att inte skapa obalans i projektbudgeten. 

En annan faktor som också påverkar kostnadsstyrningen är entreprenadform. 

Denna rapport kommer att bygga på totalentreprenad, generalentreprenad och 

delad utförandeentreprenad. Fördelar och nackdelar tas upp med respektive 

metod. Produktionskostnad är också något som påverkar den totala 

projektkostnaden trots att den största kostnadsstyrningen görs i början av ett 

projekt.  

Tre stycken referensprojekt från Siljeströms AB kommer att analyseras utifrån 

kostnadsstyrningens riskhantering. Ett av projekten är ett installationsprojekt 

med en budget på 19,8 miljoner kr, denna är en delad utförandeentreprenad. Ett 

annat projekt är en hyresgästanpassning med en budget på 3,05 miljoner kr, 

denna är en generalentreprenad. Det sista projektet är ett stambyte med en 

budget på 12,5 miljoner kr, denna är en styrd totalentreprenad. 

Rapporten kommer att påvisa en viss skillnad beroende på vad för metod som har 

använts vid analysering av referensprojektens totala projektkostnad. En av de 

metoder som kommer att analyseras är en formeluppbyggnad i Excel som bygger 

på sannolikhetsläras täthetsfunktioner och fördelningsfunktioner, denna slumpar 

fram värden. Den andra metoden som kommer att analyseras är @Risk som är en 

plug-in till Excel, denna bygger också sannolikhetsläran, men har många inbyggda 

formler och metoder till hjälp för den simulering som programmet kan utföra. 

Resultatet visar att formeluppbyggnaden i Excel är lättare att förstå men ger ett 

större spann mellan högsta och lägsta värde, medan @Risk som är svårare att 

förstå ger ett resultat som stämmer bättre överens med verkligheten. 

 

 

 

Nyckelord: kostnadsstyrning, riskhantering, projektstyrning, projektering, 

produktion  
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ABSTRACT 

This report is a thesis at the bachelor program in construction engineering and 

design at the Royal Institute of Technology in Haninge and was commissioned by 

Siljeströms AB. The report aims to provide an overview of cost control in 

construction projects, with an emphasis of the risk management of project 

planning. 

The cost control is something that is important to do; the sooner the project is 

done the better the results of this project's total cost. Cost control is based on 

three key parameters: time, cost and quality, they must be controlled properly 

and together so as not to unbalance the project budget. 

Another factor that also affects the cost control is the form of contract. This 

report will build turnkey projects, general contractor and shared performance 

contracting. Advantages and disadvantages are raised with each method. 

Production cost is also something that affects the total project cost, although the 

largest cost management is done at the beginning of a project. 

Three reference projects from Siljeströms AB will be analyzed in terms of risk 

Management of the cost control. One project is an installation project with a 

budget of 19.8 million SEK, this is a shared performance contracting. Another 

project is a tenant adaptation with a budget of 3,05 million, this is a general 

contractor. The final project is a pipe replacement with a budget of 12,5 million 

SEK, this is a controlled turn-key contract. 

The report will show a slight difference depending on the method used in 

analyzing the reference projects, total project cost. One of the methods that will 

be analyzed is a formula building in Excel based on probability taught density 

functions and distribution functions, this randomly to determine values. The 

other method that will be analyzed is @ Risk, which is a plug-in to Excel, this is 

also based on theory of probability, but has many built-in formulas and methods 

of assistance to the simulation the program can perform. 

The results show that the reconstruction formula in Excel is easier to understand 

but offer a greater range between maximum and minimum value, while @Risk 

which is harder to understand produces the results that is more consistent with 

the reality. 

 

 

 

Keywords: cost control, risk management, project management, planning, 

production 
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FÖRORD 

Detta arbete görs som avslutning på utbildningen byggteknik och design och omfattar 15 

högskolepoäng på Kungliga tekniska högskolan campus i Haninge. Det företag som vi samarbetar 

med och som är vår beställare är Siljeströms AB. På deras begäran kommer vi att läsa in oss på 

ämnet kostnadsstyrning i projekt och göra en undersökning/jämförelse mellan olika sätt att 

kostnadsstyra med hjälp av riskanalys. 

De personer som vi vill tacka för stort stöd och hjälp att vägleda oss genom hela arbetet är till att 

börja med Rebecca Rudfjäll på Siljeströms AB. Hon har haft regelbundna möten med oss för att vi 

ska få möjlighet att ställa frågor och få mer kött på benen, men även kommit med goda råd vid 

behov. Rebecca har även bistått oss med material från deras kontor i form av passande litteratur.  

Nästa person vi vill tacka är Daniel Molund, Siljeströms AB, som har gett oss tips på program att 

arbeta med (@Risk) och även delat med sig av en formeluppbyggnad i Excel som han själv skapat. 

Han har stått till tjänst med att förklara riskanalys för oss ur ett mycket lättförståeligt perspektiv för 

att vi sedan skall kunna fördjupa vår kunskap med hjälp av litteratur och programmen. 

Zeev Bohbot på KTH har varit väldigt viktig genom hela vårt arbete, han har gett oss ledning i att 

planera vår tid, vilken ordning olika moment bör genomföras för att nå bästa resultat. Genom våra 

regelbundna avstämningar har vi fått möjlighet att reflektera över hur mycket som åstadkommits i 

förhållande till vad som är planerat. 

Andra personer som vi vill tacka är Anastasios Pennou på Siljeströms AB, som tog emot oss med 

öppna armar och ville spinna vidare på vår grundidé om examensarbetet.  

 

Haninge, 2012-05-28 

    

Veronica Björk      Chris-Tina Karlsson 
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1 INLEDNING 

1.1  BAKGRUND 
Kostnadsstyrning är en del av projektledningen och berör såväl projekteringen som produktionen 

och även förvaltningen. Det är viktigt att vara medveten om vart pengarna tar vägen och framförallt 

veta var i projektet det ska satsas mer för att få ett så bra resultat som möjligt. Det är vida känt att 

det inom byggsektorn är svårt att hålla budget- och tidsramar vilket gör att många företag är 

intresserade av att bli bättre på att kostnadsstyra sina projekt.  

Siljeströms AB är ett företag i Stockholm som har funnits sedan 1975 och har i dagsläget ~15 

anställda. Företaget har stor kompetens inom projektledning, byggproduktion och arkitektur. De har 

lång erfarenhet av byggproduktionen och har därför möjlighet att hjälpa beställaren att ta fram de 

underlag som behövs i början av ett projekt. Siljeströms sitter på en bred kunskap genom att 

medarbetarna har skilda bakgrunder och kvalifikationer vilket ger dem som företag en större 

infallsvinkel då de har kompetens att ta hänsyn till alla olika aspekter. 

1.2 SYFTE OCH MÅLFORMULERING 
Examensarbetets syfte är att med hänsyn till entreprenadform, risk och teoretisk modell bena ut vad 

kostnadsstyrningen har för roll under projektledningen.  Syftet är att redogöra för hur viktigt det är 

att ta med kostnadsstyrning vid projekt då det oftast ligger en tyngd kring ekonomifrågan. Studien är 

tänkt att kunna klarlägga hur olika modeller för riskhantering fungerar, om de ger samma resultat 

och vilken som kommer närmast det verkliga resultatet.  

1.2.1 UPPGIFT 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kostnadsstyrning kan se ut i tre snarlika projekt då 

detta är av intresse för Siljeströms. Projekten ska studeras från projektering till produktion. 

Kostnadsstyrning är ett område inom projektledning som intresserar många företag, däribland 

Siljeströms, då ekonomifrågan får en allt mer betydande roll i dagens samhälle. Beställare och 

byggherrar vill projektera och bygga snabbt, billigt och vara bäst; kostnadsstyrning är vägen till 

framgång. 

Examensarbetet ska belysa vilken roll kostnadsstyrningen har under hela projektets gång. 

 Har det någon betydelse vilken entreprenadform det är under kostnadsstyrningen? En 

jämförelse kommer att göras mellan totalentreprenad, generalentreprenad och delad 

utförandeentreprenad för att få fram skillnaden mellan dessa, med för- och nackdelar. 
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 Det finns olika teoretiska modeller för riskhantering inom kostnadsstyrning. Blir resultatet 

olika beroende på vilken teoretisk modell man utgår från? Tre referensprojekt hos 

Siljeströms kommer att jämföras för att se om resultatet varierar genom att utgå från en 

annan teoretisk modell, eller om det faktiskt leder fram till samma resultat. 

 Vad har risk för betydelse under kostnadsstyrningen? Hur varierar risken i olika delar av 

projektet och hur påverkar detta kostnadsstyrningen? 

Tre referensprojekt kommer att jämföras utifrån teoretisk modell för riskhantering, 

entreprenadform och risk, se figur 1.1 nedan.  

 

Figur 1.1; Tre referensprojekt kommer att analyseras. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
En egen metod för kostnadsstyrning kommer inte att tas fram, utan istället kommer fokus att ligga 

på att analysera de tillvägagångssätt som finns. Endast risker kopplade till kostnader kommer att 

undersökas. Då Siljeströms är verksamma i Stockholm kommer endast projekt från detta område att 

användas som referensprojekt. I studien kommer endast tre referensprojekt att analyseras, 

resultatet kommer att baseras på de siffror som redan finns i referensprojekten, så inget kommer att 

räknas om. I och med att bara ett fåtal metoder analyseras kommer detta självklart att påverka 

resultatet, liksom antalet referensprojekt. Ju fler referensprojekt vid undersökningen desto starkare 

kommer resultatet att vara. 

MÅL 

Metod: 
De tre projekten kommer att undersökas utifrån tre olika synvinklar. 

Undersöka tre referensprojekt 
Dra slutsats utifrån 
entreprenadform. 

Typ av risk begränsas till kostnadspåverkad. 
Hur varierar risker i olika skeden av 

projektet? 

Kostnadsstyrning 

Teoretisk modell Entreprenadform Risk 
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De projekten som kommer att undersökas har kända utformningsfaktorer, de är inte några 

byggnadsverk med nya förutsättningar. 

1.4 METODER OCH MATERIAL 
Till en början kommer kunskap och fakta inom området samlas in och bearbetas genom att läsa 

litteratur som är relevant för ämnet. Den litteratur som kommer användas under projektets gång är 

dels från tidigare kurser, men främst sådana som sökts fram genom biblioteksdatabaser och lånats 

från Siljeströms. Dessutom skall intervjuer göras med Rebecca på Siljeströms där frågor kommer 

ställas framförallt gällande referensprojekten och hur riskanalys genomförs på företaget.  

Efter att det mesta av kunskapen som behövs har samlats in kommer arbetet att ta form, detta 

genom att analysera referensprojekten med @Risk och slump utifrån entreprenadform och 

riskhantering. Efter att analysen är gjord kommer en djupare slutsats kunna dras utifrån 

projekterings- och produktionssynpunkt, som till sist sammanställs till ett slutgiltigt resultat. 

Kostnadsstyrningen i detta arbete kommer belysas både i projekteringsstadiet och i 

produktionsskedet. Delarna har delats upp mellan författarna beroende på inriktningsval under 

studierna. Information om vem som skrivit vad finns i bilaga 11. 

 

1.5 REFERENSPROJEKT 
Nedan är de projekt som kommer att behandlas under analysen 

P1196 - Installation - Delad utförandeentreprenad 

Projektbudget:    19 800 000 kr   

Prognos:    19 800 000 kr  

Budgetreserv:   2 186 166 kr  

Det mest troliga utfallet: 17 613 834 kr  

(Prognos utan budgetreserv)  

Slutprognos:    17 850 000 kr  

(Prognosen i den senare kalkylen) 

De ekonomiska kalkylerna i bilaga 1 och 2 visar siffrorna ovan i dess rätta sammanhang.  

Projekteringen påbörjades 2007 men stannade sedan av. Under projekteringens slutfas våren 2008 

kom Siljeströms in i bilden, de höll då i den övergripande projektledningen fram till projektavslut. 
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Upphandlingen slutfördes sedan i november 2008. Siljeströms uppdrag i detta projekt var dessutom 

projekteringsledning, kostnadsstyrning och tidplanering. 

Detta är ett installationsprojekt med innefattande byggentreprenad, rörentreprenad och 

ventilationsentreprenad. Utredningar hade utförts dels angående kyla och dels för att renodla de 

befintliga ventilationssystemen för att kunna uppnå besparingar.  Alla entreprenaderna 

upphandlades av beställaren var för sig. Endast byggentreprenaden blev dyrare än beräknat, detta 

då underlaget inte var tillräckligt detaljerat. 

Budgeten på 19,8 miljoner kr lades innan upphandlingen startade. Då projektet hade dragits med 

tidigare problem med att det uppsatta budgetmålet aldrig hölls lades det in en rejäl budgetreserv på 

2,1 miljoner kr. I projektets slutskede kunde det konstateras att budgetreserven i stort sett inte 

behövts. 

Projektet avslutades sedan under första kvartalet 2010. (Siljeströms AB, 2012) 

 

P1245 - Hyresgästanpassning – Generalentreprenad 

Projektbudget:    3 050 000 kr 

Prognos:    3 050 000 kr 

Budgetreserv:   403 000 kr 

Det mest troliga utfallet: 2 647 000 kr 

(Prognos utan budgetreserv)  

Slutprognos:   2 845 000 kr 

(Prognosen i den senare kalkylen) 

De ekonomiska kalkylerna i bilaga 3 och 4 visar siffrorna ovan i dess rätta sammanhang.  

Detta projekt är ett hyresgästanpassningsprojekt då en lokal skulle optimeras till en närakut.   

Utredningen och projekteringen av detta projekt påbörjades i oktober 2009 för att ta reda på vilka 

åtgärder som behövde utföras. I januari 2010 var kontraktet mellan förvaltaren och hyresgästen 

påskrivet vilket ledde till att projekteringen kunde påbörjas. Detta projekt behövde tampas med 

snäva tidsramar då det behövde vara färdigställt i juni 2010.  
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Siljeströms upprättade projektbudgeten utifrån ett kalkylunderlag. Projektet höll den uppsatta 

budgeten, detta berodde bland annat på att upphandlingen gick ut vid en bra tid (april-juni 2010) 

med en väl avgränsad produktionstidplan, vilket gjorde att många anbud kom in. Den upphandlade 

byggentreprenadens anbud låg under projektets egen budget för upphandling vilket ledde till en 

gedigen budgetreserv.  

Projektbudgeten kunde hållas trots en del oförutsedda utgifter som dök upp (ex. byggnadstekniska 

brandåtgärder ovan undertak) tack vare de budgetreserver som fanns. Tack vare den goda 

projektekonomin har projektet kunna utföra ytterligare åtgärder efter inflyttning. 

Då tilläggskostnaderna inte blev så stora som beräknat kunde bidraget från det planerade 

underhållet och kostnaderna som belastade hyresgästen minskas. 

I juni 2010 överlämnades projektet till hyresgästen på utsatt tid. (Siljeströms AB, 2012) 

 

P1264 - Stambyte - Styrd totalentreprenad     

Projektbudget:    12 500 000 kr 

Prognos:    15 630 000 kr 

Budgetreserv:   700 000 kr 

Det mest troliga utfallet: 14 930 000 kr 

(Prognos utan budgetreserv)  

Slutprognos:    13 030 000 kr (+ 2 071 878 kr ≈ 2,1 miljoner kr) 

(Prognosen i den senare kalkylen) 

De ekonomiska kalkylerna i bilaga 5 och 6 visar siffrorna ovan i dess rätta sammanhang.  

Inventering av stammarna visade på behov av stambyte, då ett läckage hade inträffat var 

hyresgästerna samarbetsvilliga till åtgärderna som behövde utföras. Siljeströms ansvarsområden 

inom detta projekt var byggledning, kostnadsstyrning och tidplanering. 

Projekteringen påbörjades mellan kvartal 3 och 4 under 2009. Siljeströms blev involverade i 

projektet i samband med att entreprenören upphandlades under våren 2010, då utfördes den första 

riktiga riskbedömningen vars prognos pekade på att projektet skulle gå 3,13 miljoner kr över budget 

(15630000–12500000). Detta beror delvis på att den upphandlade totalentreprenörens 
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kontraktsumma var lika stor som hela produktionsbudgeten, projektet saknade ÄTA-reserver (ÄTA 

står för ändrings-, tilläggs- och avgående).  

Slutresultatet visade också att projektet gick långt över budget, precis som framräknat, men ett 

annat projekt från samma beställare avlastade detta projekt med ~2,1 miljoner kr så att 

slutkostnaden hamnade nära den beslutade projektbudgeten trots allt. 

En totalentreprenad brukar generellt innebära lägre ÄTA-kostnader än i andra entreprenader. Men i 

detta fall blev det mycket ÄTA-arbeten då projektet var alldeles för detaljprojekterad och för att en 

del okända faktorer dök upp under produktionens gång. 

Projektet avslutades i april 2011. (Siljeströms AB, 2012) 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Denna rapport bygger på hur riskhantering utförs i olika referensprojekts kostnadsstyrning, men 

även på hur riskhanteringen påverkar kostnaden. Det finns olika metoder för att riskhantera, där de 

flesta bygger på sannolikhetsläran. En jämförelse kommer att utföras mellan successivmetoden (det 

är denna metod som Siljeströms använder sig av), en sannolikhetsmodell uppbyggd med formler i 

Excel och till sist @Risk, en plug-in till Excel. 

2.1 SUCCESSIVMETODEN 
Det är den danske professorn Steen Lichtenberg som tog fram denna metod för kostnadskalkylering 

på 1960 -70-talen. Vid osäkerhetsbedömning med successivmetoden bestämmer man det lägsta, det 

mest troliga och det högsta värdet. 

             
        

 
    [2:1] 

                   
     

 
   [2:2] 

O = Optimistiska värdet   

T = Troligaste värdet 

P = Pessimistiska värdet 

Den post som har den största variansen bryts ner i mindre delar för att sedan bedömas utifrån 

lägsta, högsta och den mest troliga kostnaden. Efter detta görs en ny jämförelse av alla varianser för 

att få fram vilken post som bör brytas ner i mindre delar. Detta leder till att de poster som studeras 

är de som kan påverka kalkylen mest. Värdena O, T och P bestäms med hjälp av medlemmarna i en 

grupp som var för sig får uppskatta de tre värdena. Metoden gör att hänsyn tas till alla värden 

oavsett spridning. Sedan används det viktade värdet vid budgeten eller tidplaneringen. 

Standardavvikelsen visar tillsammans med variansen hur stor sannolikheten är för olika värden. Det 

viktade värdet räknas ut med formel 2:1 och standardavvikelsen räknas ut med formel 2:2. Det 

lägsta respektive högsta värde är det lägsta och högsta värdet som någon i gruppen har uppskattat. 

Utifrån dessa värden tas det mest troligaste värdet som ett medelvärde av det lägsta och högsta 

värdet.1 

  

                                                           
1
 Ottosson, H. (2009). Vad när hur och av vem, praktisk projektledning inom bygg, anläggnings- och fastighetsbranschen. 

Stockholm: Svensk Byggtjänst. 
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2.2 @RISK 
@Risk är en plug-in till Excel som kan användas av många olika aktörer, däribland ingenjörer, för att 

modellera risksituationer. Programmet klarar av att illustrera utfallen för de identifierade 

osäkerheter och risker som man kan ställas inför under projekteringen, bara en korrekt modell har 

ställts upp i Excel. Med @Risk kan man få en bild över hur framtiden kan tänkas se ut för att kunna 

fatta beslut. 

“The decision you made based on your “expected” result might be the wrong decision, and a 

decision you never would have made if you had a more complete picture of all possible outcomes.” 

(Palisade Corporation, 2010, s. i).  Med @Risk kommer alla uppskattningar som görs i projektet att 

köras genom en simulation som genererar alla möjliga kostnadsutfall. 

Tekniken “simulation” kombinerar alla identifierade risker i modelleringen.  Alla risker tas med, samt 

dess sannolikhet att den inträffar. Med stöd av Excel-modellen analyserar @Risk alla möjliga utfall 

för de identifierade riskerna. Programmet kör alla ”tänk om”-fall på en och samma gång, på så vis får 

man en bra bild över hur det kan komma att se ut. Programmet tillåter en att ”leva” genom en 

situation gång på gång under olika förutsättningar varje gång, med olika svar som resultat.  

Varje gång som ett projekt påverkas av osäkerheter kan @Risk med fördel användas. Genom att 

programmet tillåter att man kan använda redan skapta Excel-filer blir det ett praktisk  verktyg.  

Då @Risk är en plug-in till Excel får man dels alla de verktyg som Excel står för, men också alla de 

redskap som behövs för att göra en bra riskanalys.2 

2.2.1 PERT 
Den metod som kommer att användas vid analysen i @Risk är PERT. Den påminner om 

successivmetoden och bygger på att alla gruppmedlemmar i ett projekt får göra sin egen skattning 

på vad de olika delarna kommer kosta och hur lång tid projektet kommer att ta. Alla data från dessa 

personer sammanställs sedan till en PERT–kurva, se figur 2.1. Den börjar med det enskilt lägsta 

gissade värdet (O), stiger till det troligaste värdet (T), som är ett medelvärde av alla värden som 

gissats som troligast och avslutas i det enskilt högsta gissade värdet (P). Det viktade värdet räknas ut 

med formel 2:3 och standardavvikelsen räknas ut med formel 2:4. (Ottosson, 2009) 

                                                           
2
 Palisade Corporation. (September 2010). @RISK. Hämtat från Palisade: 

http://www.palisade.com/downloads/manuals/EN/RISK5_EN.pdf den 09 Maj 2012 
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Figur 2.1; Exempel på en PERT-kurva. (Ottosson, 2009) 

             
        

 
    [2:3] 

                   
     

 
   [2:4] 

O = Optimistiska värdet 

T = Troligaste värdet 

P = Pessimistiska värdet 
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2.3 FORMELUPPBYGGNAD I EXCEL 
Formeluppbyggnaden kommer vidare att benämnas slump. Denna är uppbyggd av ett flertal 

aktiviteter med olika utfall. Varje aktivitet är i sin tur uppbyggd av två formler som bygger på 

triangulär distribution; täthetsfunktionen (PDF) och fördelningsfunktionen (CDF), se figur 2.2 och 2.3 

nedan. Aktiviteterna summeras till sist och ett frekvens- och sannolikhetsdiagram tas fram för 

summeringen.  

Täthetsfunktionen tydliggörs i formel 2:5, formeln resulterar i en kurva som visar alla möjliga utfall 

för en händelse, den sammanlagda arean under den röda kurvan är 1.  

               

      
          

      
          

   
               

               
 [2:5] 

 

Figur 2.2; Täthetsfunktionen, PDF (Weisstein, 2012) 
3
 Denna kan även kallas triangelfördelning, då den ser ut som en 

triangel.  

 

Fördelningsfunktionen tydliggörs i formel 2:6, denna formel resulterar i en kurva som visar hur stor 

sannolikheten är att ett visst värde inträffar.   

  

                                                           
3
 Weisstein, E. (den 26 apri 2012). Wolfram Mathworld. Hämtat från Mathworld: 

http://mathworld.wolfram.com/TriangularDistribution.html den 25 maj 2012 
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 [2:6] 

 

Figur 2.3; Fördelningsfunktionen, CDF (Weisstein, 2012) 

 

I formlerna, 2:5 och 2:6, har parametrarna (a, b, c) ersatts med värdena nedan när analys i slump har 

utförts:  

a = Minsta prognos   

b = Prognos 

c = Största prognos 

 

 

  

a < b < c 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1  EKONOMIN I BYGGBRANSCHEN 
Det är ekonomin som till stor del sätter gränserna för vad som kan göras, hur lång tid man kan ta på 

sig att bygga och med vilken kvalitet man kan utföra arbetet. Om man inte har planerat för hur ett 

projekt ska finansieras bör man heller inte sätta igång och projektera.4 Kostnaden kan trots detta 

prioriteras ned, se kapitel 3.3.1 om projektstyrning och hur projektets olika parametrar kan påverka 

ett projekts framgång. 

3.1.1  HISTORIA 
Byggsektorn jobbade från 1950-talet och framåt med att reglera följderna av 

konjunktursvängningarna, staten stöttade med stora belopp för att göra det möjligt för hela Sveriges 

befolkning att skaffa sig en god bostad. Byggindustrin höll dessutom igång den svenska industrin. 

Under miljonprogrammet (1965-1975) byggdes ungefär hundra tusen lägenheter per år vilket i sin 

tur gynnade industrialiseringen. Kommunerna planerade för att bygga ut områden med arbete, 

boenden och centrum för handel och service (så kallad ABC-stad).  Infrastruktur och service byggdes 

ut i stor skala, framförallt vägnät, flygplatser och vårdanläggningar. Detta ledde till att byggföretagen 

växte sig allt större då verksamheterna inkluderade både byggande, materialproduktion och 

industriell tillverkning av beståndsdelar.  (Stintzing, 2005) 

Så småningom satsade man tid och pengar på ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), 

detta då äldre, värdefulla hus var i behov av upprustning. I slutet av 90-talet stannade 

bostadsbyggandet av. Statens subventioneringar av byggandet upphörde. (Stintzing, 2005) 

I början av 2000-talet har vi en obalans mellan några få stadsregioner där efterfrågan på bostäder är 

hög medan det finns överskott på bostäder i landet i övrigt. (Stintzing, 2005) 

3.1.2 BYGGKOSTNADERNAS UTVECKLING 
Trenden under de senaste decennierna visar att byggkostnaderna ökar snabbare än den allmänna 

prisutvecklingen, detta beror på att kostnaderna för material och arbete har ökat. Produktiviteten 

ökar däremot inte. Det går åt mer material och mer installationer, som i sin tur leder till mer arbete 

för att uppfylla bestämmelserna om energibesparingar (vilket är viktigt att uppfylla i dagens 

samhälle).  (Stintzing, 2005) 

Om hela byggprocessen skulle förbättras är detta ett sätt att öka produktiviteten. Det är främst 

mångfalden av fel i processen som bör minskas så mycket som möjligt. Riskerna och osäkerheterna 

                                                           
4
 Stintzing, R. (2005). Leda projektering i byggprocessen. Stockholm: Formas AB. 
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som finns i projektet granskas och undersöks under projekteringens riskhantering för att i bästa 

möjliga mån kunna eliminera så många fel och risker som möjligt. (Stintzing, 2005) 

Staten har jobbat med att försöka motverka den snabba höjningen av byggkostnaderna då dessa i 

sin tur påverkar de kommande hyresnivåerna. Studier utfördes i slutet av 1970-talet av Statens råd 

för byggforskning för att undersöka metoder och rekommendationer för kostnadsstyrning. 

(Stintzing, 2005) Resultatet av studierna visade att det är fullt möjligt att börja kostnadsstyra ett 

byggprojekt redan i ett tidigt skede.  

3.2  OLIKA LEDNINGSNIVÅER 
För att kunna genomföra ett projekt behövs någon form av ledning. Beroende på hur stort projektet 

är delas ledningen in i olika nivåer. Med en ledningsorganisation som är väl genomtänkt från början 

kommer beslut gå snabbare att fatta och möjligheten till god samordning blir större. För att vara en 

bra ledare måste man vara bra på att samordna och integrera olika processer med varandra. Det 

finns många olika typer av ledarpositioner och med varje ledare kommer det olika typer av ansvar 

och krav på kunskap. De olika ledningarna listas upp nedan enligt (Stintzing, 2005):  

Projekteringsledning  

Denna är underordnad projektledningen. Som projekteringsledare innehas ett ansvar för att 

produktutformning, bearbetning, samordning och framtagande av handlingar sker fortlöpande enligt 

uppsatta tidsplaner. Genom denna ledning skall specifika mål tas fram inom de angivna ramarna.  

Byggledning 

Även denna är underordnad projektledningen och här skall upphandlingar göras på uppdrag av 

beställaren som i sin tur leder till avtal och kontrakt. Byggledaren har ansvar för att avtalet följs och 

att det som efterfrågas utförs. En del arbetsuppgifter som kan komma med denna position är 

hantering av fakturor, hålla byggmöten, göra kontroller och besiktningar. I projekt P1264 ansvarade 

Siljeströms för byggledningen. 

Driftledning 

Driftledningen är de blivande förvaltarna. De kan med fördel vara med redan från projekteringen 

och samordna införskaffande av inredning och utrustning. De leder förberedelserna för 

drifttagandet, brukandet och driften.  

Produktionsledning 

Denna består av de som leder bygget, bl. a. en platschef. De ansvarar för att samordna 

underentreprenörer, leverantörer och sin egen arbetskraft för att kunna slutföra arbetet inom 

uppsatta tids- och kostnadsramar.   
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3.3 PROJEKTERING 
Det är en stor skillnad på projektering av bostäder och projektering av byggnadsverk. Byggnadsverk, 

som kan vara t ex. industri, vårdbyggnader, skolor, handel, kräver en mer ingående planering och 

projektering av utformningen och tekniska lösningar, för varje enskilt fall. Bostadsprojektering å 

andra sidan har mer generella förutsättningar (exempelvis: antalet sovrum, vardagsrummets storlek 

och placering, kökets utformning, antalet toaletter och dess utformning), vilket leder till att behovet 

av detaljerade utredningar inte krävs i varje specifikt fall. Vid projektering av ett byggnadsverk är det 

viktigt att lokalen anpassas för det specifika ändamålet, samtidigt som det är bra om lösningen är 

generell och flexibel. (Stintzing, 2005) 

Projekteringens huvudsyfte är att bestämma egenskaperna hos det kommande byggnadsverket, som 

består av flera parallella och kontinuerliga delprocesser som är beroende av varandra. Nedan nämns 

några av delprocesserna. (Stintzing, 2005) 

Produktbestämning 

Produktbestämningen innefattar formgivningen och den tekniska konstruktionen uppdelat i fyra 

delprocesser med enskilda mål, med de har också ett gemensamt mål vilket är det överordnade 

målet för projektets helhet. Delprocesserna handlar om: 

- Framtagning. De förutsättningar och program som krävs för projektet tas fram med hjälp av 

specificerade behov för det aktuella projektet samt dess mål.  

- Utveckling. Utveckling av idéer och koncept för projektet med hjälp av skisser, värderingar 

av olika alternativ och förslag. 

- Samordning och bearbetning. De arkitektoniska och tekniska egenskaperna anpassas till en 

produktionsteknik som kommer att användas. 

- Redovisning. I slutet redovisas allt för att sedan tas vidare till upphandling, produktion, 

driftsättning och till sist användning. 

Projekteringsledning 

Projekteringsledningen fastställer olika beslut genom att planera, organisera, leda, samordna och 

följa upp alla insatser som sker under projekteringen. Projekteringsledningen delas upp i: 

- Operativ ledning med planering, uppbyggnad av projekteringsorganisation, arbetsledning, 

konsult- och byggmöten, uppföljning och administration 

- Ekonomisk planering och kostnadsstyrning 

- Kvalitetsledning och miljöledning 

- Samverkan med myndigheter och allmänhet 
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- Samverkan med brukare, hyresgäster och driftpersonal 

- Samverkan med byggledning och entreprenörer 

Projekteringen kan delas upp i olika skeden för att på ett mer lättöverskådligt sätt visa dess 

uppbyggnad. Skedena som finns med är följande (Stintzing, 2005):  

- Utredningsskedet  

- Programskedet 

- Systemhandlingsskedet 

- Huvudhandlingsskedet 

- Upphandlingsskedet 

- Bygghandlingsskedet 

I varje del finns beslutstillfällen och redovisningstillfällen. Det finns inga tydliga avgränsningar mellan 

de respektive skedena, start och avslutning går omlott. Det fungerar på så sätt att det kommer 

ständigt in nya aktörer i processen och tar vid där den förra slutade, som i ett stafettlopp. Vid varje 

växling mellan ett skede till ett annat tappar man kunskaper om projektet då allt som sägs om 

projektet inte är värt att dokumentera i beskrivningar och i ritningar. Detta innebär att en vision som 

en medarbetare har i programskedet kanske stannar just där då en annan medarbetare tar vid i 

systemhandlingsskedet. (Stintzing, 2005) 

Alla beslut som fattas i projekteringen leder till följder som anger vilka mål för tidsåtgång, ekonomi 

och resurser projektet har. Inom ramen för projektet inträffar både beslut och besked som kommer 

att styra hur uppläggningen för arbetet ser ut. Om varken beslut fattas eller besked kommer fram 

kommer detta att störa arbetet. (Stintzing, 2005) 

Att jobba med parallella processer har sina fördelar: De tidpunkter då byggherren måste ta viktiga, 

styrande beslut är mer flexibla. Kvalitetsledningen blir bättre då beslut som fattas på olika nivåer i 

projektet ger en bättre grund. Fördelen med att projektera i en datorbaserad produktmodell är att 

mer information kan tas om hand på ett bättre sätt. Genom att arbeta med en datorbaserad modell 

kan all information som känns viktig läggas in och mindre går förlorat vid ”stafettbytena”. 

Upphandlingar och inköp är inte bundet till ett specifikt skede utan är istället ett resultat av 

ekonomiska avtal, ansvarsfördelningen samt de olika aktörernas åtaganden. (Stintzing, 2005) 
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3.3.1 PROJEKTSTYRNING  
För att på ett bra sätt kunna styra sitt projekt behövs bra metoder för planering och uppföljning av 

tid, kostnad, kvalitet och riskhantering.5  

Metoder för att planera, styra och följa upp projekt är en betydelsefull del inom projektstyrning. De 

viktigaste delarna är parametrarna tid, kostnad och kvalitet, vidare i rapporten kommer de 

benämnas projektets huvudparametrar. De kan åskådliggöras med en triangel med symbolerna T, K 

och Q (T= tid, K= kostnad och Q= kvalitet) på engelska blir det TCQ (Time, Cost, Quality) denna 

benämning är den som kommer att användas i fortsättningen. Triangeln visualiseras på två olika sätt 

i figur 3.1.

 

Figur 3.1; Projektets huvudparametrar. Triangeln kan se ut på något utav ovanstående sätt. 

Figuren till vänster visar hur de olika parametrarna (TCQ) beror av varandra, ökar kostnaderna så påverkas både tiden 

och kvaliteten. (Gallstad & Ögård, 1999) 

Figuren till höger visar hur kvaliteten i ett projekt påverkas av omfattningen, kostnaden och tiden. (Daniel Molund, 

Siljeströms AB, 2012)  

Tid (T) 

T står för tidplaner, dessa görs från projektets början till slut. 

Kostnad (C) 

Här tar man reda på vilka kostnader och resurser som krävs för att projektet ska kunna genomföras.  

Kvalitet (Q) 

Här formuleras de krav som projektet ska uppfylla för att nå fram till målet. Omfattningen och 

begränsningen hos projektet tas fram.   

  

                                                           
5
 Gallstad, I., & Ögård, L. (1999). Total inre effektivitet. Uppsala: Konsultförlaget. 
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Projektets huvudparametrar, figur 3.1, är utbytbara mot varandra, vilket enligt Gallstad och Ögård 

(1999) kan innebära; 

- Att projektet blir klart i tid om mer resurser sätts in, eller om en lägre kvalitet kan 

accepteras. 

- Att kostnaderna hålls nere tack vare att förseningar godkänns. 

- Att kvaliteten i projektet uppnås tack vare en mer avancerad teknik till ett högre pris. 

Huvudparametrarna kan kombineras på ett sådant sätt att total kvalitet nås. Den kan inte nås om 

inte alla tre parametrar i triangeln styrs på rätt sätt. Om endast två parametrar behärskas på rätt sätt 

uppstår en obalans i triangeln, vilket gör att någon av ovan nämnda scenarier kan inträffa. (Gallstad 

& Ögård, 1999) 

3.3.1.1 STYRNINGSNIVÅ 
Det är viktigt att välja rätt nivå för styrningen i sitt projekt. Nivån bestäms för respektive parameter 

utifrån vilken detaljeringsgrad och vilken noggrannhet byggnadsverket ska nå.  

Då nivån i styrningen är låg tappar man kontrollen och därmed ökar osäkerheten, som i sin tur leder 

till att osäkrare beslut måste fattas. En låg styrning håller och andra sidan ner kostnaderna och 

tidsåtgången för styrningsarbetet. 

En hög nivå på styrningen ger en bra kontroll och påverkan på parametern i fråga, medan 

investeringarna för att nå hit ökar. Detta leder till att styrningsarbetet oftast tar längre tid och blir 

dyrare än om en låg nivå skulle hållas. (Gallstad & Ögård, 1999) 

3.3.1.2 STYRNING AV TID OCH RESURSER 
I början av ett projekt upprättas en initialplanering som går ut på att ta reda på projektets 

förutsättningar och huvudstruktur, ta fram de första förslagen till tid- och resursplaneringen, 

bearbeta de olika faserna i projektet till den noggrannhetsnivå som är lämplig (här tas hänsyn till 

osäkerhets- och risknivån, omfattningen samt följder vid en eventuell försening), en riskanalys 

upprättas, bearbetas och justeras till dess att både projektledningen och beställaren är med på 

planerna för projektet. 

En bra planering i början är väldigt värdefullt för projektet, i och med denna kan en första 

bedömning av projektets totaltid göras. Planeringen inbjuder både medarbetare och intressenter att 

aktivt delta i processen redan från början, detta ökar kvaliteten hos projektet, men skapar också 

engagemang och motivation hos de inblandade (Gallstad & Ögård, 1999). De menar att det är bra att 

vara frikostig vid bedömningen av nödvändig förankring och delaktighet vid projektstarten. Det 
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kräver längre tid men ger i slutändan en god återbäring (kanske i form av bättre kvalitet, slutfört på 

kortare tid eller till en billigare peng), se figur 3.2. Den inledande planeringen ger ett bra underlag för 

uppföljningsplaneringen och styrningen av projektet. 

En bra tidplanering står till grund för det mesta i ett projekt. Den informerar om vilka aktiviteter som 

behöver genomföras för att antingen nå projektets mål eller vad för aktiviteter som behövs vid 

styrningen av kvaliteten i projektet. Tidplanen kan också ge den totala kostnaden för projektet om 

alla aktiviteter summeras.  

 

Figur 3.2; Denna figur visar att en väl tilltagen planering vid projektstart är något som i slutändan ger både en kortare 

total projekttid och mindre störningar under projektets gång. (Gallstad & Ögård, 1999) 

 

3.3.1.3 STYRNING AV KVALITET 
Med kvalitet i projektet menas både den kvalitet som vill åstadkommas med ”produkten” och 

kvaliteten i processen. Produktkvalitet är den kvalitet som skall uppnås med projektet för att 

uppfylla beställarens krav. Medan processkvalitet är den kvalitet som organisationen skall uppnå för 

att ständigt komma fram till förbättringar och maximera effektiviteten. 

Gallstad och Ögård (1999) menar att avsedd projektkvalitet uppnås genom att först skapa de 

grundläggande förutsättningarna som behövs, nedan är de viktigaste punkterna enligt dem; 

- Göra rätt från början 

- Etablera kvalitetsplaner 

- Styra projektets parametrar; tid, kostnad och kvalitet 

- Styra projektet mot både produktens och processens mål 

- Skapa ett optimalt stöd av mål och planer hos både kunder och medarbetare 

- Låt projektets kunder och intressenter få den rapportering och information som är 

nödvändig 

- Dra nytta av tidigare projekts erfarenheter 
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För att kunna styra projektet mot avsedd kvalitet behövs en löpande rapportering och uppföljning. 

Det behövs regelbundna projektgenomgångar med avseende på huvudparametrarna för både 

produkten och processen. Att arrangera större genomgångar med specialister och utföra tester av 

olika slag på olika delar/eller på hela projektet är något som är bra att göra. Att revidera den totala 

projektprocessen med både interna och externa granskare är något som hjälper till att styra 

projektet mot rätt mål. Avstämningsmöten och godkännandemöten med både den tilltänkta kunden 

och användaren hjälper också till att få projektet att gå åt rätt håll. (Gallstad & Ögård, 1999) 

3.3.1.4 STYRNING AV EKONOMI 
Vid tal om ekonomistyrning i ett projekt riktas uppmärksamheten till projektbudgeten, med denna 

avses den summa pengar som projektet maximalt får komma upp i. 

 

Figur 3.3; I påverkans- och resursdiagrammet till vänster ses hur möjligheterna att påverka kostnaderna under 

projekttiden varierar. I den högra delen av figuren har påverkanskurvan överförts till projektets budgetdiagram. 

(Gallstad & Ögård, 1999) 

Som påverkans- och resursdiagrammet (i figur 3.3) visar är möjligheterna att påverka kostnaderna i 

början av ett projekt mycket större än vad det är i slutet av processen. Samtidigt som kostnaderna är 

lättare att påverka tidigt i projektet förbrukas också mindre resurser per tidsenhet än ändringar i ett 

senare skede. Det beslut som fattas i projektets tidiga skeden har en större effekt på projektets 

totalkostnad än vad de sena besluten har, se figur 3.4. 

Kurvan för möjligheten att påverka kostnaderna följer kurvan för hur osäkerheten förändras i och 

med projektets gång. Detta innebär att om osäkerheten finns kvar även då resursförbrukningen ökar 

i ett senare skede i projektet kommer även kostnaderna att stiga. Detta kan vara p.g.a. att 

projektledaren håller flera lösningar på ett problem öppna och arbetar på alla parallellt på dessa för 
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att spara tid, detta kallas medveten kostnadsökning, eller att arbetet är ineffektivt då målen inte är 

tillräckligt klara. 

 

Figur 3.4; Alla de "stora" beslut som fattas i början av projektet låser en stor del av projektkostnaderna, men även de 

"små" besluten som fattas senare under projektet påverkar projektkostnaderna, främst drift- och 

underhållskostnaderna.
6
 (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984)  

För att kunna styra kostnaderna på så sätt att de hamnar så nära projektbudgeten som möjligt måste 

förutsättningarna för projektet låsas i ett så tidigt skede som möjligt. Ju mindre påverkans-

/osäkerhetsgapet är i diagrammet ovan (figur 3.3), med desto högre säkerhet kan projektledaren 

styra projektet mot kostnadsmålet. (Gallstad & Ögård, 1999) 

3.4 KOSTNADSSTYRNING 
Kostnadsstyrning definieras som en avvägning vilken görs mellan en byggnads kostnader och dess 

värde/nytta, se figur 3.1 med TCQ -triangeln. Begreppet kostnadsstyrning kan lätt missförstås, man 

varken styr eller minimerar de kostnader som finns, utan man styr de faktorer som ligger till grund 

för kostnaderna.  

Att kostnadsstyra ett byggprojekt är något som är väldigt viktigt då byggherren allt som oftast har 

väldigt snäva ekonomiska ramar. Då varje enskilt projekt kan ha många olika förutsättningar med lika 

många olika risker som man ska försöka undvika i bästa möjliga mån är det viktigt att en bra 

kostnadsstyrning tas fram. Kostnadsstyrningen i ett projekt riktas in på att hitta den optimala 

lösningen inom givna ramar.  Ramarna består både utav företagets möjligheter att klara av 

kostnaderna och samhällets lagar och förordningar. Ett nytt byggprojekt kräver oftast stora 

ekonomiska resurser och detta under en förhållandevis kort tid vilket kan medföra stora 

påfrestningar för byggherren. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Det är viktigt att styrningen av kostnader redan i början av projektet riktas in på mängder och 

kvaliteter, detta för att undvika att ”kostnadsstyra” i slutet av projektet genom att pruta ner priset 

på ytskikten. I slutändan kan denna sena typ av ”kostnadsstyrning” vara riktigt kostsam, det är inte 

                                                           
6
 Fjällström, H., Milton, G., & Sundsvik, L. (1984). Kostnadsstyrning av byggprojekt. Göteborg: Statens Råd för 

byggforskning. 
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alls säkert att kostnaderna för drift och underhåll blir lägre i det långa loppet.7 Därför är det viktigt 

att ta kvaliteten och funktionen i beaktning hos den lösning som tas fram, inte bara kostnaden. Detta 

så att den lösning som väljs är den som ger mest värde för de satsade pengarna och inte den bara att 

den är billigast att köpa in.8  

Kostnadsstyrning är en process som fortlöpande ska värdera ett projekts egenskaper och kostnader. 

I och med att kostnadsstyrningen påbörjas redan i ett tidigare skede av produktbestämningen 

bygger detta på att metoder för egenskapsvärdering och kostnadsberäkning finns. (Anebäck & Suu, 

1974) 

Ett av kostnadsstyrningens huvudsyften är att beställaren ska kunna veta slutkostnaden och 

årskostnaden då olika investeringsbeslut fattas, under hela processen gång med en tillräckligt hög 

säkerhet. Samtidigt som anskaffningskostnaden styrs måste också en beräkning och styrning av 

byggnadsverkets årskostnad följas upp, detta ska ske under hela processen (Hansson, Olander, & 

Persson, 2009). Detta är något som tillämpas kontinuerligt i referensprojekten från Siljeströms för 

att kunna dra lärdom av alla olika händelser som har inträffat och vilka åtgärder som använts. 

3.4.1 BYGGPROCESSEN 
Byggprocessen kan beskrivas som en kedja av aktiviteter som bygger på att framställa, förvalta och 

bruka ett byggnadsverk. Kedjan kan sammanfattas enligt (Anebäck & Suu, 1974) med: 

- Produktbestämning 

- Produktframställning 

- Produktanvändning 

Produktbestämningens syfte är att ta fram en idé om ett byggnadsverk, denna avslutas då 

byggnaden har nått sin slutgiltiga utformning vad gäller funktion, bruksvärde och miljöaspekter. I 

detta skede har projekteringen lett fram till färdiga huvudhandlingar. Efter produktbestämningen 

har vi nått produktframställningen. Detta skede inleds då projekteringsskedet går från 

funktionsbestämmande till formbestämmande handlingar.   Produktframställningen avslutas då 

byggnadsverket står färdigt och är redo för att tas i bruk, här tar nästa skede vid, 

produktanvändning. Detta skede bygger på att byggnadsverket används, att drift och underhåll 

utförs för byggnaden fram till den dag då byggnaden står inför rivning eller ombyggnad – då tar en 

ny byggprocess vid. (Anebäck & Suu, 1974) 

                                                           
7
 Anebäck, K. E., & Suu, V. (1974). Kostnadsstyrning av bostadsobjekt. Norrköping: Statens Råd för byggforskning. 

8
 Hansson, B., Olander, S., & Persson, M. (2009). Kalkylering vad bygg- och fastighetsutveckling. Lund: Svensk Byggtjänst. 
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Produktbestämning 

Produktbestämningsskedet är det skede som är mest intressant med avseende på kostnadsstyrning, 

detta för att alla beslut som byggherren fattar här kommer att låsa framtida kostnader såsom 

produktionskostnad och årskostnad. Tidigt i projektet är möjligheterna att påverka kostnaderna i 

rätt riktning stora. Produktbestämningsskedet kan delas in i ytterligare två skeden, sätta ram och 

hålla ram, som grundar sig i byggherrens beslutssituationer. (Anebäck & Suu, 1974) 

3.4.2 SÄTTA RAM OCH HÅLLA RAM 
Huvudkonceptet för att kostnadsstyra i ett projekt är att söka och formulera ram och sedan låsa och 

hålla den med avseende på både teknisk utformning (funktion och kvalitet), tid och kostnad. 

Besluten i början av projektprocessen präglas av att finna bästa möjliga lösning (söka ram) som låses 

efter beslut (låsa ram). Projektledaren leder sedan projektet mot det mål som bestämts i processens 

början (hålla ram). Om det av någon anledning inte går att följa en av de uppsatta ramarna kan detta 

bero på att ett misstag har skett i ett tidigare skede, detta rättas då till. 

Alla alternativ till utformningen kommer inte kunna analyseras fullständigt under projektprocessen, 

detta för att det varken finns tid eller resurser för att kunna utföra detta. Därför är det väldigt viktigt 

att koncentrera arbetet till de viktigare momenten och beslutstillfällena. (Hansson m.fl., 2009). Alla 

alternativ avvägs och beslutas med hänsyn till projektets huvudparametrar. Ett kontinuerligt 

styrningsarbete under projektets gång är att föredra då sena avstämningar och ändringar av ramar 

är dyrt. Att ”söka ram” är en process som ska ske tidigt i projektet, desto tidigare i projektet desto 

vidare ram kan övervägas. De grova ramarna som är resultatet av ”söka ram” grundar sig inte i 

investeringskalkyler med en maximal ramkostnad, då ramkostnaden är en konsekvens av låsning av 

beslut i programskedet.  

När alla ramar för projektet är låsta är det upp till projektledaren att se till att de hålls. För att kunna 

hålla ramarna är grundförutsättningen att det finns kunskap om vad alla olika kostnadsposter kan 

innehålla, se figur 3.5.  
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Figur 3.5; Ramarnas indelning utefter kunskapsnivån om projektet. (Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

3.4.2.1 SÄTTA RAM 
I början av produktbestämningen läggs grunden för hur projektet skall styras för att uppfylla de 

sociala, estetiska, tekniska och ekonomiska krav som slutresultatet av byggnadsverket förväntas 

uppfylla. Det är viktigt att byggherren tar hänsyn till krav från både tänkbara hyresgäster och 

framtida förvaltare för att ta reda på vad för egenskaper som kan höja kvaliteten för just dem. 

Dessutom är det betydelsefullt att byggherren tar hänsyn till krav från producenter och myndigheter 

som har ett visst intresse i projektet. (Anebäck & Suu, 1974) 

En del av de krav som ställs på byggnadsverket är minimikrav, dessa måste uppfyllas för att projektet 

ska kunna genomföras, se figur 3.6. Utöver minimikraven kommer olika intressentgrupper att ha 

olika krav och önskemål om vilka egenskaper som höjer kvaliteten för dem. Det kan vara allt från 

underhållsfria fasadmaterial till lägenhetsfördelning. (Anebäck & Suu, 1974)  

Den första kostnadsanalysen som görs bygger på de behov och idéer som finns om byggnadsverket. 

Med hjälp av beräkningar, skisser och referenser (information från tidigare liknande projekt) kan 

lokalbehovet dimensioneras för byggnadsverket. (Stintzing, 2005) 

Byggherren kommer att behöva prioritera då förmodligen inte alla krav och önskemål kommer att 

kunna uppfyllas för att kostnaden ska hamna inom en godtagbar ram. Kostnaderna bedöms 

gentemot det kvalitetstillskott det skulle innebära för brukaren eller förvaltaren. (Anebäck & Suu, 

1974).  

Sedan görs en första kostnadsuppskattning, där byggherrekostnaderna bedöms vara en del av den 

totala entreprenadsumman (Byggherrekostnaderna delas upp i projektledning, projektering och 

byggledning). Lånekostnader och driftkostnader under byggtiden uppskattas också och de 

kommunala avgifterna värderas. De uppskattningar av kostnaderna som görs i början av projektet 
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beräknas enbart på referenser. Kostnadsuppskattningen har breda marginaler och ger en bra 

indikation på hur kostnaderna kommer att ligga när man väl börjar projektera och producera 

byggnadsverket. (Stintzing, 2005) 

Kostnadsramen för projektet bestäms då beslut har fattats för vilka krav och önskemål som skall 

uppfyllas. 

Programskedet  

Att basera kostnaderna på byggnadsprogram, programskisser och en teknisk beskrivning ger en bra 

uppfattning om vilka investeringar som kan behövas göras under projekttiden.  I 

kostnadsbedömningen som görs i detta stadium tar man med de flesta kostnader som behövs för att 

kunna slutföra byggprojektet. (Stintzing, 2005) 

Om resultatet av en kostnadsbedömning leder till att totalkostnaden är för hög för att projektet skall 

kunna startas, kan skisser och förslag från projekteringens början behöva ses över ytterligare en 

gång. Detta för att se vilka krav och önskemål som är av störst vikt att prioritera. Detta sätt att jobba 

gör att medarbetarna blir mer engagerade, som i sin tur leder till att projektet förbättras. 

Bantningen av projektet leder över lag också till att beställare och formgivare får en mycket högre 

medvetenhet om vad som är viktigast att uppnå. Genom att göra bantningar under hela projektet 

ger det större möjlighet att hålla sig inom de uppsatta ramarna. (Stintzing, 2005) 

3.4.2.2 HÅLLA RAM 
Den resterande tiden av produktbestämningen, i detaljprogrammet, är målet att ta fram 

systemhandlingar som baseras och hålls inom de ramar som räknades fram under programskedet. 

Ramarna blir än mer preciserade och får därmed en ännu högra noggrannhet. (Stintzing, 2005) 

Byggnadsobjektet skall utformas så att förhållandet mellan kvalitet och boendekostnad är så 

optimalt som möjligt. (Anebäck & Suu, 1974) 

Under detta skede jobbar projektören både med att studera kostnaderna på alternativa lösningar 

med avseende på både produktionskostnaden och årskostnaden, men också med att beräkna 

bostadsprojektets totalkostnad och kontinuerligt jämföra denna med den bestämda kostnadsramen. 

Följer inte totalkostnaden kostnadsramen kommer totalkostnaden behöva genomgå en justering 

eller så omprövas programförutsättningarna. (Anebäck & Suu, 1974) 

När ett förslag i slutet av produktbestämningen arbetas fram kommer projektet att styras mot såväl 

kvalitativa som ekonomiska mål, detta med avseende på byggnadsverkets arkitektur, 

planutformning, anpassning till tomt och omgivning samt den tekniska utformningen. (Stintzing, 

2005) Kostnadsmedvetna val ska fattas med avseende på de tekniska lösningarna. Det är av 
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betydelse att en successiv avstämning mot kostnadsramen hela tiden utförs, så att förslaget som 

arbetats fram är så bra som möjligt teknik- och kostnadsmässigt, då processen går vidare till 

genomförande. (Anebäck & Suu, 1974) 

Att hålla ram är något som Siljeströms jobbar väldigt mycket med, då de först gör en ekonomisk 

kalkyl inklusive riskhantering för projektets samtliga delar. Sedan utförs ett kontinuerligt arbete för 

att hålla den satta budgeten.  

De faktorer som påverkar kostnadsbilden under detaljprogrammet är specificerade nedan, enligt 

Stintzing (2005). Faktorerna är generella för all typ av projektering, för såväl byggnadsverk som 

bostäder. Denna rapport bygger på att projektets förutsättningar är kända och att det finns 

referensprojekt att luta sig tillbaka mot, detta då det är en egen fråga i sig att projektera en arena 

som Globen i Stockholm, Turning Torso i Malmö eller Operahuset i Sydney.   

Planlösningar  

Hur planlösningarna är uppbyggda kommer att påverka den framtida hyresnivån för byggnadsverket 

och har därmed en viss inverkan på vilka investeringar som bör göras. Planlösningarna studeras noga 

då idéerna av förslaget utvecklas, synpunkter hämtas från framtida brukare av byggnadsverket. Olika 

skisser av förslaget synliggör vilka planlösningar som löser vilka problem och vad det finns för 

möjligheter med respektive förslag. Det är viktigt att studera planlösningarna noga med avseende på 

dörrar och fönsteröppningar liksom sambandet mellan olika rum, allt för att planlösningarna ska 

vara så skickligt utförda det bara går med en så bra kostnad som möjligt för lokalarean. I projekt 

P1245 jobbades det med hyresgästanpassning, i denna fråga är planlösningen en väldigt viktig del för 

att lokalen ska bli så ultimat som möjligt för den tilltänkta verksamheten. 

Modulsystem 

Det är mycket som talar för att använda sig av moduler vid projekteringen, detta för att 

byggindustrin har anpassat sin produktion efter olika multipler, exempelvis 100mm och 300mm.  

Stomsystem 

I och med att det jobbas allt mer med moduler och flexibla lösningar leder detta till att den totala 

byggnadsarean blir större än den area som enbart behövs för att tillgodose de funktionella kraven 

och behoven för verksamheten. Stommen kommer således att påverka kostnadsbilden.  

Grundläggningsmetod 

I beroende på vilken grundläggningsmetod som väljs för byggnadsverket så kommer denna kostnad 

påverka kostnadskalkylen på olika sätt. Markförhållandena är väldigt viktiga att titta på då en 

avgörande faktor i valet av grundläggningssätt är om det behöver sprängas, pålas eller spontas på 
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grund av att marken kräver det. Är grundvattennivån hög kan det medföra att dyra invallningar med 

betongarbeten behöver genomföras.  

Utformning av teknisk konstruktion 

Även den tekniska konstruktionen och val av fasadmaterial påverkar totalkostnaden. Det är viktigt 

att ha ekonomiskt försvarbara lösningar då den arkitektoniska utformningen sker. Den ekonomiska 

begränsningen ger en utmaning som är nödvändig för det konstnärliga arbetet. 

Tekniska centraler 

Det är viktigt att planera byggnadsverkets alla installationer noga. Beroende på vart fläktrummet 

placeras kommer också systemet för luftbehandlingen att påverkas. Driftkostnaderna påverkas av de 

tekniska systemens tillgänglighet. I och med att kraven för installationerna stiger så stiger också 

kostnaderna för dessa då funktioner som automatisk reglering, larm och säkerhet numera är krav. 

Projekt P1196 gick ut på att bygga om och förbättra installationen i projektet, både kyla och att 

renodla de befintliga ventilationssystemen för att kunna spara så mycket pengar som möjligt. 

Stomkomplettering 

Med stomkomplettering avses fönster, dörrar, mellanväggar, undertak, trappor och andra 

beståndsdelar. Självklart påverkar valet av stomkomplettering den totala kostnaden för 

byggnadsprojektet. I och med att dessa produkter köps på en marknad där priserna varierar stort är 

bedömningen av stomkompletteringen väldigt osäker.  

Material och utförande 

Kostnader för material och utförande har inte en sådan stor betydelse för hur den totala 

investeringen blir, men desto större betydelse för de kommande kostnaderna; drift- och underhåll, 

alltså årskostnaderna. Stambytet i P1264 hade en väldigt stor betydelse för de kommande 

kostnaderna, framförallt då läckage inträffat. 

Lokala förhållanden 

Det spelar väldigt stor roll hur de lokala förhållandena ser ut, ska byggnadsverket etableras mitt i 

staden, eller i utkanten? Är det trångt måste lyft- och transportmedel utnyttjas vilket kommer att 

påverka den totala kostnaden. 

3.4.3 ATT KOSTNADSSTYRA 
För att kostnadsstyrningen skall flyta på är det bra att vid planeringen inrätta ett antal styrpunkter 

där kostnadsstyrningen skall utföras. Styrpunkterna placeras tidigt i produktbestämningen för att 

möjligheterna att påverka projektets utformning är som störst där. Vid varje styrpunkt kommer 

byggnadsverkets bruksvärde och tekniska egenskaper att bedömas samtidigt som objektets 
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produktions- och årskostnad beräknas. Vid varje styrpunkt tas också beslut om projekteringen skall 

fortskrida, detta med avseende på egenskapsbedömningen och kostnadsberäkningen som utförts. 

Vid de olika styrpunkterna samordnas olika projektörer som är involverade i projektet för att 

stämma av hur projektet fortgår.  Antalet styrpunkter och dess tidpunkt i projektet är något som 

varierar och bör bestämmas från projekt till projekt med tanke på specifika förutsättningar. 

(Anebäck & Suu, 1974) 

3.4.3.1 BESLUT/BUDGET 
En god kostnadsstyrning bygger inte bara på att fatta bra beslut, utan också på att besluten ska 

genomföras. Besluten grundar sig i budgetar av olika slag, det kan bl.a. vara lokalmängder, ekonomi 

och byggnadsdelsmängder. Meningen med en budget är att den ska visa på en önskad utveckling, 

alltså vad man har för mål för projektet i framtiden. Det är viktigt att kontrollera budgeten i slutet av 

processen för att se att den verkligen höll, en undersökning av eventuella avvikelser görs. Denna 

dokumentation är viktig för den kommande erfarenhetsåterföringen. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 

1984) 

3.4.3.2 ÅRSKOSTNADER 
Det är inte bara kostnadsstyrningen under projektets gång som är viktig, utan för byggprojektets 

kommande brukare är årskostnaderna avgörande. (Anebäck & Suu, 1974) De tidiga besluten som 

fattas påverkar inte bara anskaffningskostnaderna för byggnadsverket utan också årskostnaderna 

påverkas. De tidiga besluten är de som har störst inverkan på kostnaden, men även de senare, mer 

detaljerade besluten är viktiga och kommer att påverka årskostnaderna, exempelvis utformning av 

fönster, vattenavrinning, golvmaterial osv. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

3.4.4 EKONOMISK STYRNING AV BYGGPROJEKT I PRAKTIKEN, HUR GÅR DET TILL? 
Projektet styrs kontinuerligt med fokus på just ekonomistyrningen, om projektet inte har en ständig 

styrning av ekonomin bidrar detta ofta till att de ekonomiska ramarna spräcks. (Hansson, Olander, & 

Persson, 2009).  

Ex. när ett nytt sjukhus byggs är det stora målet att uppnå en effektivare sjukvård, därför måste 

byggprojekteringen bidra till just detta. Om man inte tar hänsyn till verksamheten som ska drivas i 

lokalen kan projekteringen leda till att resultatet blir bristfälligt. Den tekniska utformningen som 

väljs ska därmed stämma överens med verksamhetens funktionskrav till en så låg 

investeringskostnad som möjligt. Men det är inte alltid det alternativ som har lägst 

investeringskostnad som ger bäst effekt på verksamheten, ibland kan det löna sig att ha en högre 

investeringskostnad för att nå ett ännu bättre resultat ur verksamhetens perspektiv. (Hansson, 

Olander, & Persson, 2009) 



29 

I många fall beror en högre investeringskostnad på att målet har blivit omformulerat för att 

byggprojektet ska uppfylla verksamhetens behov. Denna typ av kostnadsökning anses vara 

acceptabel enligt Hansson m.fl. (2009). Självklart är det bäst om projektets målformulering är rätt 

redan från början, men det är inte alltid helt lätt att veta vad man är ute efter i början av processen. 

Att genomföra ett byggprojekt bygger på att många steg måste tas och lika många beslut måste 

fattas under projektets gång. Besluten som fattas i ett tidigt skede kommer att ha en väldigt stor 

betydelse för det slutgiltiga resultatet. I praktiken låser de tidiga besluten en stor del av kostnaderna 

för projektet och har därmed en väldigt stor betydelse för hur slutresultatet kommer att bli. Se figur 

3.6 nedan hur slutkostnadernas successiva låsning ser ut under processens gång. 

 

Figur 3.6; Figuren visar hur slutkostnadens låsning varierar över de olika skedena i byggprocessen. Här ses också den del 
av kostnaden som därmed är möjlig att påverka kostnadsmässigt. Den streckade linjen i figuren visar hur 
resursförbrukningen ser ut i processens olika skeden. (Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

Den del av kostnaden som är möjlig att påverka begränsas redan tidigt i projektet. Att kostnaderna 

låses så pass tidigt i projektet beror dels på samhällets krav och de tidiga funktionskraven som ställs 

för det aktuella byggnadsverket. Det som ses som ingångsvärdet i figur 3.6 är de minimikrav som 

måste uppfyllas. Ett exempel på detta: ”Skall ett småhus byggas för fyra personer följer direkt behov 

av ett antal sovrum lämpligt för fyra personer, vardagsrum, kök, bad etc. vilket i praktiken ger ett 

ingångsvärde för utformningen av de minimikrav som skall uppfyllas.” (Hansson, Olander, & Persson, 

2009, s. 161) 
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3.4.4.1 KOSTNADSFÖRDELNINGEN UNDER DE OLIKA DELPROCESSERNA 
Det varierar, från objekt till objekt, hur stor del av slutkostnaden som representeras av 

ingångsvärdet.  Ingångsvärdet brukar ligga på runt 60-70% (Hansson, Olander, & Persson, 2009) av 

projektets slutkostnad (husbyggnadsprojekt), se figur 3.6. När det gäller bostäder, barndaghem och 

skolor styrs kostnaderna i stor grad av minimifunktionskrav och av offentliga föreskrifter, detta gör 

att slutkostnaden då är låst till (över) 80 % av projektets slutkostnad när programskedet är slutfört. I 

och med detta blir det därför väldigt viktigt att beställaren skaffar sig ett ordentligt grepp om de 

funktionskrav som gäller för sitt projekt då detta påverkar de kommande kostnaderna i en så pass 

hög grad. Då slutkostnaden kan påverkas så pass mycket i ett tidigt skede borde detta motivera och 

engagera beställaren extra mycket att lägga lite krut redan tidigt i projektet för att tillgodose de 

behov som finns. Enligt figur 3.6 förstås att de kostnader som läggs ner tidigt i projektet är så pass 

små i förhållande till projektets slutsumma. Utrednings- och programskedena är två skeden som 

bara står för några få procent av projektets totala kostnad men de styr en desto större del av 

projektets totalkostnad. I och med att de största kostnadsförändringarna sker i början av projektet 

kommer projekteringsuppdraget och kostnaderna att vara väl definierade efter det att 

programskedet är avslutat. (Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

Efter det att programskedet är avslutat och systemhandlingar och bygghandlingar tas fram är det 

endast 15 % kvar av slutkostnaden som beställaren kan påverka. I denna del av projekteringen tas 

mer detaljerade beslut beträffande den tekniska utformningen. När det tillslut är dags för 

produktionen är det bara 5 % kvar av slutkostnaden som kan påverkas. (Hansson, Olander, & 

Persson, 2009) 

Under projekteringen är det väldigt viktigt att planera längre än bara till produktionens slut. Den 

största delen av en byggnads totala kostnad går till driften, främst till uppvärmning. (Hansson, 

Olander, & Persson, 2009) 

3.5 RISKHANTERING 

“Reports that say that something hasn’t happened are always interesting 

to me, because as we know, there are “known known's”; there are things 

we know we know. We also know there are “known unknowns”; that is to 

say we know there are some things we do not know. But there are also 

“unknown unknowns” – the ones we don’t know we don’t know.” 

Citat: Försvarsminister Donald Rumsfeld (Ottosson, 2009, s. 205). 
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Risk är en typ av osäkerhet och det är något de flesta kopplar ihop med mindre positiva händelser, 

trots detta finns det oftast en positiv risk också. När det kommer till risk relaterade till byggprojekt är 

det för det mesta en negativ sådan. Risk kan definieras på många olika sätt beroende på vilken typ 

av risk man syftar till och hur stor sannolikheten är för att något ska inträffa. Några definitioner som 

finns är risk, osäkerhet, riskmått, riskanalys osv. En risk behöver inte alltid vara att något går fel på 

bygget, utan kan lika gärna vara att politiska beslut som tas under byggets gång påverkar, 

valutakurser kan variera och det kan bli strejk. (Gallstad & Ögård, 1999) 

Det första steget är att identifiera risken och kolla på vilka konsekvenser det kan bli. När riskerna är 

fastställda och kostnaden är uppskattad, kan beslut tas gällande ifall det är värt att starta projektet 

eller stanna om kostnaderna för de rådande riskerna är för stora. Faller valet på att gå vidare med 

projektet är nästa steg att kolla på hur riskerna kan avlägsnas eller göra dem hanterbara. När det 

kommer till riskhantering och budgetarbete ses det i projekt P1264 att det först var när Siljeströms 

AB kom in som det gjordes någon riktig analys. Då visade det sig att projektet skulle bli mer kostsamt 

än vad den lagda budgeten klarade av.  

Vid beslut om att starta ett projekt är det väldigt viktigt med kontinuerlig uppdatering av 

riskanalysen. Detta för att få en så optimerad kostnadsstyrning som möjligt. Om det i ett tidigt skede 

upptäcks att någon del drar iväg kostnads- eller tidsmässigt finns större chans att minimera skadan. 

Med en ständigt uppdaterad riskanalys går det att följa utvecklingen och se när en kritisk gräns 

passerats eller ifall en risk blivit avvärjd. Dock får kostnaden för att avvärja en risk aldrig kosta mer 

än ifall den inträffar. (Gallstad & Ögård, 1999) 

Vanliga osäkerheter/risker i byggprojekt kan vara allt från att klimatet är för fuktigt så att 

uttorkningstiden förlängs till sena beslut och tillstånd. (Ottosson, 2009) Några av de risker som 

Siljeströms AB har räknat på i referensprojekten går att se i figur 3.8. 

Risk eller Osäkerhet? 

Om det är en osäkerhet finns inte någon större vetskap om alla tänkbara utfall, med risk däremot 

menas en osäkerhet där medvetenhet gällande möjliga utfall och sannolikheten för dessa finns. 

(Hansson, Olander, & Persson, 2009). Sannolikhetslära är grundmuren vid riskanalys och det finns 

många olika metoder för detta, några nämns längre ner. 

3.5.1 FASTSTÄLLANDE AV RISK 
För att få ett så bra och genomarbetat resultat som möjligt vid riskidentifiering är det 

rekommenderat av Hans Ottosson (2009), att arbeta i en välbalanserad grupp av både erfarna 

personer och de som inte varit med någon längre period som har en annan typ av nytänkande. Med i 
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detta gäng ska det gärna finnas en person som gjort något liknande förut, eller om så finns att tillgå, 

en besserwisser. De risker som denna grupp ska fastställa och behandla är inom arbete och resultat. 

I arbetet ska även osäkerheterna beaktas från ytterligare vinklar utöver de mest självklara, som till 

exempel; säkerhetsrisker, organisatoriska risker, hälsorisker med mera. Denna gruppen bör vara 

aktsamma med att upprätta åtgärdsplaner för tidigt (Ottosson, 2009). När Siljeströms AB gör 

riskanalyser brukar de kunna sitta ungefär 3 personer som går igenom vilka risker som finns och vad 

de skulle kunna kosta, detta tillsammans med uppstart och genomgång av projektet tar mellan 34-36 

timmar att göra. 

3.5.2 METODER 
Det finns så klart många olika sätt att undersöka risker i projekt. Genom en riskanalys framkommer 

det vad riskerna skulle kunna kosta eller i bästa fall spara. I denna rapport kommer endast vissa av 

de metoder som redan finns att belysas. (Ottosson, 2009) 

3.5.2.1  PERT 
Detta är en metod för att göra en bedömning vad gäller kostnader och tider i ett projekt. Denna 

metod bygger på att alla gruppmedlemmar får göra sin egen skattning på vad de olika delarna 

kommer kosta och hur lång tid projektet kommer att ta. Alla data från dessa personer sammanställs 

sedan till en PERT -kurva (se figur 3.7). Den börjar med det enskilt lägsta gissade värdet (O), stiger till 

det troligaste värdet (T), som är ett medelvärde av alla värden som gissats som troligast och avslutas 

i det enskilt högsta gissade värdet (P). (Ottosson, 2009) 

 

Figur 3.7; Exempel på en PERT-kurva. (Ottosson, 2009) 
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Det är sedan utifrån PERT -kurvan som de viktade värdena tas fram till kostnads- eller tidsplanen. 

Tack vare standardavvikelsen och spridningen så är det möjligt att ta fram troligheten för de olika 

värdena. (Ottosson, 2009) 

Denna metod passar bra när skapande av reserver för osäkerheter/risker sker under projektets gång. 

Med hjälp av standardavvikelsen och det viktade värdet fås en rimlig summa att lägga undan.  

Standardavvikelser både för hela projektet och delar av det kan tas fram. Det fungerar dock endast 

för kritiska linjer, inte för risker med parallella aktiviteter. (Ottosson, 2009) 

3.5.2.2 OSÄKERHETSBEDÖMNING MED ”FÖRVÄNTAT VÄRDE” (EMV) 
En annan metod är EMV (expected monetary value). Den går ut på att med hjälp av risken i procent 

att något inträffar multipliceras med den möjliga kostnaden/besparingen, detta för att få fram ett 

viktat värde (förväntat värde). Med denna metod får då projektledaren och andra inblandade veta 

det bästa och värsta möjliga utfallet. (Ottosson, 2009) 

Ex; Risken att det blir en vinter med väldigt mycket snö är 60 % och om detta inträffar skulle det 

kosta 60 000 kr. Risken att marken är av bättre kvalitet än vad som är förutspått och att slippa påla 

så mycket som beräknat är 30 %, vilket skulle spara 100 000 kr, se tabell 3.1. 

Tabell 3.1; Visar hur det förväntade värdet påverkas av en sannolikhet att något inträffar och dess kostnad. (Ottosson, 
2009) 

Händelse % Kostnad Förväntat värde 

Snö 60 60 000 36 000 

Pålning 30 -100 000 – 30 000 

Summa   6 000 kr 

 

I detta exempel är förväntat värde en kostnad på 6000 kr, vilket i bästa fall kan sluta med en minskad 

kostnad på 30 000 kr (alltså att pålningen blir billigare och det inte kommer mycket snö) och i värsta 

fall blir inte pålningen billigare och det kommer mycket snö, det skulle då bli 66 000 kr i kostnad. 

(Ottosson, 2009) 

3.5.2.3 RISKANALYSERING PÅ SILJESTRÖMS AB 
Det finns många olika risker som Siljeströms tar hänsyn till under projekteringen för att få fram ett 

riskanalysschema. Schemat i figur 3.8 har generella osäkerheter och risker, sedan varierar det hur de 

olika identifierade riskerna och osäkerheterna bedöms beroende på vad det är för projekt och vilka 

förutsättningar det projektet har. Ett projekt kan ha snäva tidsramar, men inte lika snäva 

kostnadsramar, medan ett annat projekt kan ha helt andra förutsättningar. 
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Figur 3.8; Riskanalysschema från Siljeströms. 

Riskvärdet fås genom att ta sannolikheten (4) gånger den totala konsekvensen (3+3+2+3=11). Detta 

leder till att riskvärdet blir 4·11=44%. Se exemplet i figur 3.9. Procentenheten som fås jämförs sedan 

med den riskgradering som finns. 

 

Figur 3.9; Riskvärde, exempel. 
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Efter att riskens storlek har fyllts i och sannolikheten för att en händelse ska inträffa har tagits fram 

görs ett riskbemötande. Riskbemötandet görs för att veta vad som skall göras om 

risken/osäkerheten besannas, en ansvarig sätts på varje post för att undvika tidsspill om en situation 

skulle uppstå.  

3.5.3 HANTERA RISK 
När riskerna är fastställda tas den bästa lösningen för dem fram. Genom att planera projektet med 

riskerna i åtanke och ha färdiguttänkta åtgärder inför eventuellt inträffande finns en större chans att 

undvika att de inträffar. En ansvarig person bör också vara satt för att genomföra åtgärder ifall de 

besannas. (Ottosson, 2009) 

Det finns vissa risker som projektet kan klara av, sedan finns det risker som har för stor negativ 

inverkan penga- eller tidsmässigt och skulle välta hela projektet. Det är dessa risker som måste tas 

omhand och då finns det tre olika sätt att göra det enligt Ottosson (2009) 

- Eliminera risken – det görs bland annat genom att inte genomföra den kritiska delen av 

projektet 

- Överföra risken – vilket då kan göras till bland annat en underentreprenör, genom 

kontraktet eller med hjälp av bankgaranti 

- Minska sannolikheten – detta görs genom att vara väl medveten om risken och hur den ter 

sig och på så sätt tidigt kunna se om det utvecklar sig åt fel håll. Samtidigt jobbas det så klart 

med att försöka minska konsekvenserna ifall risken skulle bli verklighet. 

Något som inte glömmas är att hålla koll på vad det finns för möjligheter med de positiva riskerna. 

Då gäller det att ta till vara alla möjligheter till förbättringar när de dyker upp och genom att dela 

dessa med t ex. beställaren så både ökar chansen att lyckas och vid eventuella konsekvenser så delas 

dessa mellan parterna.  

För att få bättre översikt under projektering och produktion sammanställs allt i en riskhanteringsplan 

som följs upp och uppdateras kontinuerligt. Information som bör finnas med är vilka som är 

ansvariga för olika delar och vilka åtgärder som är planerade. (Ottosson, 2009) 

Triggers 

Genom att studera tidplanen, produktionsbudgeten eller liknande kan signaler fås gällande ifall 

något inte går som planerat. Det gäller då att vara snabb på att göra uppföljningar och agera för att 

så snabbt som möjligt komma in på rätt linje mot målet igen, innan för mycket tid eller pengar gått 

förlorade. (Ottosson, 2009) 
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3.5.3.1 RISKAGERANDE UNDER GENOMFÖRANDEFASEN 
Under själva genomförandet hanteras risken genom att följa riskhanteringsplanen, se till att 

information går ut till rätt personer ifall ändringar sker, hålla sig uppdaterad så att triggers kan 

upptäckas tidigt och sedan ompröva risken i de delar som fått ändrade förhållanden. 

3.6 UPPHANDLING AV ENTREPRENADER 
Beroende på vad syftet är med entreprenaden så är det så klart olika entreprenadformer som passar 

olika bra. Är det ett projekt som kommer fortgå under en längre eller kortare tid. Beroende på vilken 

entreprenadform man väljer så kan även projekttiden påverkas då de fungerar på olika sätt. Detta 

gör sig mest märkbart genom att tid är pengar när det kommer till projekt, t ex. räntor på lånade 

pengar. 

3.6.1 VÄLJA UPPHANDLINGSFORM 
Genom att undersöka vad projektets förutsättningar är och vad byggherren har för önskemål, kan 

den upphandlingsform som passar projektet bäst fås fram. Det är nu viktigt att all typ av behövlig 

kompetens för genomförandet av projektet och sedan vidare driften av objektet fås. (Fjällström, 

Milton, & Sundsvik, 1984) 

3.6.1.1 ENTREPRENADFORMER 
I detta arbete kommer tre olika entreprenadformer att behandlas vid undersökningen av 

frågeställningarna. Dessa är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. 

Skillnaden mellan dessa är främst vem som har ansvar och vem som ser till att riktiga ritningar tas 

fram. Med de olika entreprenadformerna kommer olika fördelar och ansvar för byggherren. 

Totalentreprenad 

 

Figur 3.10; Figuren visar strukturen som blir vid val av totalentreprenad. Entreprenören är den som sköter all 
upphandling och samordning. (Nordstrand & Révai, 2002) 
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Vid en totalentreprenad handlar byggherren upp en entreprenör som har hela ansvaret för att ta 

fram ritningar, planera för byggandet och upphandla UE (underentreprenörer), se figur 3.10, för de 

delar som entreprenören inte själv har kunnig personal. En totalentreprenör har ett funktionsansvar 

vilket betyder att när byggobjektet står klart måste det uppfylla alla funktionskrav som byggherren 

har ställt samt ha nödvändiga egenskaper för att uppfylla användbarheten. Den största fördelen med 

att välja totalentreprenad är att byggtiden kan förkortas då själva byggandet kan komma igång innan 

projekteringen är helt klar. En nackdel ur tidssynpunkt jämfört med generalentreprenad är att 

ansökan om bygglov inte kan göras innan totalentreprenören är upphandlad. (Nordstrand & Révai, 

2002)9 

I vissa fall vill byggherren vara med och bestämma och väljer denne totalentreprenad ändå kommer 

entreprenören inte kunna jobba fritt, utan kommer då bli en styrd totalentreprenad. (Stintzing, 

2005) 

I referensprojekt P1264 är det en styrd totalentreprenad som genomfört stambytet i ett hyreshus. 

Genom att det var en styrd totalentreprenad resulterade det i många ÄTA-arbeten då det från 

början var allt för detaljprojekterat.  

Generalentreprenad 

 

Figur 3.11; Figuren visar strukturen för en generalentreprenad. Här är det byggherren som upphandlar både projektörer 
och entreprenören, sedan är det entreprenörens uppgift att upphandla alla UE. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Om byggherren istället väljer att använda sig av generalentreprenad måste byggherren själv 

upphandla projektörer som kommer frambringa färdiga bygghandlingar, se figur 3,11. Det är utifrån 

dessa som en generalentreprenör sedan kommer att upphandlas. Det blir alltså endast ett kontrakt 

                                                           
9
 Nordstrand, U., & Révai, E. (2002). Byggstyrning. Stockholm: Liber AB. 
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gällande byggplatsen. Det ligger sedan på generalentreprenörens ansvar att upphandla UE till de 

jobb som denne själv inte har kunnig personal inom och har därmed också samordningsansvaret för 

att få ihop de olika momenten. Vid val av formen generalentreprenad har inte entreprenören lika 

stora krav på sig som vid totalentreprenad, entreprenören har endast utförandeansvar. Med det 

menas att entreprenören ska göra byggobjektet precis som bygghandlingarna säger. Är det något fel 

i bygghandlingarna ligger ansvaret på byggherren att rätta till detta. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Något som är positivt med detta val är att byggherren svarar för produktbestämningen och har 

därmed stor möjlighet till att styra projektet och det går att uppnå en god totaloptimering 

(Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

I referensprojekt P1245 är det generalentreprenad som har tillämpats. Hyresgästanpassningen som 

gjordes blev lyckad och endast en liten del av den satta budgetreserven behövde användas.  

Delad utförandeentreprenad/Samordnad Generalentreprenad 

 

Figur 3.12; figuren visar strukturen för delad entreprenad. Om byggentreprenören kliver upp och blir huvudentreprenör 
kommer strukturen likna vanlig generalentreprenad. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Delad entreprenad är väldigt likt generalentreprenad med undantag från att man inte har med 

någon entreprenör mellan byggherren och alla sidoentreprenörer, se figur 3.12. I detta fall behöver 

byggherren vara kunnig på både att samordna och styra projekt. (Nordstrand & Révai, 2002). Både i 

delad och i samordnad entreprenad är det byggherren som sköter upphandling av 

sidoentreprenörer, t ex. el, VS, ventilation och bygg (Söderberg, 2011). Ifall byggherren inte vill eller 

kan samordna alla sidoentreprenörer så har denne möjlighet att välja mellan endera att ta in ett 

projekteringsföretag som sköter samordningen eller att sätta byggentreprenören som 

huvudentreprenör mot en framförhandlad summa. (Ottosson, 2009) 

Vid samordnad entreprenad är det väldigt vanligt att det är byggentreprenören som får ta över 

vidare upphandling av UE, denne kallas då huvudentreprenör. Då byggentreprenören blir 

huvudentreprenör blir de andra sidoentreprenaderna UE till denne. Genom att välja samordnad 
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entreprenad slipper byggherren det samordningsansvar som kan komma med delad entreprenad. 

(Söderberg, 2011) 

I alla dessa entreprenadformer är det entreprenören som har samordningsansvar inför sina 

upphandlade UE. Beroende på konjunkturläget kan ekonomin styra vilken entreprenadform som 

väljs.  

I referensprojekt P1196 är det en delad utförandeentreprenad som har tillämpats. Det var ett 

installationsprojekt där endast byggentreprenören blev mer kostsam än beräknat.  

3.6.2 UPPHANDLING 
För att kunna upphandla en entreprenad är det behövligt med vissa dokument som visar vad 

projektet går ut på. Vad som efterfrågas, vilka förutsättningar som finns, vad som redan tagits reda 

på och om det finns något specifikt som beställaren efterfrågar.  

De dokument som behövs för att kunna genomföra en upphandling är bland annat 

förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, bygghandlingar och kontraktshandlingar. (Stintzing, 2005) 

3.6.2.1 KONTRAKTSSKRIVNING 
Så fort en byggherre skriver kontrakt med en entreprenör så minskar dennes möjligheter till att 

kostnadsstyra markant, det gör även förmågan att påverka kostnader som ändras under kontraktets 

tid då den konkurrensen som annars är hjälpande till lägre priser i stort sett är obefintlig.10 Något 

annat som också blir annorlunda vid totalentreprenad, efter att man skrivit kontrakt är att 

entreprenören har både laglig rätt och skyldighet till att påverka byggnadsverket och den tekniska 

utformningen så att det uppfyller de krav som ställs på slutresultatet. Om valet istället faller på 

generalentreprenad kvarstår byggherrens möjlighet att göra inflytande vid olika val fram till 

detaljskedet. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

3.6.2.2 ERSÄTTNINGSFORMER/KOSTNADER 
När en anbudssumma framställs behöver den som skall göra det titta på vilka typer av kostnader 

som finns för att utföra det arbete som efterfrågas. Med i den beräkningen finns olika delar; direkta 

kostnader, indirekta kostnader och arbetsplatskostnader. I de direkta kostnaderna ingår allt som lätt 

går att peka på var de kommer ifrån, t ex. armeringen som ligger i plattan.  Kostnaderna för att ha 

bodar till gubbarna eller hålla dem med verktyg är sådant som inte går att binda till en specifik 

byggdel, därför hamnar de under posten arbetsplatskostnader. Till sist kommer de indirekta 

kostnaderna som är den del som går till löner för distriktskontorets och huvudkontorets personal, 

                                                           
10

 Söderberg, J. (2011). Att upphandla byggprojekt. Lund: Studentlitteratur AB. 
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vinst till aktieägare och en liten del vinst till företaget. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Täckningsbidraget som är en del av de indirekta kostnaderna brukar vid normala fall ligga på runt 8 

% men då är det endast 2 % av detta som är vinst till företaget. (Söderberg, 2011) 

Fast pris är en fast kostnad för att utföra entreprenaden. I denna räknas vinst, räntor, administration 

och risk med. (Ottosson, 2009) 

 Beroende på vilken entreprenadform och vilket betalsätt som väljs fås vetskap om ungefärlig 

slutsumma vid olika tidpunkter. Vid behov av att tidigt veta slutkostnaden bör en totalentreprenad 

med fast pris väljas. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Fasta á -priser ligger inte så långt ifrån det fasta priset i det hänseende av när slutpriset blir känt, 

med denna form fås relativt bra uppfattning om var det kommer att kosta. Byggherren har större 

möjlighet till att påverka kostnaderna i denna form då denne ser vad som är dyrt och då har 

möjlighet att byta dessa delar mot något billigare. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Ytterligare ett sätt att betala är med löpande räkning (med eller utan incitament/kostnadstak). 

Löpande räkning med procentuellt arvode är ett dåligt utgångsläge för byggherren då detta inte 

peppar entreprenören att göra något billigare, utan snarare, desto dyrare slutsumma desto mer 

vinst för entreprenören. En något mer fördelaktig lösning för byggherren är att välja löpande räkning 

med fast arvode, då blir entreprenören tvungen att färdigställa på utsatt tid, annars kommer denne 

att förlora pengar. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Något som istället kan få entreprenören att jobba för bättre och billigare lösningar är att välja med 

kostnadstak och incitament vilket betyder att entreprenören ger ett högsta pris (kostnadstak). 

(Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) Med incitamentsavtal så delar byggherre och entreprenör på 

de överstigande, eller i bästa fall minskade kostnaderna enligt en innan bestämd procentsats, ex. 

30/70. Vilket i detta fall kan innebära att vid en understigen kostnad ökar entreprenörens arvode 

med 30% medan beställarens totalkostnad minskar med 70% av mellanskillnaden. På samma sätt 

minskar entreprenörarvodet om kostnaden istället överskrids. (Ottosson, 2009)En risk med detta val 

är att kostnadstaket kan komma att höjas om entreprenören anser att något ändrats under 

byggtiden (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Konjunkturen spelar stor roll för hur mycket något kostar om man väljer fast pris. Är det 

högkonjunktur kommer entreprenören lägga på lite extra på riskdelen av det fasta priset för att 

denne kan det. I ett sådant läge är det oftast bättre att välja löpande räkning istället. Skulle det vara 

omvänt, lågkonjunktur, kan inte entreprenören välja att lägga på lika mycket på risktagandet, i det 

fallet kan fast pris vara till större fördel. Bara för att byggherren anser att fast pris vore det bästa, då 
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planering för kostnaderna kan ske på ett annat sätt. Detta går endast om alla grunder finns t ex. att 

handlingarna är tillräckligt detaljerade. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

Något som är viktigt vid val av entreprenör är hur mycket kunskaper som denne innehar. Om 

upphandling av entreprenören sker i ett tidigt stadium kommer denne att ha stort inflytande på just 

kostnadsstyrningen. Om entreprenaden upphandlas sent istället måste sådan kunskap frambringas 

från annat håll, t ex. konsulter. (Fjällström, Milton, & Sundsvik, 1984) 

3.7 PRODUKTION 
Den upphandlade entreprenören är den som utifrån ritningar uppför ett byggnadsobjekt. Detta görs 

genom att beställa produkter eller prefabricerade byggdelar som sedan på byggplatsen sätts 

samman till ett färdigt objekt. För att kunna genomföra allt detta behövs företag som kan leverera 

produkterna, någon som transporterar dem till rätt plats och underentreprenörer som kan montera 

dem på rätt sätt. I och med allt detta ses entreprenören som en beställare som har krav på att bland 

annat inköp görs i rätt tid och att det sker mottagningskontroll vid leverans. (Ottosson, 2009) 

Vilken typ av produktionsmetod som väljs är upp till entreprenören då störst kunskap om företagets 

kapacitet ligger hos denne. Det är genom kunskapen som entreprenören besitter gällande företaget 

och vad olika metoder kostar som gör att det skapas en kamp och tävling om kunderna. (Ottosson, 

2009) 

3.7.1 KOSTNADSSTYRNING I PROJEKT 
När Kostnadsstyrning av byggprojekt skrevs av Håkan Fjällström m.fl. (1984) lutade det mer och mer 

mot att projektören, som skulle kostnadsstyra, utestängdes alltmer från byggplatsen med den 

anledningen att byggherren inte ville att de skulle få möjligheten att ”sopa igen spåren efter sina 

misstag” (Fjällström, 1984).  Vad de flesta byggherrarna istället ansåg mer lämpligt var att 

projektörerna skulle få vara med så mycket som möjligt då det slutliga resultatet ekonomiskt blev 

mycket bättre då. Det finns så klart många fördelar med att låta projektören vara med under bygg- 

och förvaltningsskedet. Projektören har stor kunskap om projektet och kan därmed lättare lösa 

problem som uppkommer under byggandets gång. Genom att projektören får vara med blir denne 

därmed mer erfaren och kunnig, vilket i slutändan gynnar både byggherre och entreprenör. Detta 

leder då till att de kan skapa ännu bättre lösningar nästa gång. (Söderberg, 2011) 

3.7.2 KOSTNADSSTYRNING GENOM BYGGMÖTEN 
När produktionen av byggobjektet kommit igång, gäller det att ha koll på vart pengarna tar vägen. En 

viktig del i kostnadsstyrningen är att se till att alla inblandade har fått den senaste informationen, 

vilket sker på ett smidigt sätt genom byggmöten. Andra delar som kan bli lidande av felaktig/knapp 
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information är tid och kvalitet, vilket oftast resulterar i ändringar i kostnaderna och då vanligtvis åt 

fel håll. (Söderberg, 2011) 

Det finns vissa saker som är bra att tänka på vid byggmöten för ett så bra resultat som möjligt. Det är 

beställaren som ska föra protokoll, antalet deltagare skall begränsas till de som är berörda och ifall 

det då är en UE som endast berörs av en liten del av mötet bör denna del ligga i början så denne kan 

fortsätta sitt arbete istället för att sitta och spilla tid i väntan på sin tur. Något annat som är viktigt är 

att avsluta alla diskussioner med en kort sammanfattning med vad som bestämts. Detaljdiskussioner 

är en del som bör undvikas och istället delegeras till berörda deltagare på mötet. Avslutningsvis bör 

det finnas fasta rutiner och liknande dagordningar där väsentliga punkter är återkommande. 

(Söderberg, 2011) 

3.7.3 PRODUKTIONSKOSTNAD 
Produktionskostnad är vad det kommer att kosta för beställaren att uppföra en byggnad, då även 

inräknat vad det kostar att införskaffa marken. Dessa två bitar kan delas upp lite mer, då ser det ut 

på detta sätt, formel 3.1 enligt Hansson (2009) 

                                                                            

                     [3:1] 

I grunden gäller det helt enkelt att få med alla kostnader som kommer att finnas med i uppförandet 

av en byggnad. Som nämnt innan är det en bra början med att utgå ifrån á -priser och se hur mycket 

av allt som kan komma att behövas, detta med hjälp av mängdförteckningen. (Hansson, Olander, & 

Persson, 2009) 

I markkostnader och byggherrekostnader är det inga konstigheter, vad som kostar är att införskaffa 

marken, olika typer av anslutningar som behövs, ex VA, el, TV. Övrigt som kostar under dessa delar 

är att undersöka marken så rätt grundläggning görs och sedan en finplanering av tomten. (Hansson, 

Olander, & Persson, 2009) 

Mervärdesskatt är något som måste betalas på det flesta arbeten som ingår vid uppförande av en 

byggnad. Det är något som finns med i många av de kommunala avgifter som måste betalas vid ett 

byggprojekt. Det som inte belastas med mervärdesskatt är köpet av själva fastigheten. En skillnad 

som finns gällande detta är att vid byggnation av bostäder kan inte beställaren lyfta av 

mervärdesskatten, i jämförelse med byggnation av t.ex. en industri. (Hansson, Olander, & Persson, 

2009) 
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Kapitalkostnad (eller finansiell kostnad) handlar om att projektet på något sätt måste kunna 

finansieras fram till att en försäljning (bostadsrättsförening) är möjlig eller att hyresgästerna flyttar 

in och intäkter kommer i form av hyror. Denna finansiering kan göras med egna medel eller via lån 

hos något bankinstitut. Om pengarna kommer genom lån från en bank brukar banken ta ut en 

kreditivavgift (0.5-1%) på lånebeloppet som låntagaren måste betala även om denne i slutändan inte 

tar ut något lån, detta är eftersom banken måste hålla pengar redo. Kreditivavgiften betalas årligen. 

Till denna kreditivavgift kommer även kreditivräntan, den brukar ligga snäppet över bolåneräntan. 

För att få veta kreditivkostnaden behöver information om ungefär när lyft (uttag av lån) kommer att 

göras, det är vanligt att betalningsplanen följs. (Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

I byggkostnaden ligger alla arbeten kopplade till själva byggandet, ex plåtarbeten, arkitekt, hissar 

m.m. Dessa kostnader innefattar alla direkta kostnader, därav att kostnaden för byggherren, 

mervärdesskatten eller kreditivkostnaderna inte ingår. Byggkostnaden beräknas genom en 

produktionskalkyl som endast innehåller kostnaderna för själva byggnationen. (Hansson, Olander, & 

Persson, 2009) 

En produktionskalkyl kan upprättas för olika ändamål, bland annat för att beräkna byggkostnaderna 

och när entreprenören skall få fram ett anbud. Vid framtagande av en produktionskalkyl beräknas 

kostnaderna för uppförandet utifrån produktionsdata. Något ytterligare som behövs för att få fram 

en bra produktionskalkyl är framför allt erfarenhet, men även tim-, material-, UE- och 

arbetsplatsomkostnad. Utöver detta så läggs det på en del för centraladministration, risk och vinst. 

(Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

Produktionsprogram är till för att visa hur det är tänkt att bygget skall genomföras steg för steg. I 

denna ingår diagram över fördelning av arbetskraft under byggtiden, en maskinplan, 

organisationsplan m.m. Med hjälp av produktionsprogrammet kan årskostnader fås fram vid val att 

genomföra bygget. (Hansson, Olander, & Persson, 2009) 

3.7.3.1 BESTÄMMA PRODUKTIONSKOSTNADEN 
För att kunna göra en uppskattning av kostnaden för att producera ett visst objekt kan användning 

av en mängdförteckning underlätta, det är då mycket viktigt att den är baserad på tillförlitliga 

ritningar och beskrivningar. Med á -priser beräknas materialkostnaden, sedan läggs det på ett 

procentuellt påslag för delarnas vinst, risk och omkostnader. Det sätt som här ges förslag på funkar 

dock inte i ett tidigt skede då det till viss del eller helt saknas det underlag som behövs. Denna 

metod kallas á -kostnadskalkyl. 



44 

Om byggherren vill veta ungefär hur mycket projektet kommer att kosta, men inte har tillgång till all 

den information som á-kostnadskalkylen kräver kan användning av enhetsmetoden lösa detta 

problem. Med denna metod görs en uppskattning av vad olika delar kommer att kosta och får 

därmed möjlighet att kostnadsstyra redan tidigt i projektet, dock är detta inte en lika tillförlitlig 

metod som á -kostnadskalkylen. (Anebäck & Suu, 1974) 

3.7.3.2 PÅVERKA PRODUKTIONSKOSTNADEN 
Att påverka kostnaderna under produktionen är över lag relativt svårt. Det finns så klart alltid lite 

spelrum när det kommer till val av produkter (kvalitetsmässigt) och produktionstakt. Men det är 

framförallt under projekteringen som möjligheten till att påverka dessa kostnader finns. Vad man 

kan göra för att minska kostnaderna är bl. a. att sänka standarden i lägenheterna, minska 

lägenhetsytan och göra färre parkeringsplatser för att öppna upp till ytterligare plats, t.ex. förråd, 

cykelrum eller lägenheter. Det är då främst i produktbestämningsskedet som dessa är 

påverkningsbara och därför är det viktigt med kompetenta konsulter under detta skede. (Anebäck & 

Suu, 1974) 

3.8 SAMORDNING 
Samordning är ett ledord genom hela byggprocessen från projektering till produktion. Om det under 

projekteringen inte är väl planerad och genomförd samordning kan det sluta med förseningar och fel 

i produktionen. För att få en så smidig produktionsprocess som möjligt är det viktigt att beställning 

av förtillverkade delar sker i rätt tid och ordning med tanke på montage. Det är här de flesta 

bristerna som resulterar i högre kostnader återfinns. Det är på grund av allt detta som det är väldigt 

viktigt med bra samordning under hela projektet, men inte minst lika viktigt under byggets slutskede 

och inför idrifttagande med eventuell inflyttning. (Stintzing, 2005) 

3.9 UPPFÖLJNING 
Det är viktigt att uppföljning sker regelbundet, helst varje dag. Uppföljningen bör ske med de 

projektdokument som kontraktet är skrivet till, detta för att det då är lätt att upptäcka om någon del 

börjat dra iväg mot fel mål eller om felleveranser inkommit. Om inget fel dyker upp så är dessa 

uppföljningar och kontroller bra att göra i förebyggande syfte.  

Vid upphittade fel eller avvikelser tas dessa upp på byggmötet och ifall beställaren vill göra ändringar 

tas även dessa upp på byggmötet. Undvik i så långt som möjligt förändringar som resulterar i 

omprojektering då det oftast slutar med både förlängd byggtid och högre kostnader. (Anebäck & 

Suu, 1974) 
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3.10 ERFARENHETSÅTERFÖRING 
Det är viktigt att vara noggrann med att dokumentera målen och uppföljningen. Det skall vara 

möjligt att spåra vad, varför och vad för omfattning en ändring har/har haft i projektet. Det är något 

som är viktigt för den kommande erfarenhetsåterföringen. (Gallstad & Ögård, 1999)  

”Praktiskt taget allt framåtskridande förutsätter utnyttjning av vunna erfarenheter” (Anebäck & Suu, 

1974, s. 60). Detta påstående stämmer i hög grad när man pratar om kostnadsstyrning. Om en 

kontinuerlig uppföljning och återföring av erfarenheter från produktion och förvaltning sker, 

kommer detta successivt att förbättra kostnadsförutsättningarna för byggherren och projektören i 

senare projekt.  

Siljeströms AB har efter varje genomfört projekt utfört en utvärdering av projektet för att kunna se 

hur arbetet har gått. I projekt P1245 där de jobbade med hyresgästanpassning har de utvärderat 

processen, ekonomin och den färdiga produkten. De har utifrån dessa punkter tagit reda på vad som 

har gått bra respektive mindre bra i projektet, de har analyserat vilka lärdomar som kan dras utifrån 

projektet och vad som skall göras för att förbättra arbetet i ett senare projekt. 

De har i detta projekt dragit lärdom om hur viktigt det är att bemöta hyresgästens önskemål på ett 

snabbt och tydligt sätt. 
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4 GENOMFÖRANDE 

Till att börja med letades passande litteratur fram, därifrån inhämtades kunskap för att kunna 

genomföra detta arbete. Mestadels har böcker använts som lånats från Kungliga tekniska högskolan, 

universitetsbiblioteket, Stockholms stadsbibliotek och företaget, men även internet och muntliga 

källor har nyttjats. 

Efter att information inhämtats och litteraturstudien skrivits började arbetet med att lära känna de 

olika metoderna som skulle användas. Den metod som undersöktes först var slump, vilken är 

uppbyggd av formler från sannolikhetsläran i Excel. Där sattes siffror in för att i slutet resultera i en 

sannolikhetskurva. Från sannolikhetskurvan lästes resultat av från 75 %, 90 % och 100 %, för att 

sedan jämföras med resultat från Siljeströms utförande. De siffror som använts vid genomförandet 

av analysen i slump finns i bilaga 8. 

@Risk tog mer tid och energi att sätta sig in i, men när förståelse för programmet uppnåtts kunde 

undersökningen genomföras på ett snabbt och smidigt sätt. Till en början användes framräknade 

värdena för prognos samt minsta och största prognos från referensprojekten för att med dem som 

grund kunna skapa en prognos för slutresultatet. Detta gjordes genom att sätta alla siffror som en 

PERT-kurva och sedan göra en simulering. De siffror som använts vid genomförandet av analysen i 

@Risk finns i bilaga 9. 

Som en del av den process för att få fram all information som krävs, har flera möten genomförts 

med företaget. Där har vår handledare och ytterligare en person bistått oss med information 

gällande referensprojekten och förklaring till hur programmet @Risk är uppbyggt.  
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5 RESULTAT 

5.1.1  SLUMP 

P1196 

 

Figur 5.1; Sannolikhetskurva för P1196 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 17 838 807 kr. 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 18 079 487 kr. 
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P1245 

 

Figur 5.2; Sannolikhetskurva för P1245 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 2 667 284 kr. 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 2 708 940 kr. 
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P1264 

 

Figur 5.3, Sannolikhetskurva för P1264 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 15 229 190 kr. 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 15 477 752 kr. 
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5.1.2 @RISK 
P1196 

 

Figur 5.4: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 75 % för P1196 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 17 781 355 kr. 
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Figur 5.5: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 90 % för P1196 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 17 910 879 kr. 
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P1245 

 

Figur 5.6: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 75 % för P1245 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 2 742 077 kr. 
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Figur 5.7: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 90 % för P1245 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 2 783 426 kr. 

  



56 

P1264 

 

Figur 5.8: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 75 % för P1264 

Med 75 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa på 15 195 666 kr. 
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Figur 5.9: Sannolikhetskurva och frekvensdiagram gällande 75 % för P1264 

Med 90 % sannolikhet kommer slutkostnaden inte överstiga en summa 15 418 453 kr. 

5.1.3 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 
Sammanställning av resultaten från figur 5.1-5.9 ses nedan i tabell 5.1. 

Tabell 5.1; Alla resultat I tabellen är givna i SEK. Under procentsatserna anges den summa pengar I SEK som projektet 
inte kommer ett överstiga med respektive sannolikhet utifrån de två metoderna. 

Projekt Program 75 % 90 % 100 % 

P1196 Slump 17 828 807  18 079 487 19 472 899 

@RISK 17 781 355  17 910 879 18 328 645 

P1245 Slump 2 667 284 2 708 940 2 877 373 

@RISK 2 742 077 2 783 426 2 853 686 

P1264 Slump 15 229 190 15 477 752 16 756 054 

@RISK 15 195 666 15 418 453 16 015 362 
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5.2 ANALYS 

5.2.1 P1196 
Siljeströms första analys av detta projekt visade på att budgeten på 19,8 miljoner kr var väl tilltagen, 

detta på grund av att projektet hade dragits med tidigare problem angående de satta budgetmålen. 

De kom fram till att 17,8 miljoner kr (se tabell 5.2) var en mer passande budget. 

Resultatet från slump, figur 5.1, visar i detta fall inte någon väldigt stor skillnad i jämförelse med det 

Siljeströms kommit fram till, se tabell 5.2. Det resultat som genereras från @Risk, figur 5.4 och 5.5, 

visar på en viss skillnad i prognosen på 90 %, här kommer resultatet i sig oerhört nära det slutgiltiga 

resultatet. 

Budgeten på 19,8 miljoner kommer inte att överskridas i varken analysen i slump eller i @Risk. 

Resultatet från de båda undersökta metoderna visar på att en del av budgetreserverna kommer att 

behöva användas, jämför tabell B7.2 med tabell 5.2. Dock kommer inte en sådan stor del av de 

totala budgetreserverna att behöva användas.  

Tabell 5.2; Jämförelse av resultat för projekt P1196. Sammanställt från bilaga 7 och figur 5.1, 5.4 och 5.5. 

Prognos för 

P1196 

Program 75 % 90 % 

Siljeströms AB (100115) 17 878 000 17 890 000 

Slump  17 828 807  18 079 487 

@Risk 17 781 355  17 910 879 

5.2.2 P1245 
Vid ombyggnation kan oväntade händelser inträffa, något som P1245 fick tampas med, framförallt 

då tidsramarna var så snäva. I och med att upphandlingen gick ut vid en bra tid kom många anbud in, 

den upphandlade entreprenörens anbud låg under den budget projektet avsatt för entreprenören. 

Resultatet från analysen av @Risk och slump i detta projekt ger ett lägre värde vid 90 % sannolikhet 

att prognosen inträffar än vad Siljeströms har kommit fram till, se tabell 5.3. Om en jämförelse i sin 

tur görs mellan värdena för projekt P1245 vid 90 % i tabell B7.1 ses att prognosen har höjts vid det 

senare skedet. Den första riskanalysen som utfördes stämmer bättre överens med de värden som 

denna studie resulterade i. Detta beror förmodligen på de risker som inträffade t ex. upptäcktes det 

att byggnadstekniska brandåtgärder behövde genomföras ovan undertaket. Genom att granska 

tabell B7.2 framgår det också att de budgetreserver som finns kommer att behöva användes, men 

inte allt.  



59 

Tabell 5.3; Jämförelse av resultat för projekt P1245. Sammanställt från bilaga 7 och figur 5.2, 5.6 och 5.7. 

Prognos för 

P1245 

Program 75 % 90 % 

Siljeströms AB (101221) 2 883 000 2 837 000 

Slump  2 667 284 2 708 940 

@Risk 2 742 077 2 783 426 

5.2.3 P1264  
I P1264 framgår det att projektets slutsumma skulle gå 3,1 miljoner kr över budget då entreprenören 

blivit upphandlad och Siljeströms AB blivit involverad. Då Siljeströms gjorde sin första ekonomiska 

kalkyl inklusive riskanalys insåg de hur mycket som hade blivit förbisatt och bortglömt då projektets 

budget hade satts. Här hade alltså inte kostnadsstyrningen gått något vidare. Att projektet i sin tur är 

en styrd totalentreprenad är något som i detta fall påverkar projektet negativt då det blev mycket 

mer ÄTA-arbeten som följd till att projektet var alldeles för detaljprojekterat.  

Den analys som utförts med både @Risk och slump visar i båda fallen ett något högre resultat än det 

som Siljeströms AB resultat visade vid 90 % sannolikhet att prognosen inte överstigs, se figur 5.3, 5.8 

och 5.9. Detta innebär att de program som analyserats i denna studie precis som Siljeströms har 

kommit fram till att budgeten på 12,5 miljoner kr inte skulle fungera. I tabell B7.2 i bilaga 7 ses det 

värde projektet måste klara sig under för att slippa använda de avsatta budgetreserverna. I detta fall 

får inte projektet gå över 14.93 miljoner kronor för att detta ska inträffa. Enligt tabell 5.4 ses det att 

budgetreserverna kommer att behövas användas. I @Risk behöver inte riktigt lika mycket användas 

som i slump, det handlar om ~400 000 kr i båda fallen av de 700 000 kr, tabell B7.2 i bilaga 7, som är 

avsatta för budgetreserver. 

Tabell 5.4; Jämförelse av resultat för projekt P1264. Sammanställt från bilaga 7 och figur 5.3, 5.8 och 5.9. 

Prognos för 

P1264 

Program 75 % 90 % 

Siljeströms AB (110506) 15 110 000 15 118 000 

Slump  15 229 190 15 477 752 

@Risk 15 195 666 15 418 453 

5.2.4 @RISK VS. SLUMP 
Resultaten från både slump och @Risk är relativt likvärdiga, båda håller sig i samma storleksordning 

som Siljeströms slutgiltiga resultat. Skillnaden mellan högsta och lägsta värde är större från slump än 

det är från @Risk. Ett större spann innebär för beställaren en större osäkerhet för vad den slutgiltiga 

projektkostnaden kan bli, vilket också innebär att denne måste klara av en större slutsumma. Detta 

är något som kan vara problematisk för en del beställare, då det kan vara svårt att binda upp så stora 
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ekonomiska resurser som ett nystartat byggprojekt kan kräva. Självklart har olika beställare olika 

förutsättningar, det har också en väldigt stor betydelse vad projektet har för karaktär. 

Vilken av dessa metoder är då bäst? Av resultatet att döma kommer @Risk närmare Siljeströms 

resultat varje gång en analysering har utförts, medan slump kommer längre ifrån. Om ett större 

spann kan accepteras är slump en metod som fungerar väldigt bra. För det mesta vill dock 

beställaren ha bättre koll på slutkostnaderna då det har en sådan stor betydelse, så i detta fall är 

@Risk mer lämpligt att använda. 

Något som också avgör vilken metod som är bäst är självfallet den nedlagda tiden, kostnaden och 

metodens möjligheter. 

Slump är från början ett tomt arbetsblad i Excel och erbjuder utövaren alla möjligheter till att göra 

något bra, det kräver förstås att utövaren är någorlunda insatt i matematisk statistik då det är 

sådana formler som används i kalkylbladet. 

Precis som slump är också @Risk ett tomt arbetsblad i Excel till en början, men med många extra 

funktioner som kommer med programmet gör att det blir klurigt att förstå. Som med andra nya 

program krävs tid för att lära sig och förstå, men när man väl har tagit sig förbi den biten erbjuder 

@Risk stora möjligheter till att utföra en bra riskhantering i sitt projekt. I @Risk krävs inte att 

kunskap finns för exakt hur formlerna är uppbyggda, utan detta är något som är inlagt i programmet. 

Så även under denna punkt är @Risk bättre.  

Programmets kostnad är en sista del som också spelar roll i jämförelsen mellan @Risk och slump. 

Slump är nästintill gratis, det som kostar är Officepaketet, men detta är något som de flesta företag 

och privatpersoner redan har installerat på sina datorer. @Risk däremot kräver att Excel finns 

installerat, men sedan krävs också själva programmet som i dags dato kostar £1461 GBP, alltså 17 

368 SEK (Forex Bank Corporation, 2012, den 28 maj 2012), detta räknat för ett års licens. Denna 

pengasumma är något som är överkomligt för ett företag men desto mer pengar för en privatperson. 

Utifrån kostnaden sett är slump vinnare.  

För att dessa metoder skall kunna användas måste dock förarbetet med att ta fram en prognos samt 

en minsta och största prognos utföras. Vilket i sig är något som tar tid. Vid start av ett nytt projekt 

lägger Siljeströms ner 34-36 timmar på uppstart och genomgång av riskhanteringen. Så dessa 

metoder gör inte på något sätt att du slipper undan förarbetet. 
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5.2.5 SILJESTRÖMS RESULTAT 
En analys av de ekonomiska kalkylerna från Siljeströms har gjorts för att förklara hur kalkylerna är 

uppbyggda och varför en del kostnader ser ut på det sätt som de gör. De projektbudgetar som är 

angivna i de ekonomiska kalkylerna i bilaga 1-6 är lagda under förstudien/programskedet.  

5.2.5.1 P1196 
Kopplat till bilaga 1. 

Under rubriken projektering utläses det att konsulternas prognoser är mycket lägre än den angivna 

budgeten, detta beror på att en stor del av dess kostnader ligger under "projektprogram, 

genomfört". Anledningen till  att de inte ligger under sina egna rubriker är på grund av att projektet 

till en början var ett större projekt som delades upp i två delar, vid uppdelningen halverades 

projekteringskostnaden så att denna skulle belasta båda  projekten med en lika stor del. En analys av 

de enskilda posterna blir därför inte rättvis och borde därför inte genomföras. 

Under kategorin produktion stämmer budgeten bättre överens med prognosen. Här blev 

byggentreprenaden dyrare än budgeterat då projekteringen av denna del inte var tillräckligt 

detaljerad. Ventilations- och rörentreprenaden däremot gick igenom bra upphandlingar med bra 

anbud, som resultat av bra handlingar, vilket gjorde att kostnaderna för dessa entreprenader kunde 

sänkas.  

Den sista delen i den ekonomiska kalkylen är byggherrekostnader. Här ses att budgeten stämmer bra 

överens med prognosen i de flesta fall. En del av posterna kommer inte att behövas i den 

utsträckning som är budgeterad.  

5.2.5.2 P1245 
Kopplat till bilaga 3. 

I programskedet var arkitekten budgeterad men denna beställdes redan i förstudien vilket gör att 

denna kostad återfinns under denna rubrik. Detta gör att den totala budgeten för programskedet är 

uppdelad i förstudie och i program. Tas summan av dessa under prognosen fås en prognos som 

stämmer bra överens med den bestämda budgeten för programskedet. 

Under projekteringen stämmer posterna som både innehåller en budget och en prognos bra överens 

med varandra. Arkitekten och el-konsulten blev dyrare än beräknat medan VVS-konsulten blev 

billigare. Någon konstruktör, miljökonsult och specialkonsult behövdes aldrig. Både 

kopieringskostnader och brandkonsult budgeterades under projekteringen men utnyttjades inte 

förrän under produktionsskedet.  
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Det visade sig under produktionsskedet att en arkitekt, VVS-konsult och el-konsult behövdes trots 

att detta inte var budgeterat. Enligt kalkylen ser det ut som att byggentreprenaden blev dyrare än 

tänkt, detta stämmer dock inte riktigt då prognosen i detta fall även innehåller 

ventilationsentreprenaden. Nästa post under produktionen är fastighetsnätet vilket inte var 

budgeterat, istället var en budget för övriga installationsentreprenader lagd, så dessa två hör ihop. 

Sedan är en budget lagd för "lös inredning/utrustning", denna hör ihop med den negativa posten 

"vidaredeb. HG ej momspliktig" under rubriken "Bidrag/vidaredeb". Lös konst var också något som 

inte var budgeterat till en början men som köptes i slutändan. 

5.2.5.3 P1264 
Kopplat till bilaga 5. 

Projektbudgeten under förstudie, program och projektering är lagd av någon annan då Siljeströms 

blev involverade i projektet under produktionsskedet. Detta gör att prognos = utfall.  

Under produktionsskedet utläses att en arkitekt, VVS-konsult och el-konsult behövdes trots att dessa 

inte hade någon budget. Någon specialkonsult behövdes däremot inte. Byggentreprenadens prognos 

innehåller även rivningsentreprenaden, trots detta blev det dyrare än beräknat.  

Byggentreprenadens största prognos var inte tillräckligt stor, en jämförelse med dess slutkostnad i 

bilaga 6 under "beställt" så framgår det att byggentreprenaden blev 2,3 milj. kr dyrare än vad det 

hade räknats med.  
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6 SLUTSATS 

De resultat som tagits fram med denna studie visar på att det undersökta programmet @Risk är 

bättre än slump vad gäller att få fram ett resultat som kommer närmare verkligheten. Däremot inte 

sagt att @Risk alla gånger kommer vara att föredra då båda gett bra resultat. Då Excel för det mesta 

kan anses gratis och det inte ger en tillräckligt stor avvikelse resultatmässigt kan det för vissa räcka 

med denna formeluppbyggnad.  

Slutsatsen som kan dras är att olika sätt att analysera risk ger olika svar. När jämförelse skedde 

mellan de program som analyserats i arbetet med successivmetoden som Siljeströms har använt ses 

det att det är små skillnader mellan dessa, men att de ändå finns.  

Valet av entreprenadform ger olika fördelar och nackdelar, tid-, penga- och ansvarsmässigt. Om 

valet vid upphandling faller på totalentreprenad är det meningen att denne skall sköta det mesta 

genom projektering och produktion. Upphandlas istället generalentreprenad eller delad 

utförandeentreprenad måste byggherren ha större kunskaper för att resultatet skall bli lika bra. I 

referensprojekten ser man att generalentreprenad och delad utförandeentreprenad har gått bättre, 

utifrån kostnadssynvinkel,  än den styrda totalentreprenaden. Detta berodde på att den var för 

detaljprojekterad som ledde till att det blev mycket mer ÄTA-arbeten än förväntat. 

Riskerna är som störst i början av projektet, se påverkanskurvan i figur 3.3, om det finns många 

osäkra faktorer kommer behovet av budgetreserver att öka. Ett sätt att analysera risker och 

uppskatta behov av budgetreserver är genom riskanalysschema, se figur 3.9 och 3.10. 

Osäkerheterna minskar allt eftersom projektet fortskrider och när det närmar sig färdigställande är 

de flesta riskerna överkomna, genom att de har undkommits eller inträffat. Kostnadsstyrning är en 

viktig del när det kommer till just risker då det är viktigt att hålla koll på de risker som finns i ett 

projekt. Genom att hela tiden hålla en uppdaterad riskhanteringsplan har projektledaren större 

chans att undvika att riskerna inträffar och därmed minska utgifterna.  
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7 REKOMMENDATIONER 

Då slump är mycket lättare att förstå och använda kan den vara att föredra ifall man endast är 

intresserad av en snabb och enkel analys av framtagna kostnader. Detta bygger förstås på att man 

själv har förståelse för uppbyggnaden av formlerna i Excel och klarar av att göra det. Däremot ger 

@Risk ett bättre resultat, så ifall det finns mer tid och pengar att lägga ner på att analysera 

kostnaderna rekommenderas användning av detta program. Det är dock inte endast en kostnad i 

ökad tidsåtgång som tillkommer, utan själva programmet kostar att införskaffa. För ett företag som 

analyserar risker och möjliga utfall kan detta vara ett program som passar. När man väl har lärt sig 

att använda det, går det relativt snabbt att genomföra analysen. 

7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 Göra en mer omfattande och djupgående analys av programmet @Risk. Därmed skulle ett 

mer rättvist uttalande kunna göras om programmet. 

 En djupare analys skulle kunna göras runt hur stor betydelse valet av entreprenadform har. 

 Göra en utökad analys där även metoden som Siljeströms använt sig av undersöks och 

analyseras gentemot @Risk och slump. Men för ett än bättre resultat vore en analys med 

ytterligare metoder att föredra. 

 Att göra en simulering som i detta arbete, fast denna gång med andra ingångsvärden (max 

och min) för att se inom vilket spann det mest troliga värdet fortfarande blir detsamma. 
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OTRYCKTA KÄLLOR: 
Referensprojekt från Siljeströms AB: 

P1196  2009-02-16 

P1196  2010-01-15 

P1245  2010-03-08 

P1245  2010-12-21 

P1264  2010-05-20 

P1264  2011-05-06 

Referensprojekten åskådliggörs i bilaga 1-6. 
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Bilaga 10; Frågor och svar från möten 

Bilaga 11; Vem har skrivit vad i dokumentet 
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B1.1 

BILAGA 1 

P1196, ekonomisk kalkyl 

2009-02-16 

Figur B1.1 Ekonomisk kalkyl 



B1.2 

Figur B1.2 Sannolikhetskurva 



 

B2.1 

BILAGA 2 

P1196, ekonomisk kalkyl, 2010-01-15 

 

Figur B2.1; Ekonomisk kalkyl 



 

B2.2 

Figur B2.2 Sannolikhetskurva 



 

B3.1 

BILAGA 3 

P1245, ekonomisk kalkyl  

2010-03-08 

 

Figur B3.1 Ekonomisk kalkyl, del 1 



 

B3.2 

 

 

 

Figur B3.2 Ekonomisk kalkyl, del 2 



 

B3.3 

Figur B3.3 Sannolikhetskurva 



 

B3.4 



 

B4.1 

BILAGA 4 

P1245, ekonomisk kalkyl 

2010-12-21

Figur B4.1 Ekonomisk kalkyl, del 1 



 

B4.2 

Figur B4.2 Ekonomisk kalkyl, del 2 



 

B4.3 

Figur B4.3 Sannolikhetskurva 



 

B4.4 



 

B5.1 

BILAGA 5 

P1264, ekonomisk kalkyl  

2010-05-20

Figur B5.1 Ekonomisk kalkyl, del 1 



 

B5.2 

  

Figur B5.2 Ekonomisk kalkyl, del 2 



 

B5.3 

Figur B5.3 Sannolikhetskurva 



 

B5.4 



 

B6.1 

BILAGA 6 

P1264, ekonomisk kalkyl  

2011-05-06

Figur B6.1 Ekonomisk kalkyl, del 2 



 

B6.2 

 

 

Figur B6.2 Ekonomisk kalkyl, del 2 



 

B6.3 

Figur B6.3 Sannolikhetskurva 



 

B6.4 



 

B7.1 

BILAGA 7 

Det är värdena i tabell B7.1 och B7.2 som har använts vid jämförelsen av resultaten från @Risk och 

slump. Värdena i tabellerna är hämtat från originalprojekten i Bilaga 1-6. 

Tabell B7.1; Siljeströms AB:s resultat från de respektive projekten sammanställda, utifrån de ekonomiska kalkylerna. 

Projekt Datum för prognos 75 % 90 % 

P1196 2009-02-16 17 646 000 17 780 000 

2010-01-15 17 878 000 17 890 000 

P1245 2010-03-08 2 663 000 2 693 000 

2010-12-21 2 883 000 2 837 000 

P1264 2010-05-20 15 173 000 15 364 000 

2011-05-06 15 110 000 15 118 000 

 

I P1264 har projektets prognos tagits plus 2 071 878 kr (ett annat projekt från samma beställare 

avlastade detta projekt) för att sedan avrundas till närmsta tusental. Detta för att det ska bli lättare 

att jämföra siffrorna då de är i samma storleksordning.   

 

Tabell B7.2: Tabellen visar respektive projekts mest sannolika resultat utifrån Siljeströms AB:s ekonomiska kalkyler. 

Projekt 
Datum för 

prognos 
Prognos Budgetreserv 

Mest sannolika 

(prognos – budgetreserv) 

P1196 2009-02-16 19 800 000 2 186 166 17 613 834 

P1245 2010-03-08 3 050 000 403 000 2 647 000 

P1264 2010-05-20 15 630 000 700 000 14 930 000 

 



 

  B7.2 

 

 

 

  



 

B8.1 

BILAGA 8 

I denna bilaga redovisas de värden som har använts i analysen i slump. De rödmarkerade värdena är 

de som har fått en egen rubrik, resten har blivit grupperade under respektive grön huvudrubrik. 

 

  



 

B8.2 



 

B8.3 

 



 

B8.4 



 

B9.1 

BILAGA 9 

Vid användning av @Risk har 

samma siffror som i bilaga 8 

använts, fast alla var för sig. 

Alla siffror har fått en kurva där 

prognos, minsta och största 

värde satts in, enligt figur B9.1.

Figur B9.1; Figuren visar att prognosens siffor använts för att lägga in en kurva 
där sedan minsta och största prognos förts in. 



 

B9.2 



 

B10.1 

BILAGA 10 

FRÅGOR FRÅN MITTREDOVISNINGEN 2/5 
Besvarade av Rebecca Rudfjäll, Siljeströms AB den 5/5. 

 Vad hade beställaren för krav (angående kostnader i den kommande förvaltningen)? blev 

de uppfyllda? 

 Utvärderingar finns med mål, organisation och ekonomi 

 

 Om det blir fel i kalkyleringen, när i projektet kan detta upptäckas? 

 Det kan upptäckas när anbud kommer in. Anbuden ger en indikation på hur väl de stämmer 

överens med grundkalkylen.  

Om ett arbete ej är beräkningsbart i FU kommer det att tillkomma som en kostnad senare i 

form av ÄTA. 

Om anbudet är högre än grundkalkylen går man tillbaka och kontrollerar vad som har 

missats. 

Det är bra att kontrollera och dubbelkolla grundkalkylen från kalkylatorn med projektledar-

ögon och produktions-ögon. Bara för att kalkylatorn är erfaren är det inte säkert att denne 

tänker på allt på rätt sätt. Exempelvis, fasadställningar, de behövs oftast inte runt hela huset 

på en gång, räcker med en fasad. 

Dock är detta ett arbete som prioriteras ned, ingen vill riktigt jobba med att kontrollera 

grundkalkylen. 

 

 Om det inte finns några referensprojekt, hur utförs kostnadsstyrningen då? 

 Man använder sig utav en kalkylator som använder sig av nyckelvärden för saker och ting.  

Man lägger in mer resurser och budgetreserver då detta är ett osäkert projekt.  

 

 Vilka risker har ni bedömt? Någon ni vet som har inträffat i "våra" projekt? 

 Se dokument om riskanalys.  



 

B10.2 

FRÅGOR FRÅN MITTREDOVISNINGEN MED PER OCH ZEEV 10/5 
Besvarade av Rebecca Rudfjäll, Siljeströms AB den 10/5. 

 Hur utförs den successiva riskhanteringen i grupp? Tas annat folk in som hjälper till i 

riskhanteringen? När tas de in i så fall? 

 De sitter i grupp. En representant från BH, med en kunnig byggledare eller 

installationsledare för att kunna avgöra vilken kvalitet handlingarna ligger på. Siljeströms 

sitter med som extern byggledare. I vissa fall tas även en kalkylator och förvaltare in för att 

kunna kolla noggrannare på frågor som berör dem. 

Då Siljeströms är byggledare brukar de sitta ungefär 3 stycken och utföra riskhanteringen. 

 

Om riskhanteringen görs tidigt i projektet är det färre som sitter med. I början gås 

referensprojekt igenom istället för att göra en ordentlig riskbedömning som kan vara svårt 

att göra i ett tidigt skede.  

 

 Hur lång tid tar riskhanteringen? Detta är ju en kostnadsfråga.  

 Ibland tas riskhanteringen som fast pris, då bedöms uppstarten och genomgången att ta runt 

34-36 timmar. 

 

  



 

B11.1 

BILAGA 11 

VEM HAR SKRIVIT VAD I RAPPORTEN? 
1. Inledning 

 

2. Teoretisk referensram 

 

3. Litteraturstudie 

3.1 Ekonomin i byggbranschen  Författare: Veronica 

3.2 Olika Ledningsnivåer   Författare: Chris-Tina 

3.3 Projektering    Författare: Veronica 

3.4 Kostnadsstyrning   Författare: Veronica 

3.5 Riskhantering   Författare: Chris-Tina 

3.6 Upphandling av entreprenad  Författare: Chris-Tina 

3.7 Produktion    Författare: Chris-Tina 

3.8 Samordning    Författare: Chris-Tina 

3.9 Uppföljning    Författare: Chris-Tina 

3.10 Erfarenhetsåterföring  Författare: Veronica 

4. Genomförande 

 

5. Resultat 

 

6. Slutsats 

 

7. Rekommendationer 

 

Endast litteraturstudien är uppdelad. Resten är skrivet av båda författarna tillsammans. 


