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Sammanfattning 
I samarbete med Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder har detta examensarbete 

upprättats. Examensarbetet handlar om bedömning och uppföljning av de allmänna kostnaderna, 

(AK), inom regionen.  

Inom husbyggnation är de allmänna kostnaderna en del av projektets totalkostnad och är i de flesta 

fall svåra att beräkna. Delar av Region Hus Stockholm Bostäder har arbetat med att ta fram 

erfarenhetsvärden och nyckeltal, för att få ökade kunskaper om AK i projekten och därigenom 

underlätta bedömningarna för prissättning i kommande projekt. 

Syftet är att försöka bidra till högre produktivitet genom att göra bättre bedömning, uppföljning och 

erfarenhetsåterföring med hjälp rekommendationer. Målet är ta fram en generell beskrivning av en 

rekommenderad arbetsrutin som ska ha en ”best practice” funktion för framtida arbeten.  

Materialet som detta examensarbete baseras på är en sammanställning av intervjuer med olika 

personer inom Skanska Sverige AB, inom Region Hus Stockholm Bostäder och Region Hus Stockholm 

Kommersiellt. Jämförelse görs mellan bostadsprojekt inom regionerna. Information har även hämtats 

från litteratur och Skanskas hemsida. 

Arbetsrutinerna inom regionen varierar till viss del. Beräkning av AK görs på samma sätt över 

regionen, dock är uppföljningen personlig och varierande i strukturen under produktionsskedet. 

Detta gör att i dagsläget är arbetet personberoende och inte processberoende. 

Rekommendationerna presenteras i form av en arbetsbeskrivning och en 

erfarenhetsåterföringsmodell. Arbetsbeskrivningen omfattar de viktigaste delarna i arbetet med AK 

under anbudsskedet, produktionsskedet samt vid projektavslut. Erfarenhetsåterföringsmodellen 

behandlar hur de befintliga erfarenheterna kan återföras i företaget. Vidare förelås även en 

utveckling av projektstyrningsverktyget SPIK att agera som informationsbärare för att kunna ta 

sammanställa säkrare nyckeltal samt en stabil erfarenhetsbank. Vidare förelås även ytterligare 

utveckling av projektstyrningsverktyget SPIK, för att agera som informationsbärare och därefter  

kunna ta sammanställa säkrare nyckeltal samt en stabil erfarenhetsbank. 
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Abstract 
This thesis was established in collaboration with Skanska Sweden AB, Region Hem Stockholm 
Bostäder. The thesis deals with the assessment and monitoring of the general costs in the region. 

AK is a part of the project's total cost in house building and is in most cases difficult to estimate. Parts 
of the Region House Stockholm Homes have been working to develop empirical values and key 
performance indicators, to gain greater knowledge of the general costs in the projects, thereby 
facilitating the estimation of pricing in future projects. 

It aims to contribute to higher productivity by making better assessment, monitoring and feedback 
with recommendations. The goal is to develop a general description of a recommended practice is to 
have a "best practice" function for future works. 

This thesis is based on material from a compilation of interviews with various people at Skanska 
Sweden AB, Region Hus Stockholm Bostäder and Region Hus Stockholm Kommersiellt. Comparison is 
made between the housing construction projects in the regions. Information was also gathered from 
literature and Skanska´s website. 

The working procedures within the region vary to some degree. Calculation of the general costs is 
similar across the region; however the follow-up is personal and vary in process during the 
production phase. This means that in the current situation is the work is depending on individuals 
rather than process. 

The recommendations are presented in the form of a job description and an experience feedback 
model. The job description includes the main elements in the work of the general costs during the 
tendering stage, production stage and at project completion. The model for experience feedback 
addresses how existing experience can be brought back into to the company. Furthermore, it is 

proposed also a development of the project management tool SPIK to act as an information carrier, 
and with it produce more reliable key performance indicators and create a solid bank of experiences. 
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1. Inledning 

Kapitlet beskriver bakgrunden samt det som ger upphov till att detta examensarbete upprättas.  

Frågeformuleringen, syftet, mål samt avgränsningar tydliggörs . Vidare diskuteras vilka metoder 

som har använts för att uppnå målet. Kapitlet avslutas med faktainsamling som beskriver hur 

fakta och data har samlats. 

1.1 Bakgrund 
Under en lång tid har debatten om de ökande produktionskostnaderna inom byggbranschen 

fortsatt1. Byggkostnaderna för nyproducerade flerbostadshus har stigit med 29 % för perioden 

2005-2010, för gruppbyggda småhus har stigningen varit 24 % för motsvarande period.2 Önskan 

att reducera kostnaderna är stor hos de ledande byggentreprenörerna i Sverige. Viljan har 

uttryckts i olika former av höga ambitioner och mål. För att detta skall kunna uppnås måste 

samma produkt produceras med mindre resurser och därmed reduceras 

produktionskostnaderna.  

Inom husbyggnation är allmänna kostnader, (AK), en del av projektets totalkostnad och är i de 

flesta fall svåra att beräkna. Delar av Region Hus Stockholm Bostäder har arbetat med att ta fram 

erfarenhetsvärden och nyckeltal, för att få kunskap om hur stora AK är i projekten och därigenom 

underlätta bedömningarna i kommande projekt. 

Bedömningen av AK utförs inte på ett likartat sätt inom Region Hus Stockholm Bostäder. 

I dagsläget kan AK variera från 10 % till 17 % för projekt som är belägna inom samma områden 

med liknande förutsättningar enligt uppgift från insatta på Skanska. Vid prognos har en del 

projekt visat siffror som avviker från kalkyl och därmed anses en arbetsbeskrivning över 

arbetsgången för AK mycket intressant. 

1.2 Frågeformulering 
 Hur ser arbetet ut för bedömning av AK för Region Hus Stockholm Bostäder? 

 

 Hur fungerar uppföljningen i dagsläget, hur följs AK upp och vilka poster är genomgående 

tunga för de flesta projekt? 

 

 Är det möjligt att upprätta en rekommendationsmall som gynnar arbetsprocessen av AK? 

 

 Finns det potential till förbättringar gällande arbetet med AK samt uppföljningsarbetet? 

  

                                                           
1 Josephson Per-Erik och Saukkoriipi Lasse, 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet– 
att minska slöserier!, Göteborg 2009 
2Statistiska centralbyrån, Nybyggnadskostnader för bostadshus, 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325426.aspx,Senaste uppdatering: 2011-12-14, 

information utläst: 2012-05-15 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325426.aspx
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1.3 Syfte 
Arbetet syftar till att se över nuläget, rutinerna vid ett enhetligt sätt att arbeta samt vilka risker 

som föreligger vid en bristande uppföljning. 

Syftet är även att försöka bidra till högre produktivitet genom beskrivning av bedömningsarbetet, 

bättre uppföljning och erfarenhetsåterföring samt att arbetet med AK blir processberoende 

istället för personberoende.  

1.3.1 Mål 
Målet är att ta fram en generell beskrivning av en rekommenderad arbetsrutin för hur de AK ska 

beräknas, följas upp samt hur erfarenheten kan återföras.  

Arbetsbeskrivningen ska kunna fungera som ”best practice” vid framtida uppföljningsarbeten.  

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet är begränsat till 10 veckors heltidsarbete. 

Rapporten fokuserar huvudsakligen på de allmänna kostnaderna, (AK), inom husbyggnation och 

endast på produktionschefs- samt projektchefsnivå. Och detta för att dessa två yrkesroller 

kommer i nära kontakt med de allmänna kostnaderna vid beräkning och uppföljning.  

Omfattningen av rapporten begränsas till arbetsrutiner gällande AK för Region Hus Stockholm 

Bostäder, benämns i fortsättningen som Region 1, och Region Hus Stockholm Kommersiellt, 

benämns i fortsättningen som Region 2. Endast resultat från Region 1 presenteras i rapporten. 

Informationen erhålls från totalt 6 produktionschefer (PC), 3 projektchefer(PrC) samt 1 kalkylator 

(Kalk). Intervjun med kalkylator gjordes i syfte att få uppfattning om hur 

projektstyrningsverktyget används inom regionen.  

Jämförelsen av arbetsgången med en annan region kommer att begränsas till ett disktrikt i 

Region 2.  
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1.5 Metoder 
Insamling av fakta har gjorts i form av intervjuer, med frågor ställda till följande grupper: PC, PrC 

samt en Kalk. De olika grupperna fick frågor anpassade för respektive roll, det vill säga samtliga 

PC fick en uppsättning frågor, PrC en annan och Kalk en tredje. De intervjuade har valts ut av 

ledningen, detta då de besitter stor kompetens och erfarenhet inom området, AK-arbetet.  

Informationen har därefter bearbetats med hjälp av sammanställning i intervjumatriser samt 

tolkningar av samtalen. Matriserna återfinns i appendix som Bilaga 5a, 5b och 6. Frågorna som 

ställts har haft avseende att starta ett samtal med den intervjuade. På så vis har den som blivit 

intervjuad fått möjligheten att göra egna ”utsvävningar” i samtalen. En risk med denna typ av 

intervjuer är att ledande frågor ställs. I detta fall kan risken ha ökat i och med att informationen 

från tidigare intervjuer blivit känt. Eftersom det har funnits en medvetenhet om denna risk har 

hänsyn till det tagits i samband med analysen. 

En kvalitativ analysmetod har använts eftersom informationen som erhållits ibland varit utanför 

rapportens avgränsningar. Därmed har en ”avtappning” av intervjumaterialet gjorts i form av 

sammanställningar3. 

Information har även hämtats från litteraturer samt Skanskas hemsida. 

1.6  Faktainsamling 
Examensarbetet bygger på material insamlat från intervjuer, litteratur, forskningsrapporter samt 

tidigare utgivna examensrapporter med anknytning till rapportens ämne. 

En del av litteraturen är sedan tidigare rekommenderade kurslitteratur på 

högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik och design, på Kungliga Tekniska Högskolan och 

betraktas som mycket tillförlitligt. 

Intervjuerna är uppbyggda på frågor som tagits fram i samverkan med handledaren. Frågorna är 

formulerade med avsikt att ge en övergripande bild av arbetet samt uppföljningen av de 

allmänna kostnaderna. Faktainsamlingen är fördelad på två regioner, Region 1 och Region 2.  

Totalt har 6 PC, 3 PrC och 1 Kalk intervjuats, varav 4 PC, 2 PrC och 1 Kalk från Region 1 och 2 PC 

och 1 PrC från Region 2. PC och PrC besitter god kunskap gällande bedömning, beräkning och 

uppföljning av AK. Kalk har i detta examensarbete bidragit med information om SPIK. Flertal av 

de intervjuade PC har lång erfarenhet inom yrkesrollen. Ingen av de intervjuade är refererade i 

rapporten. 

  

                                                           
3 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Oslo 1996 



4 
 

2. Nulägesbeskrivning 

Följande kapitel beskriver nuläget i företaget där region samt distriktsorganisationen beskrivs, 

vidare beskrivs kortfattat miljön där arbetet har utförts, vilka visioner företaget har, 

ledningssystemet samt projektstyrningsverktyget som används i dagsläget.  

1887 lades grunden till Skanska i och med bildandet av Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, ett 

företag som tillverkade betongprodukter4.  

Koncernen Skanska har ca 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och 

Latinamerika. USA är den största hemmamarknaden4. I Sverige är Skanska (Skanska Sverige AB) 

ett av landets största byggföretag med ca 10000 medarbetare och intäkter på cirka 122 miljarder 

kronor (2010)4. I Skanska Sverige AB ingår det flera verksamheter för bland annat bygg- och 

anläggning, infrastrukturutveckling, bostads- och kommersiell utveckling4. Bygg och anläggning är 

Skanskas äldsta och största verksamhetsgren och består i sin tur av tre verksamhetsgrenar: 

husbyggande, väg och anläggning samt asfalt och betong5 

Verksamheten för bygg- och anläggning består av flera regioner som är indelade efter byggtyp 

och geografiskt läge. Där ingår Region1 som är uppdragsgivaren till detta examensarbete. 

2.1 Region 
Regionen är uppbyggd av distrikt, distrikten har verksamma PrC med tilldelade projekt. 

Nedanstående figur visar regionens organisation. 

         

              Figur 1 Illustrerad bild av regionens organisation inom Skanska Sverige AB 

                                                           
4 Skanska Sverige AB, Om Skanska, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/ 

Senaste uppdatering: 2012-01-25, informationen utläst: 2012-05-03  
5
 Skanska Sverige AB, Verksamheten i Sverige, http://www.skanska.se/Om-Skanska/Verksamheten-i-

Sverige/Bygg--och-anlaggningsverksamhet/, Senaste uppdatering: 2012-01-25, 
informationen utläst: 2012-05-28 

 

RC 

DC 

PrC                                PC 

PLing/Pring                   YA 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/
http://www.skanska.se/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Bygg--och-anlaggningsverksamhet/
http://www.skanska.se/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Bygg--och-anlaggningsverksamhet/
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2.2 Distrikt 
Varje distrikt är en byggproducerande enhet. Ett distrikt består av en distriktschef (DC), 3-4 PrC, 

ett flertal PC, produktionsledare (PL), projektingenjör (Pring), planeringsingenjör (Pling), 

yrkesarbetare (YA) samt affärsstöd. Varje PrC ansvarar för flera projekt samtidigt och fungerar 

som stöd för sina PC. PrC driver den ekonomiska styrningen och inköpsfrågor. PC ansvarar för ett 

projekt i taget, men kan samtidigt vara inblandad i ett annat projekt, till exempel i anbudsskedet. 

PC driver produktionen och produktionstekniska frågor. 

                  Figur 2 Illustrerad bild av distriktets organisation i Skanska Sverige AB  

2.3 De fem nollvisionerna 
Skanskas kvalitativa mål är fem nollvisioner som går ut på att verksamheten ska bedrivas med: 

 ”Noll förlustprojekt 
Förlustprojekt påverkar vår lönsamhet och våra kundrelationer negativt  

 Noll miljöincidenter 
Våra projekt ska genomföras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön  

 Noll etiska övertramp 
Vi har nolltolerans vad gäller alla former av mutor eller korruption  

 Noll arbetsplatsolyckor 
Säkerheten för vår personal, lika väl som för underentreprenörer, leverantörer och tredje 
man, ska säkerställas i och runt våra projekt  

 Noll kvalitetsfel 
Utan kvalitetsfel förbättras både vårt slutresultat och kundnöjdheten”6 

Förlustprojekt är ogynnsamma för både lönsamhet och kundrelationer. För att detta ska 

elimineras måste slöserier minskas.  

Region 1 vill uppnå lönsamheten och kvalitetssäkra arbetet genom att jobba på ett enhetligt sätt. 

Därför är en arbetsbeskrivning viktigt för att åstadkomma en stabil arbetsgång som är 

processberoende och inte personberoende.  

  

                                                           
6 Skanska Sverige AB, Om Skanska, www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Vara-mal-/,  

Senaste uppdatering: 2012-01-25, information utläst: 2012-05-03  

Distriktchef 

PrC 

PC PC PC 

PrC 

PC PC PC 

PrC 

PC PC PC 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Vara-mal-/
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2.4 Vårt sätt att arbeta, VSAA 
”Vårt sätt att arbeta” är Skanskas egenutvecklade ledningssystem för att leda verksamheten mot 

flera nöjda kunder, engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs för ökad 

lönsamhet7. Ledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta” består av två delar: Affärsplan och 

Verksamhetsmanual6. I affärsplanen beskrivs Skanskas strategier och åtgärder för verksamheten 

och i verksamhetsmanualen beskrivs arbetssätt för bl.a. miljö och arbetsmiljö6.  

I VSAA beskrivs AK som:  

 ”Inte kan hänföras till ett visst arbete eller 

 Som är gemensamma för hela projektets genomförande.”  

Det vill säga sådana kostnader som är nödvändiga för att driva en arbetsplats, 

arbetsplatsorganisation, bodar och kranar etc.  

2.5 SPIK 
SPIK är ett projektstyrningsverktyg och är en del av Skanskas affärssystem. Verktyget kan 

användas både i anbudsarbetet och i produktionen. I anbudsskedet används den vid beräkning av 

anbudskalkylen. Och i produktionsskedet nyttjas den för avstämning, inköp, planering m.m.  

Via kalkyler och kalkylinformation skapas bl.a. budget och planering som under projektets 

produktionsfas styrs med hjälp av förändringshantering.  

I SPIK finns följande grenar: 

 Register, där framgår bl.a. vilka användare/medarbetare som är inblandade i projektet, 

index, kategoripriser, AMA-register, leverantörsregister m.m. 

 Projekt, visar projekt som man har behörighet till, vilket kan vara flera projekt samtidigt. 

 Kalkyl, visar olika kalkylposter, projektpriser mm.  

 Risker och möjligheter, visar bl.a. vilka riskinventeringar som finns i projektet.  

 Daglig drift, där ingår frågor och svar gällande projektet, dagbok för projektet med möjlighet 

till flera författare, en förändringslista där uppdatering av all förändring under projektet kan 

registreras. Exempel på uppdatering är ÄTA. 

 Budget, den totala budgeten för projektet. Nya budgetar skapas under denna flik. 

 Avstämning/prognos, projektets ekonomiska utveckling kan följas under denna flik. 

 Planering, en ny gren i programmet som ska vara hjälpmedel vid planeringsarbetet.  

 Inköp, innehåller inköpsplanen för projektet och de egna inköpsuppgifterna som innehåller 

en sammanställning av medarbetarens inköpsuppgifter som skall utföras enligt inköpsplanen. 

 Analys, analys av kostnad och tid för projekt. 

 Empiri, här kan man söka efter och jämföra projekt, dock endast de som man själv varit med. 

Man kan även jämföra kalkylkostnader och producerade kostnader, men även denna 

funktion kräver en viss behörighetsgrad.  

  

                                                           
7
 Skanska Sverige AB, VSAA, Vårt sätt att arbete, Informationen tagen från Skanskas intranät, 

informationen utläst: 2012-05-07 



7 
 

I SPIK finns det funktioner för exempelvis budgetunderlag som kan användas för kostnader och 

intäkter. Även produktionskostnader och intäkter importeras till SPIK från Oracle (Oracle sköter 

Skanskas affärssystem, rörande moms och fakturor). Dessa värden (kostnader och intäkter) ligger 

till grund för den avstämning och slutkostnadsprognos som görs i SPIK. Efter detta skede överförs 

projektprognosen till Oracle för avstämning mot bland annat fakturor. 

En annan funktion i SPIK är ”daglig drift”, vilket motsvarar en form av dagbok. PC har möjlighet 

att föra in förändringar som uppstår under projektets gång. Dessa förändringar registreras som 

ÄTA-arbeten direkt i en förändringslista. Bild 18 visar de olika grenarna i SPIK, bland annat ”daglig 

drift”. 

 

  

                                                           
8
 Skanska Sverige AB, VSAA, Vårt sätt att arbete, Informationen tagen från Skanskas intranät, 

informationen utläst: 2012-05-07 

Figur 3. Grenar i SPIK Bild 1. Grenar i SPIK. Bild från SPIK 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver den allmänna styrningen inom byggprocessen, vidare beskrivs hur 

kurslitteratur identifierar de allmänna kostnaderna (indirekta kostnader) samt hur de allmänna 

kostnaderna (allmänna hjälpmedel och arbeten) är identifierade i AMA. 

3.1 Allmän byggstyrningsprocess 

3.1.1 Den produktionstekniska och ekonomiska styrningen 
Den produktionstekniska styrningen syftar till planerings-, uppföljnings och kontrollinsatser.  

Entreprenören tar emot förfrågningsunderlaget som bearbetas och projektet planeras utifrån 

förutsättningarna. Mängdberäkningen, dvs. beräkning av material, tid och kostnad, är grunden 

till byggaktivitetens teoretiska material- samt arbetsmängd och görs med hjälp av ritningar och 

beskrivningar. När den så kallade mängdförteckningen är klar kan både anbudsplanering samt 

kostnadsberäkning påbörjas.  

3.1.2 Anbud: Anbudsplanering och kostnadsberäkning 
Anbudsplaneringen är nödvändig för både kontroll av tidsplan samt val av produktionsmetoder 

och utgör en grund för kostnadsberäkningen. Planeringsarbetet i anbudsskedet har, förutom att 

fungera som grund för anbudsberäkningen, även en styrningsfunktion för produktionen vid 

byggskedet.  

Bilden nedan är en schematisk bild av hur byggstyrningen kan se ut för ett husprojekt. 

  

Figur 4. Illustrerad bild från Byggstyrning, Uno Nordstrand och Ervin Révai, 2002, Tredje upplagan tryckt 2011. 
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3.1.3 Byggstart 
Efter anbudskalkyleringen skickas anbudet till beställaren. Är anbudet i enlighet med 

förutsättningarna erhåller entreprenören en beställning. Detta skede kallas för byggstart i figur 4 

och omfattar både produktionsplanering och produktionskalkyl. Kalkylen som upprättas under 

anbudsskedet fastställs till produktionskalkyl och – budget.  

3.1.4 Byggskede 
Under produktionstiden följs kostnaderna och åtgången för material, timmar samt hjälpmedel 

upp med eventuella avstämningar. Tidsintervallet för avstämningarna är helt beroende på hur 

företaget jobbar. Avstämningarna benämns som resursuppföljning samt kostnadsuppföljning. 

Detta ska fungera som ett styrsystem för hur projektet utvecklas och skapa möjlighet till 

påverkan vid avvikande trend. 

3.1.5 Projektavslut 
Vid projektavslut görs en avstämning av den färdiga produkten. Den slutgiltiga prognosen 

färdigställs vid detta skede. De faktiska kostnaderna jämförs med produktionsbudgeten. 
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3.2 Allmänna kostnader 
En allmän kostnad är motsvarande en omkostnad, indirekt kostnad. Enligt Nationalencyklopedin 

är ”omkostnad, indirekt kostnad, kostnad som inte kan hänföras till bestämd kostnadsbärare, så 

som till en viss produkt, t.ex. kostnad för lokaler.”9. Vidare kan indirekta kostnader, omkostnader, 

beskrivas som kostnader där flera tjänster alternativt produkter nyttjar resurserna. Ett sådant 

kostnadsslag kan inte direkt belasta en kostnadsbärare, utan måste samlas upp på 

kostnadsställen. Därefter fördelas kostnaderna på kostnadsbärare, dessa kostnader kan då kallas 

för fördelade kostnader alternativt omkostnader. 

 

Figur 5 visar kostnadsfördelningen av den direkta samt indirekta kostnaden. Rapporten berör 

endast den indirekta kostnaden. 

Enligt figuren ovan visas tre ”rutor”: 

Kostnadsslag: Kostnader som kan kopplas till arbetsuppgiften, exempelvis löner, material, el och 

tele. 

Kostnadsställen: Där själva kostnaden uppstår, oftast är det en organisatorisk enhet. 

Kostnadsbärare: Det som produceras och som bär kostnaden. Det som produceras kan 

exempelvis vara en tjänst eller ett kalkylobjekt. 

  

                                                           
9 Nationalencyklopedin, omkostnad, indirekt kostnad, http://www.ne.se/sok?q=omkostnad, 

information utläst: 2012-04-20 

Figur 5. Illustrerad bild på Kostandsfördelningsmodell, Företagsekonomi - från begrepp till beslut, Nancy Holmström, Fjärde 
upplagan, 2001 

http://www.ne.se/sok?q=omkostnad
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3.3 Allmänna material- och arbetsbeskrivningar, AMA 
AMA står för Allmänna material och arbetsbeskrivning10. I AMA beskrivs pålitliga tekniska 

lösningar för olika konstruktioner. Dessa beskrivningar kan i sin tur användas för dokumentation 

samt kommunikation under hela byggtiden. Beskrivningarna kan användas från anbud till färdiga 

bygghandlingar, dvs. igenom hela byggprocessen. AMA är uppdelat i olika avsnitt, fackområden, 

och innehåller bland annat AF 07, som står för Administrativa föreskrifter. De administrativa 

föreskrifterna sträcker sig över samtliga fackområden. AB (Allmänna Bestämmelser) och ABT 

(Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader) utgör grunden för de Administrativa 

föreskrifterna. 

Rapporten har koppling främst till de delar som benämns: Allmänna hjälpmedel AMA AF 07 samt 

Allmänna arbeten i AF AMA 98. Nedan redovisas de delar som innefattas i Allmänna hjälpmedel 

och Allmänna arbeten. 

AMA AF 07 - AFH - Allmänna hjälpmedel11:  

 AFH.1 – Placering av allmänna hjälpmedel 

 AFH.2 – Bodar 

 AFH.3 – Tillfällig väg och plan 

 AFH.4 – Tillfällig el- och VA-försörjning m.m. 

 AFH.5 – Skydd av arbete och egendom m.m. 

 AFH.6 – Tillfälliga konstruktioner 

 AFH.7 – Transportanordningar 

 AFH.8 – Redskap och verktyg 

 AFH.9 – Övriga allmänna hjälpmedel 

AF AMA 98 - AFJ - Allmänna arbeten10:  

 AFJ.1 – Transporter, hantlangning vid transporter 

 AFJ.2 – Montering, hantlangning vid montering 

 AFJ.3 – Ursparning, håltagning och igensättning 

 AFJ.4 – Skyddsåtgärder 

 AFJ.5 – Uppvärmning m.m. 

 AFJ.6 – Efterlagning 

 AFJ.7 – Länshållning, renhållning, rengöring m.m. 

 AFJ.8 – Utsättning  

RA: Råd och anvisningar finns med både i AMA AF 07 och AF AMA 98. RA fungerar som 

tillämpning av AMA som behövs för att göra beskrivningarna fullständiga och kalkylerbara. RA är 

heltäckande med avseende på fastställda BSAB koder och rubriker12. 

                                                           
10

 Svensk byggtjänst, Vad är AMA, http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#VadArAma, informationen 

utläst: 2012-05-04 
11 Svensk byggtjänst, Allmänna hjälpmedel,  

http://ama.byggtjanst.se/CodeTree.aspx?kod=AFH&urvalId=1&pubId=3&DistId=55,  
information utläst: 2012-05-04 
12 Svensk byggtjänst, Vad är RA, http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#93103c37-2e39-4337-ba80-

d4c3b77ebfff, information utläst: 2012-05-04 

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#VadArAma
http://ama.byggtjanst.se/CodeTree.aspx?kod=AFH&urvalId=1&pubId=3&DistId=55
http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#93103c37-2e39-4337-ba80-d4c3b77ebfff
http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#93103c37-2e39-4337-ba80-d4c3b77ebfff
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4. Resultat och genomförande 

Följande kapitel resultatet som erhållits från utförda intervjuer samt hur arbetet metodmässigt 

har utförts. Beskrivning av hur arbetet med de allmänna kostnaderna utförs i Region 1 beskrivs 

efter Byggprocessens olika i skeden. Intervjumateriser har sammanställts i bilaga 5a, 5b och 6.  

4.1 Definitionen av allmänna kostnader AK 
Som tidigare nämnts är AK sådana kostnader som belastar hela eller delar av projektet och/eller 

inte kan kopplas till ett visst arbete, det vill säga resurser som inte byggs in i slutprodukten. 

Samtliga resurser inom Skanska följer ett kodkonteringssystem strukturerad enligt BSAB 96. 

Systemet är från Svensk Byggtjänst.  

AK ingår i 8 huvudposter. Varje enskild huvudpost består av flera underresurser. Vissa 

huvudposter består endast av AK medan andra huvudposter innefattar några underresurser som 

är AK.  

Huvudposterna innehåller hundratals underresurser dock är underresurserna projektspecifika. 

Nedan beaktas endast huvudposterna, för mer specifika resurser tillhörande huvudposter, se 

Bilaga 1.  

De 8 huvudposterna: 

1 Löner, tjänstemän, resor m.m. (benämns även som Arbetsledning) 

 

3 Transporter 

 

4 Maskinell utrustning (Maskin) 

 

5 Inbyggt material (BTG-tillägg) 

 

6 Hjälpmaterial 

 

7 Drift arbetsplats (Driftmaterial) 

 

8  Underentreprenader (UE) 

 

9 Exploateringsåtaganden (Konsulter, avgifter) 
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4.2 Hur ser arbetet och uppföljningen av AK ut idag? 
Nedan följer en beskrivning av hur arbetet utförs i dagsläget, gällande de allmänna kostnaderna i 

Region 1. 

4.2.1 Anbudsskedet 
AK står för en betydande del av anbudskalkylen. Eftersom PC besitter god kunskap om indirekta 

produktionskostnader, är det betydelsefullt att ha med PC redan i anbudsskedet. Storleken på AK 

varierar beroende på olika förutsättningar.  

 

Förutsättningar som samtliga PC ansåg väsentliga är bl.a. 

 Arbetsplatsens läge (exempel: landsbygge eller tätort) 

 Storlek 

 Disposition (placeringsritning)  

 Vald produktionsmetod (exempel: Prefab- eller platsgjuten stomme) 

 Totala produktionstiden 

 Årstid för produktionen 

 Mängd arbete som skall utföras av UE kontra egna resurser.  

Vidare var de intervjuade PC eniga om vilka underlag som behövs för bedömning av AK.  

 Placeringsritning 

 Förfrågningsunderlag 

 Detaljplan 

 Tidplan (upprättas av PC) 

Med hjälp av tidplanen beräknas delar av AK, t.ex. Arbetsledning. En PC från Region 1 vill ha 

information om den tilltänkta arbetsgruppen. Beroende på vilka personer som arbetsledningen 

kom att bestå av kunde det påverka tidplanen. Vidare underlag som ansågs nödvändiga var bl.a. 

placeringsritningen, för identifikation av möjligheterna inom området och med detta bestämma 

produktionsmetoden.  

För kostnadsbild av t.ex. kranar och ställningar används tidplanen som underlag i prisförfrågan till 

UE. Samtliga PC använde erfarenhetsvärden från egna tidigare projekt för svårbedömda poster i 

AK.  Fåtal PC använde även nyckeltal från SPIK, men eftersom uppdateringen av värden ej är 

frekvent bör pålitligheten ifrågasättas. För den slutliga sammanställningen och redovisningen av 

AK används Excel-mallar, oftast används samma mall inom ett distrikt. Bilagorna 2-4 visar ett 

utdrag av en del av en Excel-mall. 

4.2.2 Byggstart 
Efter ”vunnet” anbud gör anbudskalkylen om till en produktionskalkyl. Under upphandlingstiden 

kan det ha uppkommit förändringar i förfrågningsunderlaget samt förhandlingar vid 

kontraktsskrivandet och därmed revideras anbudskalkylen till en produktionskalkyl. Utifrån 

produktionskalkylen upprättas en produktionsbudget i samband med produktionsstart och 

kostnadsresurserna fördelas efter produktionstidplan. Det är PC som korrigerar och gör om 

kalkylen, men alla siffror diskuteras antingen under arbetet eller efter avslutat arbete med Pring 

och PrC.  
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4.2.3 Byggskedet  
När produktionen startar följs AK upp med olika frekvens på uppföljningen. Oftast läggs mer vikt 

på de tunga posterna och poster där kostnaderna har varit svåra att bedöma, t.ex. kranar, 

ställningar och uppvärmning. Fåtal PC poängterade vikten att ha en god struktur för uppföljning 

av t.ex. handverktyg eller småmaskiner som kan stå oanvända under längre tid. Uppföljningen 

kan bidra till att maskiner inte står oanvända och kostar utan skickas tillbaka. 

Intervjuer visar att Arbetsledningen är en tung post och är svår att påverka. Försök till att minska 

posten har gjorts, främst genom att rationalisera bort arbetsuppgifter.  

4.2.4 Projektavslut  
Vid projektslut bokförs slutgiltiga AK i kalkylen. Dock förekommer det att PC ner i tid i det 

avslutande projektet och samtidigt börjar inledande på ett nytt projekt. Därmed kan 

projektavstämningen bli ojämn. Anledningen till att PC börjar på ett nytt projekt innan det 

avslutande projektet är färdigställt beror dels på att prognoserna för sista perioden redan visar 

en riktning för vad slutkostnaden för kunden blir och att Pring kan stämma av de sista 

kostnaderna. Det beror även på att Skanska som nämnts tidigare vill minimera spill och därför 

påbörjar nästkommande anbud så att produktionsstarten sammanfaller med avslutet av 

föregående projekt. På så vis minimeras tiden som produktionsapparaten står still mellan 

projekten.  

4.2.5 Alternativa beräkningsverktyg 
Intervjuerna visar att de flesta PC använder sig av papper, penna och miniräknare för första 

utkastet av AK beräkningarna. Erfarenhetsvärden är i detta läge ett återkommande verktyg för 

alla PC. När alla kostnader är beräknade går PC, Pring och eventuellt PrC igenom alla poster och 

därefter förs siffrorna in i respektive Excel-mall alternativt i SPIK. 
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5. Analys 

Följande kapitel analyserar svaren som erhållits från intervjuerna, vidare diskuteras förrfattarnas 

egna teorier om det som kan påverkat erhållna svar och resultat.  

5.1 Frågor och svar; Produktionschefer (PC) 

Fråga 1. Vilka poster ingår i allmänna kostnader? 

De tillfrågades svar visar att det på regionnivå troligen finns en samsyn på vilka poster som ingår i 

AK. Dock framgick även att det skiljer sig från individ till individ vad som ingår i varje post. 

Tvetydighet i vad som ingår i de olika posterna medger viss frisering av resultatet, gällande AK 

procentsatsen och slutkostnaden. Med andra ord, genom att flytta en tvetydig kostnad från AK 

sänks det icke kundvärdesskapande kostnaderna, dock försvinner inte kostnaden då 

slutkostnaden fortfarande är detsamma. 

Fråga 2. Vilka poster inom allmänna kostnader är tyngst (enskilt största)?  

Frågan avser ge en bild av hur AK är fördelade. Intervjuerna visar att Arbetsledningen är den 

största kostnaden. Vidare påvisas att beroende av projekttyp kommer Maskin alternativt Drift 

arbetsplats på andra plats. Detta visar endast vilka kostnader som är störst, dessvärre behöver 

inte det vara synonymt med störst förbättringspotential. I samband med intervjuerna framkom 

att de största posterna även granskas hårdast vilket medför att det inte finns lika stort 

förbättringspotential.  

Fråga 3. Vilka poster inom allmänna kostnader fokuserar ni mest på i projektet, och varför? 

Hos flera av de tillfrågade ligger fokus på de tunga posterna (arbetsledning, driftmaterial och 

maskinkostnader). Detta trots att det är känt att dessa kostnader redan är hårt kontrollerade. 

Anledningen till att fokus ligger här är att risken för skenande kostnader bedöms som mycket 

stor. Dock visade intervjuerna från Region 2 i Uppsala att uppföljning av mindre resurser, t.ex. 

småmaskiner, utfördes regelbundet vilket saknades i Region 1. Detta visar att uppskattat 

förbättringspotential inte enbart ligger hos de tunga posterna utan även hos mindre resurser så 

som småmaskin. Då dessa kan stå oanvända under längre tid kan små kostnader snabbt bli stora. 

Därmed kan riskerna för detta reduceras genom tätare uppföljningar och inventering av vad som 

finns på arbetsplatsen. 

Fråga 4. Vilket/vilka verktyg använder du för att bedöma/beräkna allmänna kostnader? 

Samtliga PC använde sig av egna Excel-mallar och erfarenhetsvärden, de flesta PC jämförde 

erfarenhetsvärden med egna projekt. Dock var det endast 1 PC från vardera regionen som tittade 

på andras tidigare projekt. Med andra ord kommer kostnaden för resurserna från individernas 

egna erfarenheter. Litet erfarenhetsutbyte sker mellan PC/projekt inom Region 1, men här finns 

en tydlig skillnad då Region 2 i Uppsala har tydliga forum för informationsutbyte. I detta 

examensarbete har vi inte utvärderat om detta påverkar träffsäkerheten i AK. 

Frågan ställdes med avseende att få information om vilka verktyg som användes och ej vilka 

underlag. Dock har fåtal PC svarat med tidplan och placeringsritning som verktyg, vilket anses i 

denna fråga som en misstolkning. 
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Fråga 5. Vilken struktur har du när du arbetar med allmänna kostnader? (Hur börjar du och hur 

lägger du upp arbetet för att sedan kunna följa upp de allmänna kostnaderna?) 

Alla kontaktade PC svarade med att de ville vara med tidigt i anbudsskedet för att ta del av 

informationen varefter den framkom, på så vis kan de beräkna AK delen med hjälp av egna 

erfarenhetsvärden. Risker med att någon annan tar fram AK-delen är osäkerheten av hur precis 

kostnaderna är beräknade. Detta visar att strukturen av AK-bedömningen är beroende av 

individen och inte processen. 

Då samtliga PC ville vara med tidigt i anbudsskedet ger det även möjlighet till att en grov tidplan 

kan sättas mycket tidigt, vilken i sin tur kan preciseras genom flera iterationer. Genom att PC 

skapar en grov tidplan tidigt kan risker lyftas och förutsättningarna omvärderas. Som man redan 

tar upp i fråga 4 används tidplanen för att göra resursuppskattningen och därefter beräkna totala 

AK. I beräkningen av AK ville samtliga PC även ha placeringsritningen som underlag.  

Fråga 6. När i ett projekt börjar du räkna/titta på allmänna kostnader? 

I enighet med frågan innan ansåg alla att börja tidigt, redan i anbudsskedet, gynnar 

träffsäkerheten på AK. När produktionen startar gör PC om anbudskalkylen till en 

produktionskalkyl då förändringar gällande resurserna kan ha uppkommit mellan anbud och 

produktionsstart. I vissa fall är det under detta skede som den tilltänkta PC kommer in i 

projektet, alltså produktionsstarten. Då eftersom någon annan än PC har beräknat AK-delen är 

det viktigt för PC att säkerställa kalkylen så att nödvändiga resurser finns med, alternativt att 

onödiga tas bort. 

Fråga 7. Vad har du för frekvens på uppföljning gällande allmänna kostnader? 

Genomgående var svaret att uppföljning sker i samband med prognostillfället, som är fyra gånger 

per år. Däremot hanterades den personliga AK uppföljningen olika av respektive PC. En del utgår 

ifrån fakturering andra följer upp med en frekvens baserad på tidigare erfarenheter. Uppföljning 

baserade på tidigare erfarenheter är personberoende, alltså kan uppföljning göras dagligen, 

veckovis, månadsvis eller sporadiskt. Men fåtal PC från Region 1 poängterade att projektets 

längd och storlek påverkade hur noggrant uppföljningarna behöver utföras. Exempel på detta är 

om PC har ett litet projekt över kort tid, då är möjligheterna att se eventuella avvikande trender i 

kostnader större än vid stora och långa projekt. 
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Fråga 8. Är det något verktyg du saknar i ditt arbete med allmänna kostnader? 

Det finns ett stort behov av strukturerad insamling och distribution av erfarenhetsvärden, 

framförallt på svårberäknade resurser som fjärrvärme och tele. Det finns ingen skillnad mellan de 

som har ett forum för erfarenhetsutbyte och de som saknar forum för detsamma.  

Intervjuerna visade även att flertal PC inte hämtade nyckeltal från SPIK då värden inte alltid är 

tillförlitliga. Annat som flertal PC ansåg kunde vara till hjälp vid upprättandet av AK var bl.a. en 

förenklad AK-mall som ej avser beräkning, utan endast lista på resurser anpassad för bostäder, 

utifrån den befintliga i SPIK. Flertal PC från Region 1 ansåg att SPIK inte var tillräckligt 

användarvänligt för att tillämpas i det dagliga arbetet.  

En PC från Region 1 skulle vilja se möjligheter till att kunna jämföra liknande projekt samt hur 

andra har jobbat med dessa projekt inom regionen.  

Fråga 9. Skiljer sig de allmänna kostnader beroende på entreprenadform? 

Uppfattningen är att entreprenadformen har en marginell påverkan på AK:s slutkostnad, detta 

kan bero på att regionernas dominerande entreprenadform idag är totalentreprenader. Dock 

ligger fokus på avtalsformen i förfrågningsunderlaget än på vilken entreprenadform. Men i detta 

examensarbete har denna uppfattning ej prövats.  

Fråga 10. Vem gör vad vid AK? Gör PC hela AK eller tilldelas han delarbeten? 

Vanligast är att PC i visst samråd med Pring tar fram ett första utkast som sedan granskas av PrC 

och Kalk. Sammanställning av anbudskalkylen görs av PC och PrC. 
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5.2 Frågor och svar; Projektchefer (PrC) 

Fråga 1. Vilka poster ingår i allmänna kostnader? 

PrC 1 och 2 hade en mer överensstämmande uppfattning av vad som ingår i de allmänna 

kostnaderna, (AK), än vad samtliga PC hade. Intervjuerna visade att Region 1 hade en mer 

identifierad bild av AK. I detta fall räknade inte PrC 3 från Region 2 in Exploateringsåtaganden i 

AK. Dock kan detta inte ses som statistiskt säkerställt då endast en PrC från Region 2 har 

intervjuats.  

Men det som händer vid annorlunda placering av resurser är att AK procentsatsen antingen bli 

större eller mindre. Dock påverkar inte placeringen den totala slutkostnaden för projektet 

eftersom kostnaden enbart rör sig mellan olika konton.  

Fråga 2. Vilka poster inom allmänna kostnader är tyngst (enskilt största)?  

Alla intervjuade är eniga om att Maskinkostnader är en av de tyngsta inom AK. Men en stor 

skillnad mot PC, där de flesta är eniga om de tunga posterna, är PrC mer varierande i svaren. 

Samtliga PrC var överens om att produktionsmetoden var en bidragande faktor till vilka poster 

som blev tyngst. Vidare är AK projektberoende. 

Fråga 3. Vilka poster inom allmänna kostnader fokuserar ni mest på i projektet, och varför? 

Två PrC lägger fokus på de tunga posterna i AK och en PrC svarade med att alla poster är viktiga 

att följa. Dock kan frågan anses vilseledande och hänsyn har tagits i analysen då den kan ha 

koppling till frågan ovan. 

Fråga 4. När i ett projekt börjar du räkna/titta på allmänna kostnader samt hur du följer upp 

de? 

Alla intervjuade svarade att de var med redan vid anbudsskedet. Uppföljningen görs vid 

prognostillfället. Uppföljning och avstämning som görs utöver prognostillfället utförs av PC. 

Fråga 5. Vilket/vilka verktyg använder du för att bedöma/beräkna allmänna kostnader? 

Både PrC 1 och 2 från Region 1 arbetade i datorprogrammet Excel vid uppföljningsarbetet med 

AK. PrC från Region 2 beräknade med papper och penna. Alla använde sig av erfarenhetsvärden, 

dock varierade källan för dessa värden. SPIK samt gamla projekt var främsta källorna för 

erfarenhetsvärden. PrC räknar inte på själva AK kalkylen utan fungerar som ett stöd, men vid 

sammanställning av anbudskalkylen går PrC, PC, Pring och Kalk igenom alla resurser. 

Fråga 6. Vilken typ av bedömning sker vid en prognos? 

Alla PrC var eniga om bedömningsarbetet. Samtliga tittade på den verklig nedlagda kostnaden av 

projektets kassa fram till ett visst datum, återstående summa samt bedömning av projektets 

ekonomiska utvecklig kommande tiden. I dagsläget vill PrC1 från Region 1 kunna jämföra olika 

nyckeltal för avslutade, pågående samt kommande projekt. Detta skulle kunna ge jämförbara 

nyckeltal på distrikts- samt regionnivå.  
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Fråga 7. Är det något du saknar i ditt arbete med AK? 

Av de som intervjuades svarade PrC 1 med att det skulle vara intressant att kunna jämföra 

projekt mot projekt oavsett distrikt i Region 1. Som tidigare nämnt vill PrC 1 från Region 1 kunna 

jämföra nyckeltal på distrikts- samt regionnivå. PrC 3 från Region 2 skulle vilja separera 

tjänstemannalöner och YA-timmar i posten Arbetsledning. Det vill säga att YA-timmarna 

summeras för sig och arbetsledningen för sig, detta skulle underlätta prognosarbetet. 

Fråga 8. Vilken frekvens har du på uppföljning av AK? 

Alla intervjuade svarade med att uppföljningen görs var fjärde månad, det vill säga det faktiska 

prognostillfället. Men att tillfälliga uppföljningar görs av PC, detta kan även vara i samråd med 

PrC.  
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5.3 SPIK 
SPIK är ett verktyg med beräknings- och uppföljningsfunktioner för både i anbudsskedet så som 

under produktionstiden. I programmet finns det bland annat AK-mallar som är användbara inte 

bara som kalkylmall utan även som avstämningsmal. Dessa mallar är resurslistor. Dock har 

intervjuerna visat att alla PC inte använder SPIK i sitt dagliga arbete med de allmänna 

kostnaderna, (AK), utan oftast är det Pring eller Kalk som för in siffror i projektverktyget. 

Användbarheten kan ses som en generationsfråga. Det vill säga att om PC-arbetet aldrig 

inneburit användning av projektutvecklingsverktyg utan endast beräkning för hand med hjälp av 

egna erfarenhetsvärden samt offertpriser kan tillämpningen av ett sådant verktyg ta lång tid.  

Verktyget används inte så mycket i PC:s avstämningsarbete, ingen utav de intervjuade PC 

använder SPIK för avstämning trots att möjligheten finns. Utan samtliga PC använde sig av 

befintliga mallar, hämtade från egna tidigare projekt. Anledning till att egna mallar för AK-

beräkning användes istället för SPIK-mallarna kan vara p.g.a. att samtliga PC redan var insatta i 

strukturen i sina egna mallar än de generella mallarna i SPIK. Även om de generella mallarna 

finns att tillgå i SPIK har intervjuerna visat att fåtal PC överhuvudtaget använde sig av verktyget, 

oavsett typ arbetsuppgift.  

Resurslista från SPIK har erhållits. Verktygets AK-resurslista består av 149 sidor och är mycket 

utförlig. Intervjuade PC svarade att SPIK används vid prognostillfällen men att AK-arbetet vid 

anbud och egna uppföljningar inte utförs i SPIK.  

Samtliga medarbetare på Skanska Sverige AB har tillgång till SPIK. Dock är tillgängligheten i SPIK 

begränsad, vilket betyder att endast iblandade i ett projekt har tillgång projektinformation i 

verktyget. För att ansöka om läsbehörighet till ett specifikt projekt måste den ansökande ta 

kontakt med exempelvis Kalk, förutsatt att hen har behörighet till att lägga till utomstående till 

projektet.  

Verktyget har en funktion som lagrar alla avslutade projekt, EMPIRI. Funktionen avser att fungera 

som en erfarenhetsbank. Dock har intervjuade PC svarat att risker för ej tillförliga 

beräkningsvärden i AK föreligger om erfarenhetsvärden hämtas från EMPIRI utan kunskap om 

förutsättningarna för värdet. Intervjuerna med PC har visat att erfarenhetsåterföringen hos 

flertal PC via SPIK är bristfällig. Vidare bör SPIK:s tillgänglighet öka för fler medarbetare då 

verktyget är stabilare och säkrare än Excel. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redogörs resultatet kopplat till frågeformuleringen samt syftet med detta 

examensarbete. Dock presenteras den rekommenderade arbetsrutinen under kapitel 7, 

Rekommendationer och potentiella förbättringar.   

Intervjuerna med samtliga PC gav oss sen tydlig bild av hur arbetet med de allmänna 

kostnaderna, (AK), utförs inom Region 1.  

Arbetsrutinerna inom regionen varierar till viss del. Det som är lika i arbetsgången är 

beräkningen av AK och detta är likartat i Region 1. Skillnaden inom regionen är 

uppföljningsstrukturen, som är personlig och varierande. Med varierande menas att 

uppföljningen kan ske i Excel eller med hjälp av papper och penna men även vad och när AK-

resurser följs upp skiljer sig åt mellan PC: Enligt intervjuerna menar några PC att projekten kan 

liknas vid ”små företag i det stora företaget”. 

 

Det finns ingen enhetlig struktur eller riktlinjer för hur AK ska följas upp under produktionsskedet 

(utöver prognoserna), detta gör att i dagsläget är arbetet personberoende och inte 

processberoende. Med öka medvetenhet gällande hur erfarenhet kan återföras inom företaget 

kan produktiviteten ökas och därmed även lönsamheten. Med andra ord finns potential för 

förbättringar både i AK-arbetet och erfarenhetsdelningen.  

 

Arbetsmetodiken hos samtliga PC i Region 2 och 1 är lika vid AK-beräkningarna, men det finns 

skillnader gällande erfarenhetsåterföringen och kommunikationen. I Region 1 har inget forum för 

kommunikation och erfarenhetsutbyte för PC identifierats. Flertal av de intervjuade PC från 

Region 1 jämförde sina nuvarande projekt med tidigare egna projekt. Detta medför en snäv 

benchmarkingsområde inom Region 1. 

Men i Region 2 finns ett sådant forum. Forumet avser informationsdelning för PC inom det 

intervjuade distriktet. Där har sex planerade träffar upprättats varje år, för att dela positiva och 

negativa erfarenheter inom de egna projekten. Träffarna har även för avsikt att öka 

medvetenheten om andra projekt inom distriktet. Dessa träffar gör att det intervjuade distriktet i 

Region 2 har bättre benchmarking gällande exempelvis kostnadsbilden än Region 1.   
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Allmänna 
Kostnader 

Förutsättningar  

•Projektets läge 

•Produktionsmetod 

•Utförande tid 

•Storlek och disposition 

Underlag 

•Förfrågningsunderlag 

•Placeringsritning 

•Tidplan 

•Myndigheters krav  

7. Rekommendationer och potentiella förbättringar 

Detta kapitel redogör vad författarnas rekommendationer till Region Hus Stockholm Bostäder att 

fortsätta med samt att förbättra, vidare innehåller kapitlet argumentationer för vad dessa 

rekommendationer kan tillföra för arbetet.  

7.1 Rekommenderad arbetsbeskrivning 
Nedan följer en rekommenderad arbetsbeskrivning baserad på de intervjuer som gjorts.  

7.1.1 Anbudsskedet 
För att säkerställa att relevanta förutsättningar inför anbudskalkylen finns bör en checklista 

upprättas. Det är även lämpligt att checklistan kontinuerligt uppdateras med de nya krav på 

dokument som uppkommer.  Vidare bör checklistan omfatta bl.a. 

Förutsättningar: 

 Arbetsplatsens läge (exempel: landsbygge eller tätort) 

 Storlek 

 Disposition (placeringsritning)  

 Vald produktionsmetod (exempel: Prefab eller platsgjuten stomme) 

 Totala produktionstiden 

 Årstid för produktionen 

 Mängd arbete som skall utföras av UE kontra egna resurser.  

Dokument: 

 Placeringsritning 

 Förfrågningsunderlag 

 Detaljplan 

 Tidplan (upprättas av PC) 

  

Figur 6. Viktiga förutsättningar och underlag vid bedömning av de allmänna kostnaderna 
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De underlag som bör finnas vid bedömningen av de allmänna kostnaderna, (AK), är beställarens 

förfrågningsunderlag, produktionstidplanen, en placeringsritning, och myndigheters krav som 

projektets kan ställas för i form av detaljplan.  

Vi rekommenderar att PC ska vara med så tidigt som möjligt i anbudsskedet, PC bör beräkna AK, 

för ju tidigare PC sätter sig in i arbetet, desto lättare är det att kontrollera AK under 

produktionsskedet. 

Vidare bör alltid väderberoende kostnader följas upp med tätare intervaller. Erfarenhetsvärden 

bör jämföras med andra PC alternativt PrC för ökad träffsäkerhet gällande AK. 

7.1.2 Byggskede 
Efter vunnet anbud upprätts en produktionskalkyl upprättas, baserad på anbudskalkylen men 

med alla förändringar som gjorts under upphandlingstiden. Efter produktionskalkylen kan en 

produktionsbudget göras och allt detta görs av PC, antingen i samråd med PrC och Pring samt 

Kalk eller på egen hand. Om PC beräknar AK-kalkylen och – budgeten själv bör kostnaderna gås 

igenom med PrC, Pring och Kalk för att säkerställa tillförlitligheten . 

De förplanerade avstämningarna utförs i form av prognoser, en gång per kvartal, och är bra som 

uppdatering och kontroll av kostnads- samt projektutvecklingen. Dock rekommenderar vi att 

rutinmässiga uppföljningar av PC bör göras på både stora som små poster för ökad kontroll av 

kostnadsutvecklingen. På så vis finns möjligheten att en avvikande kostnadstrend förutses i ett 

betydligt tidigare skede. Vidare kan även kostnadsuppföljning av AK-resurser fördelas inom 

arbetsledning, t.ex. så kan en produktionsledare, PL, ansvara för uppföljning av tornkran inkl. 

förare. På så vis avlastas PC och uppföljning kan göras på fler resurser än om PC ansvarade för all 

uppföljning.  

Exempel på kostnader som bör följas upp med högre frekvens är poster som skapar stora 

kostnader så som kranar, ställningar och poster som är väderberoende, t.ex. fjärrvärme och 

gasol. Poster så som småmaskiner bör även följas upp oftare så att inte resurserna står 

oanvända. Dock är det svårt att definiera i detta examensarbete vilka poster som generellt sätt 

alltid är tyngst i projekten, utan dessa är projektspecifika. Men med tätare intervall på egna 

uppföljningar kan man påvisa avvikande trend i ett tidigare skede, vilket ger större möjligheter till 

att agera. Med andra ord kan ökad kontroll i form av egna uppföljningar, månadsvis, veckovis 

eller dagligen, av tunga och svårberäknade poster ge en högre träffsäkerhet i slutkostnaden för 

AK.  

  

Rutinmässiga 
kontroller 

Ökad 
översikt 

Möjlighet att agera 

Figur 7. Syftet med rutinmässiga kontroller 
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7.1.3 Projektavslut 
Det är viktigt att avsluta projektet på rätt sätt. En slutkostnadsprognos bör göras så att de 

verkligt nedlagda allmänna kostnader, (AK), dokumenteras.  

En anledning till varför det är viktigt att registrera de verkligt nedlagda slutkostnaderna är för att 

få tillförligtliga erfarenhetsvärden samt nyckeltal i projektutvecklingsverktyget SPIK. Om 

slutkostnadsprognos görs noggrant och för alla avslutade projekt ökar tillförlitligheten i 

erfarenhetsbanken EMIPRI samt möjlighet till att jämföra projekt mot projekt med hjälp av 

nyckeltal. 

Med ökad erfarenhetsdelning och idéutbyte erhålls ökad kunskap om processer gällande 

arbetsmetodik vid bedömning och uppföljning av AK. Ökad kunskap ger även möjlighet till en 

tydligare bild av vad som behöver förbättras, utvecklas och avvecklas. 

  

Ökad kunskap 

Statistik 

Erfarenhets-
delning 

Idéutbyte 

Figur 8. Effekten av erfarenhetsdelning, idéutbyte och statistikinsamling. 
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7.2 Varför statistikinsamling är så betydelsefull 
Statistik och datavärden kan användas som underlagt för att bidra till ökad kunskap för vad som 

kan förbättras, utvecklas eller avvecklas. Det vill säga om frekvent statistikinsamling görs kan en 

stabil erfarenhetsbank bli möjlig, detta kan i sin tur påverka möjligheterna till jämförbarheten av 

projekt och nyckeltal på region- och distriktsnivåerna, men även gentemot andra projekt. Om 

kunskap och erfarenhet ökas hos de anställda kan det ge resultat i form av bättre träffsäkerhet 

på mängdberäkning av exempelvis resurser och detta leder i sin tur till ökad lönsamhet och 

produktivitet.  

Insamling av statistik medverkar även till att systematiska arbetsrutiner där standardisering av 

arbetsprocessen, gällande exempelvis AK-beräkningar, ökar.  

7.2.1 Vilka nyckeltal kan jämföras 
Nyckeltal är mätvärden som kan visa värdet av ett projekt gentemot exempelvis andra projekt 

med samma förutsättningar. I detta fall kan vi ta PC:s arbete som exempel på hur nyckeltal 

erhålls. Om PC levererar data, t.ex. prognossiffror, i en enhetlig struktur vid varje prognostillfälle 

kan värdena jämföras. Och om alla PC i alla distrikt beräknar resurserna utifrån samma 

grundprincip kan varje prognostillfälle ge jämförbara nyckeltal över distrikts- och regionnivå. 

Med andra ord menas det att PC, Pring, Kalk och PrC bör ha kunskap om vilka resurser som läggs 

in i vilken post. På så vis minimeras osäkerheten kring AK-arbetet vid beslut om vilka resurser 

som bör ligga under vilken post.  

Under examensarbetet har även iakttagelsen av vart resurserna ska skrivas in i för respektive 

post varit inhomogen, med andra ord, alla gör inte på samma sätt. Detta medför att 

resurskostnaden vid prognostillfället inte är helt jämförbara mellan projekten. Därför är det 

viktigt att separeras resurser som exempelvis Maskinkostnader och Skanska Maskin 91 som är en 

del av koncernen (Skanska Maskin AB), dock inte bara för jämförbarhetens skull, men även att 

bokföringen av dessa kostnader skiljer sig. Figur 9 nedan visar ett utdrag ur en huvudpostlista.  

 

90  Resurs 1000 

90  Resurs 3000 

90  Resurs 4000 

90  Resurs 5000 

90  Resurs 6000 

90  Resurs 7000 

90  Resurs 8000 

90  Resurs 9000 

  91 Skanska Maskin 3000 

  91 Skanska Maskin 4000 

  91 Skanska Maskin 6000 

  91 Skanska Maskin 7000 
                Figur 9. Illustrerad resurslista från befintlig Excel-mall på Region 1 
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Med data som BOA (boarea), LOA (lokalarea), BTA (bruttoarea), och antal lägenheter (LGH), kan 

olika typer av nyckeltal erhållas. 

Exempel på nyckeltal som används av PrC 1, Region 1: 

 AK i SEK/BTA, Se Bilaga 2 

 AK i SEK/BOA+LOA, Se Bilaga 3 

 AK i SEK/LGH, Se Bilaga 4 

Nyckeltal som används på regionnivå, Region 1: 

 AK i SEK/BOA 

 AK i SEK/BOA+LOA 

Ovan visas några alternativ av nyckeltal som är intressanta för projektjämförbarhet. Om liknande 

nyckeltal erhålls för varje projekt kan jämförelse mellan projekt inom distrikt och region vara 

möjlig. En jämförelse mellan kontrakt och projektmål kan också upprättas om nyckeltal erhålls, 

se Bilaga 4. 

I dagsläget existerar Excel-mallar med jämförbarhet och styrning av kostnadsutveckling i Region 

Stockholm Hus Bostäder. Ett exempel på en del av en AK-mall finns att tillgå i Bilagorna 2-4. 

Genom att skapa staplar av de framtagna nyckeltalen kan en visuell analys åstadkommas av hur 

kostnadsutvecklingen ser ut i projektet. Vidare kan en trendutveckling för projektet upprättas, 

baserad på kostnader i relation mot olika värden. Detta kan visa t.ex. hur projektets nuvarande 

prognos ser ut gentemot kontraktsumman samt projektmålet. Med hjälp av analysen kan även 

betydelsefulla frågor lyftas, t.ex. varför en viss AK-resurs kostade mer än förväntat. 

Informationen, nyckeltal och erfarenhet, från analyserna kan även användas i kommande 

projekt. 
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7.2.2 Nyckeltal vid uppföljning, hur kan Skanska arbeta vidare med 

nyckeltal? 
Den typ av Excel-mallar som skapats inom olika delar av organisationen vid Region 1 pekar på 

intressanta behov. Behovet av att kunna visa och se trender samt jämföra projekt över 

distriktsgränserna.  

Ett lämpligt nästa steg kan vara att utvärdera om detta behov redan idag kan uppfyllas av SPIK 

eller av annan redan etablerad mjukvara på Skanska. Om möjligheten inte finns i befintliga 

system kan ett av de två följande förslagen vara lämpliga att arbeta vidare med.  

Förslag 1 

Låt SPIK agera informationsbärare, det vill säga informationen förs in med lämplig frekvens i SPIK 

för att sedan kunna användas i olika beräkningar. Vidare byggs mallar, förslagsvis med 

utgångspunkt från de mallar som skapats vid Region Stockholm Hus Bostäder. Mallarna kan 

sedan populeras från SPIK via antingen API (Application programming interface, kommunikation 

mellan exempelvis två programvaror) eller manuell överföring av tillexempel tab-separerade 

textfiler.  

 

Förslag 2 

Även i detta förslag ses det som lämpligt att SPIK agerar informationsbärare. Men till skillnad från 

förslag 1 föreslås att SPIK bestyckas med funktionalitet som gör att ovan beskrivna behov 

uppfylls.  

I båda fall används SPIK som samlingsplats för data från projekten. Anledningen till att det 

föreslås är att SPIK redan finns på Skanska och är ämnat att fungera som informations bärare för 

olika projekt. Att införa ännu ett sätt att dokumentera data medför att det finns en 

överhängande risk att data inte överensstämmer mellan systemen. Genom att data hanteras i 

SPIK säkerställs även att rådatan sparas. 

 

Examensarbetet omfattar inte en djupare beskrivning av hur förslag 1 och 2 kan implementeras 

inom regionen.  

 

Dock finns det förbättringspotential i att samordna en arbetsstruktur som är likartad och där 

utgångspunkten är lika för alla. Det vill säga i detta fall att alla PC arbetar utifrån samma AK-

resurslist. Så småningom kan detta resultera i att arbetsprocessen standardiseras och relevanta 

samt jämförbara nyckeltal kan tas fram inom hela organisationen. Nyckeltal som är baserade på 

samma förutsättningar, t.ex. att varje huvudpost i AK innehåller samma resurser för alla projekt, 

kan lättare jämföras mellan AK-poster. Dessa nyckeltal gör det även enklare att jämföra projekt 

inom regionen. Detta synliggör även vilka förbättringar som kan göras inom vilka delar av 

organisationen. 
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PC1 

PC2 

PC4 

PC3 

VALUE1 

VALUE2 

VALUE3 

VALUE4 

PC4 

PC4 

PC1 

PC3 

PC2 

PC2 

PC4 

PC3 

PC1 

7.3 Direkt kontakt 
Nedan visas en figur av den s.k. ”Erfarenhetsdelningsmodellen”.  

Grundtanken är att utnyttja den befintliga erfarenheten som redan existerar i produktionen. 

Figuren nedan visar 4st PC: PC1, PC2, PC3 och PC4. Dessa har alla var sin del av erfarenhet, nedan 

kallad för ”value”= värde. Om informationen tillåts att utbytas mellan dessa fyra PC kan 

förhållandet skapa 12 variationer av erfarenhetsutbyte. 

Ett allmänt vedertaget sätt att betrakta innovationer är att en innovation uppkommer då fler än 

en erfarenhet sätts samman till en lösning. Varför det är viktigt att skapa forum som främjar 

erfarenhetsspridning. I detta fall rekommenderar nedanstående exempel ett PC-möte efter varje 

prognos.  

Figur 10. Erfarenhetsdelningsmodell 
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Om investeringen ska vara lönsam och lika med att erfarenhetsutbytet är 100 % visas antal 

timmar/totala kostnaden för förbättringsarbetet. 

Investeringen för erfarenhetsspridningen är i form av en dagslön x 4 PC. Den summan måste vara 

mindre eller lika med utfallet av mötet. 

Alltså om ett sådant scenario som nedan uppnår man positivt utfall av investeringen. 

Låt oss anta: 

Om 1 PC kostar 75000kr/månad (inkl sociala avgifter) = 468,75kr/h 

1PC x 1 dag = 468,75kr/h x 8h = 3750kr/PC/d 

4PC  3750kr/PC/d x 4 PC = 150000kr/d/4PC 

Hur mycket förbättringsarbete krävs för 1PC (Därför beräknas 3750kr/PC/d fram)? 

Om en PC har ett projekt för 100 000 000kr och AK ligger på 12 % fås en allmän kostnad på 

12 000 000kr. Anta att projektet löper över 2 år och förutsatt att PC endast har 1 projekt. Totalt 8 

möten. 

Resultatet av förbättringsarbete för hela projektet måste då vara motsvarande: 

3750kr/PC/d x 8 möten = 30 000kr/PC/projekt 

30 000kr/PC/projekt ÷ 100 000 000kr = 0,3‰ 

0,3‰ kan vara antingen i pengar (kr) eller tid (h). Om motsvarande promillesats visas i timmar 

och antalet timmar för hela projektet ligger på 30 000 h (ungefär 2 år) måste förtjänst av 

förbättringsarbetet vara: 

A)  0,0003 x 30 000h = 9h förtjänst av förbättringsarbetet för hela projektet. 

Eller om promillesatsen visas i kr av den totala projektkostnaden: 

B) 0,0003 x 100 000 000 kr = 30 000 kr i motsvarande förtjänst av förbättringsarbetet för 

hela projektet. 

Det vill säga all förtjänst över 0,3‰ kan betraktas som ren vinst. 

Ovanstående exempel gäller investering i erfarenhetsåterföring för hela projektet och ej enbart 

de allmänna kostnaderna. 
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8. Källförteckning 

9.1 Muntliga källor, ej refererade 
Johan Nordin, Produktionschef på Region Hus Stockholm Bostäder 

Per Jakobsson, Produktionschef på Region Hus Stockholm Bostäder  

Hans Carlsson, Produktionschef på Region Hus Stockholm Bostäder 

Sten-Olov Andersson, Produktionschef på Region Hus Stockholm Bostäder 

Stefan Eliasson, Produktionschef på Region Hus Stockholm Kommersiellt 

Martin Degeryd, Produktionschef på Region Hus Stockholm Kommersiellt 

Jörgen Stattin, Projektchef på Region Hus Stockholm Bostäder 

Liselott Friberg, Projektchef på Region Hus Stockholm Bostäder 

Göran Bohlin, Projektchef på Region Hus Stockholm Kommersiellt 

Thomas Klaesson, Kalkylator, på Region Stockholm Hus Bostäder 

Johan Schjelderup, Systemägare av SPIK, Skanska Sverige AB 

Maria Tapani Larson, Regionsutvecklingschef på Region Stockholm Hus Bostäder 

Bengt Wik, Lärare, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Campus Haninge 

9.2 Skriftliga källor/tryckta källor, refererade källor  
Josephson Per-Erik och Saukkoriipi Lasse, 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i 
byggandet– att minska slöserier!, Göteborg 2009 

Josephson Per-Erik och Lindström Johnny, Följ upp kostnader för kvalitetsbrister. Förutsättningar 

för byggverksamhet och lärdomar från annan industri, Göteborg september 2010 

Nordstrand Uno och Révai Ervin, Byggstyrning, 2002, tryckår 2011, 3:e upplagan 

Holmström Nancy, Företagsekonomi- från begrepp till beslut, Göteborg 2001, 4:e upplagan 

Skärvad Per-Hugo och Olsson Jan, Företagsekonomi 100, Lund och Stockholm 2003, Upplaga 14:1 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, TANO A.S Oslo 1986, 3 uppl. 1996 
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9.3 Skriftliga källor/tryckta källor, ej refererade källor  
Arvidsson Håkan, Erfarenhetsåterföring, Stockholm hösten 2011 

Due-Boje Anna, Uppföljning av nyckeltal för större bro- och betongtunnelentreprenader, 
Västerås 2009-05-08 

9.4 Elektroniska källor, refererade 
Svensk byggtjänst, Vad är AMA, http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#VadArAma 

Information utläst: 2012-05-04 

Svensk byggtjänst, Allmänna hjälpmedel 
http://ama.byggtjanst.se/CodeTree.aspx?kod=AFH&urvalId=1&pubId=3&DistId=55,  

information utläst: 2012-05-04 

Svensk byggtjänst, Vad är RA, http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#93103c37-2e39-4337-ba80-

d4c3b77ebfff 

information utläst: 2012-05-04 

Nationalencyklopedin, omkostnad, indirekt kostnad, http://www.ne.se/sok?q=omkostnad, 

information utläst: 2012-04-20 

Statistiska centralbyrån, Nybyggnadskostnader för bostadshus, 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325426.aspx, 

Senaste uppdatering: 2011-12-14, information utläst: 2012-05-15 

Skanska Sverige AB, Om Skanska, www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Vara-mal-/,  

Senaste uppdatering: 2012-01-25, information utläst: 2012-05-03  

Skanska Sverige AB, Om Skanska, http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-

Sverige/ 

Senaste uppdatering: 2012-01-25, informationen utläst: 2012-05-03  

Skanska Sverige AB, VSAA, Vårt sätt att arbeta, informationen hämtad från Skanskas intranät, 

informationen utläst: 2012-05-07 

 

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#VadArAma
http://ama.byggtjanst.se/CodeTree.aspx?kod=AFH&urvalId=1&pubId=3&DistId=55
http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx#93103c37-2e39-4337-ba80-d4c3b77ebfff
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http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Verksamheten-i-Sverige/
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Bilaga 1: AK:s huvudposter i SPIK  

1 Löner, tjänstemän, resor m.m. (benämns även som Arbetsledning): 

 Tjänstemannalöner (1101) 

 YA-tid, för provisoriska arbeten (1201) 

 

3 Transporter:  

 Bod-/containertransporter, Skanska Maskin (3119) 

 Servicetransporter (3693) 

 Platstraktor med förare (3694), (3701) 

 

4 Maskinell utrustning (Maskin): 

 Armeringsmaskiner (4170) 

 Bygghandl. maskiner (4180) 

 Betongpump (4181) 

 Kompressor (4530) 

 Pål, spontmask., pumpar (4620) 

 Byggtorkar, avfuktare (4641) 

 Gasolanläggningar (4642) 

 El aerotemperar (4643) 

 Tornkran, fast med förare (4681) 

 Mobilkran med förare (4683) 

 Traktor med förare (4684) 

 Etablering kran/hiss (4690) 

 Bygghiss (4692) 

 Byggmaskiner (4750) 

 

5 Inbyggt material (BTG-tillägg): 

 Betongtillägg, vinter (5181) 

 Fästelement (5350) 

 

6 Hjälpmaterial:  

 Formvirke (projektspecifikt) (6161) 

 Skyddsanordningar (projektspecifikt) (6351) 

 Skyddstäckning (6354) 

 Arbetsställningar (saxlift stor eller liten, skylift) (6360) 

 Fasta ställningar (6361) 

 Rörliga ställningar (6362) 
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Bilaga 1, forts: AK:s huvudposter i SPIK  

7 Drift arbetsplats (Driftmaterial): 

 Klimatskydd (7642) 

 Drivmedel (7643) 

 Gasol (7644) 

 Vintermaterial (7645) 

 Fjärrvärme (7646) 

 Prov. markarbeten (7670) 

 Prov. anordningar (7672) 

 Etablering och avetablering (7680) 

 Tillfällig installation El och VA (7683) 

 Tillfällig El- och VA-utrustning (7691) 

 Tillfällig El- och VA-förbrukning (7692) 

 Restprodukthantering (7693) 

 Utsättningsmaterial (7694) 

 Handverktyg, redskap (7695) 

 Personlig utrustning (7696) 

 Bevakning (7697) 

 Radioutrustning (7698) 

 Avvägningsinstrument (7699) 

 Kontorsmaterial (7712) 

 Telefon (7716) 

 Möbler inventarier (7718) 

 Mobiltelefon (7719) 

 Bod med utrustning (7721) 

 Bodetablering (7722) 

 IT. Kommunikation (7733) 

 Prov. markhyra (7764) 

 Besiktningar (7769) 

 

8 Underentreprenader (UE):  

 UE-Arbetsställningar (8360) 

 UE-Slutstädning (8372) 

 UE-Bostädning (8375) 

 

9 Exploateringsåtaganden (Konsulter, avgifter):  

 Övriga konsulter (9939) 

 Projektering (9950) 

 Ritningskopiering (9959) 

 Provn. och undersökning (9760) 

 Entreprenadförsäkring (9762) 

 Slut- och garantibesiktning (9979) 

De ovan nämnda resurserna är ett urval av hundratals underresurser från SPIK. 
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Bilaga 2: Excel-mall och nyckeltal: AK i SEK/BTA 

  

Figur 11. Värden som anges i figurerna ovan är ej verklighetsbaserade 
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Bilaga 3: Excel-mall och nyckeltal: AK i SEK/BOA+LOA 

 

                      Figur 12. Värden som anges i figurerna ovan är ej verklighetsbaserade 
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Bilaga 4: Excel-mall och nyckeltal: AK i SEK/LGH 

  

Figur 13. Värden som anges i figurerna ovan är ej verklighetsbaserade 
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Bilaga 5a: Intervjumatris, PC1-3 
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Bilaga 5a, forts: Intervjumatris, PC1-3 
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Bilaga 5a, forts: Intervjumatris, PC1-3 
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Bilaga 5b: Intervjumatris, PC4-6 
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Bilaga 5b, forts: Intervjumatris, PC4-6 
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Bilaga 5b, forts: Intervjumatris, PC4-6 
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Bilaga 6: Intervjumatris, PrC1-3 
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Bilaga 6, forts: Intervjumatris, PrC1-3 
 


