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I 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet är en fallstudie där en undersökning utförs kring varför det verkliga utfallet 

överstiger produktionskalkylen i ett byggprojekt och hur platsledingen kan påverka utfallet.    

Syftet med arbetet är att belysa vikten av en väl fungerande platsledning samt vikten av att ta 

fram noggranna kalkyler för att hålla budgeten i ett byggprojekt. 

Detta uppnås genom en fallstudie där ekonomiska avvikelser identifieras och orsaker till dessa 

fastställs. Orsakerna till avvikelserna kategoriserades enligt följande: 

 Kalkyleringsfel  

 Kontofel  

 Ändring av metod 

 Tillval  

 Hantering 

De resultat som uppnåtts visar att den största orsaken till avvikelser sker på grund av 

felkalkylering, följt av metodbyte. Den största enskilda orsaken fastställdes som kalkylering av 

systemform, som används vid gjutning av betong. I snitt ökade kostnaden med 340 % vilket 

resulterat i en felräkningskostnad om ca 870 000: -.  Vidare fastställdes att platsledningen kan 

påverka de totala avvikelserna i ett byggprojekt med ca 40 %.  

Sammanställning av den intervju som genomfördes för platsledningen på de granskade 

projekten visar att den största orsaken till avvikelser ligger i bristande projektering.  

De rekommendationer som ges är att vara konsekvent vid kontering så att rätt kostnad hamnar 

på rätt konto, det förenklar avstämningar och prognoser.  Arbeta för en dynamiskgrupp där det 

finns ledaregenskaper, administrativa kunskaper och byggtekniska kunskaper. 
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II 

 

Abstract 

The thesis is a case study in which a survey is carried out on why the actual result exceeds 

production estimate of construction projects and how the site management can affect the 

outcome. 

The aim is to highlight the importance of a well-functioning site management and the 

importance of obtaining accurate calculations in order to keep the budget in a construction 

project. 

This is achieved through a case study where economic deviations are identified and causes of 

these sets. The causes of deviations were categorized as follows: 

• Calculation errors 

• Account error 

• Change in method 

• Option 

• Management 

The results obtained show that the major cause of deviations is due to miscalculation, followed 

by the change in method. The biggest single cause was identified as costing systems form, 

which is used in casting of concrete. The average cost increased by 340% which resulted in a 

miscalculation by 870 000:-. Furthermore was determined that the site management has the 

authority to affect the total deviations of a construction project by about 40%. 

Summary of the interview, which was conducted for the site management on the projects 

audited shows that the biggest cause of deviations is the lack of planning. 

The recommendations given are to be consistent in posting, so that the right cost is at the 

correct account, it simplifies reconciliation and predictions. Working for a dynamic group 

where there are leadership skills, administrative skills and build technical knowledge. 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet för inriktningen Byggteknik & Design på 

KTH och omfattar 15 högskolepoäng. Arbete påbörjades i slutet av mars 2015 där samtal 

kring projektet tog fart tillsammans med handledare på skolan och på Peab i Eskilstuna. 

Vi som projektgrupp har funnit arbetet lärorikt och intressant då vi har fått möjlighet att träffa 

och intervjua personer som är insatta i den bransch vi vill arbeta i.  

Vi vill tacka vår akademiska handledare Åke Tell, som har varit ett bra stöd och som gett god 

handledning genom hela arbetet. Hans erfarenheter inom branschen har hjälpt oss att ställa rätt 

frågor och begränsa arbetet.  

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare på Peab, Margareta Lisjö som har bistått oss med 

material att granska samt förmedlat kontakter för de olika granskningsprojekten 

Ytterliggare vill vi tacka de tjänstemän på Peab som deltagit i intervjuer och varit 

tillmötesgående med information.   
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1 Inledning 

Följande kapitel beskriver bakgrunden till arbetet samt syfte, mål och metoder för att uppnå 

resultatet.  

1.1 Bakgrund 

Tanken till detta arbete föddes under vintern 2015 i kursen ”planering av ett byggprojekt”. 

Kursen gick ut på att ta fram kalkylen för en byggnad, då uppfattades komplexiteten kring att 

ta fram kalkyler för ett byggprojekt.  

Byggbranschen är en pressad bransch med hård konkurrans. Följden är att de stora 

byggföretagen har små vinstmarginaler. Även under högkonjunktur har stora företag som 

Peab, Skanska, NCC haft vinstmarginaler mellan 1-3 % (Karlsson, 2007). 

Kalkyler görs för att få fram kostnader för ett byggprojekt, vilket i sin tur används för att 

beräkna inkomsten som projektet måste generera. Detta görs oftast innan produktionen startar 

vilket betyder att platsledningen måste se till att hålla budgeten för att säkerställa vinsten 

(Révai, 2012).  

En allmän uppfattning är att byggbranschen är konservativ och har kritiserats för att inte vara 

tillräckligt effektiv. Samtidigt som produktionskostnader inom byggsektorn ökar mer i 

jämförelse med andra varor och tjänster (Boverket, 2014). 

Det finns många sätt att sänka kostnader för byggprojekt, några exempel kan vara: att pressa 

priser på material, ändra materialtyp och ändrade arbetsmetoder.  I alla av dessa exempel kan 

platsledningen påverka resultatet. Deras roll är att leda projektet framåt mot ett gemensamt 

mål. Till hjälp används framräknade kalkyler och planer. Dessa visar det tänkta resultatet samt 

i vilken ekonomisk riktning som projektet är på väg. Produktionskalkylen blir ett självklart 

styrmedel (Karlsson, 2007). I dagsläget finns inte alltid tid och resurser till att göra noggranna 

kalkyler. Det kan medföra stora konsekvenser i produktionen då moment som inte beaktas i 

projekteringen kan tillkomma. 

Det ligger i entreprenörens intresse att ta fram så exakta kalkyler som möjligt för att kunna 

säkra sin vinst i ett byggprojekt. 
Arbetet är skrivet på uppdrag av Peab i Eskilstuna där tre tilldelade byggprojekt har granskats 

med betoning på uppföljning av ekonomi och tid. Uppföljningen är inriktad på 

bostadsproduktion som  leds av platskonoret i Eskilstuna.  
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1.2 Målformulering 

Syftet med arbetet är att belysa värdet av en väl fungerande platsledning samt vikten av att ta 

fram noggranna kalkyler för att hålla budgeten i ett byggprojekt. Genom att se samband 

mellan avvikelser i tid och ekonomi i flera byggprojekt kan kritiska moment identifieras och 

vara till hjälp för Peab i framtida projektering.  

Sammanfattningsvis är målen att: 

 Finna tydliga samband mellan ekonomiska avvikelser i byggprojekt 

 Se till hur platsledningen kan påverka de ekonomiska och tidsmässiga avvikelsera 

 Redogöra för nuvarande plastledningars syn på ledarskap samt ge förslag på 

platsledningens uppbyggnad.  

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som kommer att göras är att: 

 

 Endast se till bostadsprojekt med totalentreprenad/egen regi.  

Det är i dessa entreprenadformer som entreprenören ansvarar för framtagandet av 

bygghandlingar.  

 

 Tre stycken byggprojekt ska granskas. 

Anledningen är främst den tidsmässiga begränsningen.  

 

 Projekten som granskas ska var likvärdiga storleksmässigt.  

Skälet är att en god jämförelse ska kunna ske mellan projekten.  

 

 En till två representanter per byggprojekt intervjuas.  

Det beror på de tidsmässiga begränsningar som finns och att viss personal på de 

tilldelade byggprojekten slutat på företaget.  

 

 Endast granska betydande ekonomiska avvikelser. 

Det är endast de största ekonomiska avvikelserna som har betydande inverkan på det 

slutliga utfallet.  
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1.4 Lösningsmetoder och material 

För att genomföra arbetet behövs god kännedom i ämnena byggstyrning och byggplanering. 

En stor del av denna kunskap har tillhandahållits genom utbildningen på programmet 

Byggteknik och design. Fördjupningar i ämnet görs genom en litteraturstudie. 

En del av den information som behövs är specifik för olika byggprojekt. För att inhämta 

informationen intervjuas representanter från respektive byggprojekt. Granskning av 

produktionskalkyler genomförs för att finna avvikelser gentemot verklig kostnad. När 

avvikelserna bekräftats fastställs orsakerna. Tidplaner kommer undersökas för att hitta 

tidsmässiga avvikelser då dessa kan spegla ekonomiska avvikelser.  

1.4.1 Fallstudie 

Fallstudier har blivit vanligt inom social forskning, särskilt vid småskalig forskning. När 

forskare väljer en fallstudies tillvägagångssätt använder de sig av flera relaterade idéer och 

önskemål för att ge metoden en särskiljningsförmåga.  

En fallstudie kännetecknas av att dess metod observerar en specifik företeelse. Ibland 

använder forskare sig av två eller flera fenomen, men grundtanken är att undersöka enskilda 

företeelser specifikt snarare än de breda spektrat, det är en kvalitativ forskningsstrategi. Ett 

exempel kan vara att studera en företagsarbetsmoral i dess naturliga miljö. 

Fallet som ligger till grund för undersökningen är normalt något som redan existerar, det är 

inte en situation som är tillgjord utan fungerar som bäst när fallet observeras naturligt 

(Denscombe, 2003).  

En av styrkorna med fallstudie är att det gör det möjligt för forskaren att använda olika källor, 

en mängd olika typer av data och ett antal olika forskningsmetoder som en del av 

undersökningen. 

Observationer av händelser inom miljö fallstudie kan kombineras med insamling av dokument 

från officiella möten och informella intervjuer med inblandade personer (Denscombe, 2003). 

1.4.2 Validitet & Reliabilitet  

Främst vid användning av kvantitativ metod är det viktigt att se till faktorer som validitet och 

reliabilitet (Wikner, 2013). Reliabilitet och validitet används för att kunna göra en rättvis och 

korrekt datainsamling som underlättar för skribenten.  

Reliabilitet går ut på hur korrekt det erhållna faktat är. Mycket av den mottagna informationen 

har tillhandahållits via handledaren som har stor erfarenhet inom byggsektorn och som därför 

bidrar till en hög reliabilitet. Information som är reliabel ska alltså ge liknande resultat om 

undersökningen genomförs av olika forskare/skribenter. När man arbetar med reliabilitet ställs 

frågor som handlar om en texts pålitlighet, giltighet och tillförlitlighet. 

Validitet handlar om hur relevant informationen är för det pågående projektet. För att finna 

information av hög validitet behövs en tydlig och djup uppfattning om vilken slags 

information som krävs. I denna punkt ställs frågor som handlar om överförbarhet, relevans och 

tillämpning. 
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Dessa två ord behöver inte båda stå i motsats till varandra dock så kräver information med hög 

validitet att informationen också har hög reliabilitet. Dock inte det motsatta, alltså att hög 

reliabilitet kräver hög validitet (Denscombe, 2003). 

1.4.3 Metoder 

Datainsamling hos Peab sker genom kvalitativa och kvantitativa metoder, det vill säga 

blandade metoder. Med hjälp av blandade metoder går det att triangulera
1
 de olika 

datainsamlingsmetoderna och på så sätt styrka sina slutsatser. Däremot är det mer 

resurskrävande i avseende på tid och i vissa fall kostnad (Denscombe, 2003). 

Den kvantitativa information som erhålls från platskontoret i Eskilstuna kommer att granskas 

och bearbetas. Tyngdpunkten ligger främst i granskning av produktionskalkyler och 

redovisning av verkliga kostnader. För att göra produktionskalkylerna jämförbara med verkligt 

utfall jämförs koster från samma konton.  

Den kvalitativa metoden består främst att av intervjuer genomförs, allt för att få en helhetsbild 

på studien. Inriktning sker mot anställda på Peab som har erhållit en formell auktoritet i att 

leda produktionen med avseende på ekonomistyrning det vill säga intervju av tjänstemän 

såsom platschefer och arbetsledare. 

När intervjuer genomförs är det viktigt att det går rätt till. Då anledningen till avvikelser 

eftersöks är det viktigt att inte peka ut någon person. Därför kommer inte några namn på de 

platschefer och arbetsledare som intervjuas att återges, inte heller kommer namn på de projekt 

som undersöks nämnas. Förhoppningen är att en diskussion sker mellan den som intervjuar 

och respondenten. Då finns en chans till att på ett ingående vis erhålla information och 

bakomliggande orsaker till problem och då finna lösningar.  

Det är viktigt att beakta vad som är saklig fakta och respondentens egna åsikter. En persons 

åsikter formas efter dennes erfarenheter, sin omgivning och sina upplevelser. Enligt 

Denscombre (2003) erbjuder ansikte- mot ansiktekontakt några omedelbara sätt att validera 
uppgifter. Intervjuaren kan känna om respondenten ger falsk information i 

ansikte mot ansikte sammanhang på ett sätt som inte är möjligt med frågeformulär.  Det går 

också att se om svar stämmer överens med den objektiva sanning som erhålls genom att till 

exempel undersöka produktionskalkyler, då jämförande sker av redan färdigställda projekt. 

Förr ansågs telefonintervjuer som en suspekt undersökningsmetod. Forskning visar på att 

information som erhålls via telefonintervju är lika valid som en ansikte mot ansikte metod. Det 

är viktigt att ställa samma frågor vid varje nytt projekt för att göra dessa jämförbara 

(Denscombe, 2003).  

 
 
 
 
 

  

                                                             
1 Triangulering innebär att lokalisera en verklig position med hänvisning till två eller flera andra 
koordinater 
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning kring Peab och deras historia. Avsnittet 

beskriver också hur organisationen ser ut på platskontoret i Eskilstuna samt innehåller några 

exempel på yrkesgrupper som finns där. 

2.1 Peab 

Peab är ett av Sveriges största byggföretag. Deras affärsområden består av bygg, anläggning 

och industri. Bygg omfattar ny-och ombyggnad av bostäder och kommersiella lokaler. 

Anläggning omfattar ny-och ombyggnad av infrastruktur. Affärsområde industri producerar 

material som används vid byggande, som till exempel: asfalt, betong och prefabricerade 

betongelement. Dessa tre affärsområden omsätter tillsammans över 43 miljarder och har ca 

13000 anställda.  Peabs arbetsområde täcker hela norden och har ca 150 platskontor. 

Peabs affärside är: 

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led 

av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra 

kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden" (Peab 1, 2015) 

2.1.1 Peabs historia 

Det som skulle komma att bli Peab grundades av bröderna Erik och Mats Paulsson år 1959. Då 

var bröderna tonåringar och de började sin verksamhet med att sköta renhållning och 

sophantering i området kring deras hem. På 60-talet registrerades företaget ”Bröderna 

Paulsson entreprenad AB”. Under sent 60-tal startade bröderna sin byggverksamhet i liten 

skala. Peab inriktade sig också på vägbyggnad då det svenska vägnätet växte under 60-70 

talet.  

Under finanskrisen på 90-talet var det många företag som hade det tufft ekonomiskt och en del 

företag tvingades till konkurs. Peab däremot såg sin chans att växa och köpte upp många 

företag och expanderade kraftigt. Bland annat blev man huvudägare till BPA2 som då var ett 

av Sveriges största byggföretag (Historien om Peab, 2015). 

  

                                                             
2 Byggproduktion AB 
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2.1.2 Organisationen i Eskilstuna 

Platskontoret i Eskilstuna tillhör region Mellersta tillsammans med Västerås, Örebro och 

Karlstad. De har en sammanlagd omsättning på 2,8 miljarder. Inom regionen sker ett visst 

samarbete mellan de olika platskontoren och personal kan i vissa fall samarbeta och förflyttas 

till olika kontor inom regionen.   

Kontoret i Eskilstuna består av totalt 20 anställda. De delar lokaler med affärsområdena 

anläggning och byggservice. 

Yrkesroller som finns på kontoret är: arbetschef, entreprenadingenjör och inköpare. Dessa är 

tillsammans med platschef och arbetsledare bundna till olika projekt. Se figur 1. Det finns 

också flera centrala roller som personalsamordnare och övrig administrativ personal på 

kontoret (Lisjö, 2015). 

 

 
Figur 1 

  

Arbetschef 

Arbetsledare 

Platschef 

Entreprenadingenjör Inköpare 
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Nedan följer en kort beskrivning av olika yrkesroller: 

Arbetschef  

Arbetschefens uppgift innefattar ett övergripande ansvar för produktionen. Arbetsrollen kan 

innefatta involvering i flera projekt samtidigt där det ingår att bistår platscheferna med 

administrativa uppgifter. I ansvaret ingår uppgiften att ta fram nya projekt för arbetsgruppen 

samt upphandling av alla resurser som kommer att beröras av projektet. Arbetschefen tar även 

fram anbuds- och produktionskalkyler. 

Inköpare 

Inköparen ansvarar för inköp till olika projekt. Rollen är inte bunden till något specifikt 

projekt utan har en central del i organisationen. Inköparen upprättar tillsammans med 

platschefen en inköpsplan och en inköpsbudget som utgår från produktionskalkylen. Inköparen 

ansvarar för logistikfrågor såsom: leveransbedömningar och upprättande av avtal med 

leverantör. 

Entreprenadingenjör 
Entreprenadingenjören arbetar i huvudsak med planering, inköp och kundkontakter. I 

uppgiften ingår medverkan i framtagning av anbudskalkyler. En entreprenadingenjör kan bistå 

platschefen med att sköta de administrativa bitarna på ett projekt. 

Entreprenadingenjören arbetar sida vid sida med både platschefen och arbetschefen. 

Yrkesrollen kräver goda kunskaper inom ekonomi och planering. 

Platschef 

Platschefen har i uppgift att styra byggprojektet i rätt riktning, både ekonomiskt och 

tidsmässigt. Rollen innefattar det övergripande ansvaret för all personal på bygget, 

arbetsmiljö, miljö i sig och kvalité. I tidigt skede under projektet, innan produktionen startar är 

platschefen involverad i planering och projektering vid totalentreprenad.   

Arbetsledare 

En arbetsledare kan ses som platschefens förlängda arm i arbetet att leda bygget på plats. 

Huvuduppgiften är att få det dagliga arbetet att fortlöpa på byggarbetsplatsen samt se till att 

arbetarna få så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt arbete. I arbetet ingår ofta ansvar 

för materialbeställning. 

(Peab 2, 2015) 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras den teori som ligger till grund för detta examensarbete, bland annat 

behandlas ekonomi, byggstyrning och ledarskap. En kort förklarning av byggprocessen ges 

samt en beskrivning av de verktyg Peab använder för projektering och ekonomisk avstämning.  

3.1 Litteraturstudie 

Kapitlet litteraturstudie presenter de böcker som teorin i kapitlet bygger på.  

Byggstyrning, fjärde upplaga 2012 Liber Ab 

Boken behandlar djupgående hur byggstyrning sker. Den tar upp olika val av planerings 

metoder med avseende på ekonomi, tid och resurser.  Boken förklarar teorin i hur man ska 

tänka för att vara framgångsrik i sitt byggande.  

Boken har varit till stor hjälp vid studier kring anbudskalkylering och ekonomisk styrning.  

Författare: 

 Ervin Révai, har arbetat som konsult i entreprenadföretag med inriktning inom 

planering. Han också jobbat inom KTH-Haninges byggutbildning. 

 

Kalkylering vid bygg - och fastighetsutveckling, Wallin & Dalholm Boktryckeri AB 2009 

Boken behandlar det vanligaste metoderna vid kalkylering inom bygg- och 

fastighetsbranschen. Ämnen som ekonomistyrning av byggprojekt, produktionskostnad och 

resultatplanering beskrivs på ett överskådligt plan.  

Författare är: 

 Bengt Hansson, Professor vid lunds Tekniska Högskola. 

 Stefan Olander, tekn. dr vid lunds Tekniska Högskola. 

 Mats Persson, tekn. dr vid lunds Tekniska Högskola. 

 

Byggprocessen, fjärdeupplagan 2008 

Boken går grundligt igenom byggprocessen i stort, de olika skeden som tas upp är 

projektering, produktion, förvaltning, program m.m. 

Boken innehåller flera begreppsförklaringar som är till hjälp för tolkning av byggrelaterat 

material.  

 Författare är framlidne Uno Nordstrand, en civilingenjör som tidigare har arbetat med 

byggutbildning på KTH-Haninge och har också arbetat inom byggindustrin under flera 

år och har därför en stor erfarenhet inom detta ämne.  
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Projektstyrning och arbetsledning, 2009 Lännö AB 

Den första delen av boken behandlar ämnet ledarskap i stort, i den finner vi kategorier såsom; 

ledarpsykologi, ledarskapsutveckling osv. 

Den andra delen förklarar grundligt de olika skeden som behöver beaktas för att uppnå en god 

projektstyrning. 

Boken går även igenom kapitel såsom arbetsmiljö, fastighet och byggvårdnad, dock behandlas 

inte dessa ämnen i rapporten.  

 Författare är Samuel A Berg tekn. dr  

 

Ledarskap, 2010 Liber AB 

Boken tar upp ledartypsroller tillexempel arbete i en organisation från en ledarroll och en 

chefsroll. Slutet av boken tar upp hur ledarskap ska förstås, anpassas, vilket inflytande en 

ledare har m.m.  

Författare är: 

 Stefan Svenningsson, Lunds universitet. Docent i företagsekonomi. 

 Mats Alvesson, Lunds universitet. Professor i företagsekonomi.  

 

3.2 Byggprocessen 

För att få en logisk följd på nästkommande rubriker presenteras här en översiktlig beskrivning 

av byggprocessen. Se figur 2. 

 
Figur 2 

3.2.1 Program 

Det första som sker i byggprocessen är en utredning kring behovet av att uppföra en byggnad, 

en anläggning eller ombyggnad. Om slutsatsen blir att en byggnad ska uppföras startar en 

förstudie. Målet med detta steg är att besluta om projektet ska gå vidare eller inte. Frågor som 

platsens geografiska förutsättningar, topografi, övriga placeringar ställs i detta stadie.  

Nästa steg är utredningsarbetet. Där fortsätter arbetet med fördjupade undersökningar och 

analyser som gjordes i förstudien. I första hand klargörs syftet med byggnaden och vilken 

verksamhet byggnaden ska användas till. Studier utreds på tekniska-, energimässiga och 

miljömässiga krav m.m. Utredningsarbetet sammanställs sedan i ett program. I programskedet 

preciseras byggherrens önskemål och krav. 

3.2.2 Projektering 

När projekteringen startar är det vanligt att börja med gestaltning. Då ska arkitekten och 

projektören tillsammans komma fram till en invändig och utvändig utformning av byggnaden. 

Samtidigt som gestaltningsarbetet pågår påbörjas även framtagandet av systemhandlingar. I 

systemhandlingar fastställer konstruktörer konstruktionssystem, installatörer tar fram 

Program Projektering Produktion Avslut 
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dokument på el, vatten och ventilation. Ritningar och beskrivningar tas fram i projektskedets 

sista skede, dessa ritningar är baserade på den detaljutformning som görs på byggnaden med 

hjälp av tidigare utförda systemhandlingar. 

I projekteringsskedet tas kalkyler och tidplaner fram som ska ligga till grund för styrningen i 

produktionen. 

3.2.3 Produktion 

I produktionen utförs det som tagits fram i projekteringen. I detta skede är det viktigt att i så 

stor utstäckning som möjligt följa de handlingar som tagits fram i projekteringen. 

3.2.4 Avslut 

Produktionen avslutas med en slutbesiktning. En besiktningsman kontrollerar att 

entreprenaden har följt de anvisningar som finns i kontraktet. Finner besiktningsmannen 

avvikelser/fel ska entreprenörer återgärda felen omgående. När slutbesiktningen blivit 

godkänd påbörjas garantitiden och överlämnande av färdigställt projekt till beställaren 

 (Nordstrand, 2008) 

3.3 Totalentreprenad/egen regi 

En av de avgränsningar som gjorts är att endast projekt med totalentreprenad eller egen regi 

granskas. I och med det följer här en förklaring vad dessa entreprenadformer innebär.  

I en totalentreprenad ansvarar byggentreprenören för projektering och produktion.  

Byggherren anlitar en enda entreprenör som har ansvaret från planering till färdigställande av 

byggobjektet. Det betyder att det ligger i entreprenörens intresse att anlita de projektörer, 

underentreprenörer och yrkesarbetare som behövs för att genomföra projektet. I en 

totalentreprenad ingår ett så kallat funktionsansvar. Funktionskrav baseras på de programkrav 

som utformats tillsammans med beställaren med avseende på byggnadens egenskaper och 

användbarhet. Skillnaden mellan totalentreprenad och egen regi är att i egen regi är beställaren 

både entreprenör och byggherre (Nordstrand, 2008). 
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3.4 Kalkylering 

En förutsättning för att lyckas med ett projekt är att ha noggranna kalkyler. En väl utförd 

kalkyl är bland annat underlag för planering, styrning och förvalting. Det kan även vara 

underlag för utformning och materilaval 

En kalkyl är ofta grunden till en utfallsstudie med avseende på ekonomi. Kalkylering görs 

dock inte bara inför ett bygge utan även efter att ett projekt har avslutats, en så kallad 

“efterkalkylering”. Vanligtvis är efterkalkyler mer exakta än en kalkylering som görs inför ett 

bygge, dock stämmer ändå inte en efterkalkyl helt överens med verkligheten. Det beror bland 

annat på att kostnader bokförs fel eller tappas bort när information samlas in.  

Vid beräkning av en kalkyl tar man fram en modell som är baserad på tidigare projekt.  

Under beslutsprocessen används en modell som består av förenklingar, de utförs för att på ett 

mer överskådligt sätt kunna hantera det nya projektet. Fel och avvikelser av mindre påverkan 

används inte i granskningen då de har liten påverkan på utfallet.  

Vid kalkylering är det vanligt att göra förenklingar och antaganden om verkligheten. En 

djupare förståelse för det beräknade projektet behövs för hur förenklingar och fel påverkar det 

kalkylerade utfallet. Olika projekt skapar olika syften för vad en kalkyl ska angripa (Hansson, 

Olander, & Persson, 2009). 

 

3.4.1  Anbudskalkyl 

Anbudskalkylen baseras på de uppgifter som beställaren tillhandagivit, så som beskrivningar, 

ritningar och administrativa förutsättningar.  Det är beräkningar med avseende på kostnad som 

utförs innan produktionen (Hansson, Olander, & Persson, 2009). För att göra en realistisk 

anbudskalkyl, granskas ofta tidigare likvärdiga projekt för att sedan jämföras med den kalkyl 

som ska utföras. Då förenklas arbetet avsevärt eftersom många kostnader är likvärdiga för 

olika projekt.   

Det som beräknas är bland annat direkta produktionskostnader, i det ingår kostnader för 

material, personalkostnader och underentreprenörer.  Dessa utgår från mängdberäkningar som 

baseras på ritningar som tillhandahållits via förfrågningsunderlaget. Det görs även beräkningar 

på indirekta kostnader. Där ingår till exempel kostnad för bodar, tillfälliga vägar, el, och 

hantering av avfall. I anbudskalkylen ingår täckningsbidrag som är kostnad för 

centraladministration och vinst (Révai, 2012). 

3.4.2 Produktionskalkyl 

Produktionskalkylen är grunden till att göra en ekonomisk uppföljning i ett projekt. Den 

baseras på anbudskalkylen, dock måste posterna ofta omorganiseras för att få bättre struktur i 

produktionen. Produktionskalkylen skiljer sig från anbudskalkylen på så sätt att många 

kostnader justeras under upphandling därför att andra metoder och material väljs än de som 

valts i anbudskalkylen.  Som (Révai, 2012) skriver i sin bok är produktionskalkylen en 

detaljerad budget för tillverkning av ett byggprojekt.  

Produktionskalkylen ska spegla produktionen och visa både kostnader och intäkter för 

respektive del, därför sorteras posterna så de hamnar i den ordning som produktionen sker. 
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Produktionskalkylen byggs upp så den följer den bestämda kontoplanen, på så sätt redovisas 

de verkliga kostnaderna i tät ordning och det blir mindre komplicerat att göra avstämningar 

när varje produktionssteg är klart. Det leder till att man kan göra prognoser på återstående 

kostnader.  

Eftersom produktionskalkylen följer produktionen ligger den även till grund för inköps och 

leveransplanering. Det går då att se i vilken ordning de olika aktivitetera sker och på så sätt 

planera inköpen efter det (Révai, 2012). 

3.4.3 Kontoplan 

Vid ett byggprojekt förekommer ett flertal ekonomiska händelser. För att ha kontroll över 

dessa händelser och för att på ett smidigt och tydligt sätt ska kunna redovisa dessa delas de in i 

olika konton. Alla konton redovisas i en så kallad kontoplan, det är en tabell som visar vilka 

resursslag som hör till respektive konto. Kontoplanen är tillsammans med produktionskalkylen 

viktig för att kunna utföra ekonomisk styrning (Révai, 2012). 

Alla ekonomiska händelser som uppkommer märks med kontonummer som visar vilket konto 

det tillhör. På så sätt går det också se vilket resursslag det rör sig om. Indelning av inkomster 

och utgifter sker i olika konton. 

Exempel på konton är: 

 Material 

 UE 

 Maskinhyror 

 Personalkostnader tjänstemän/kollektivanställda 

Olika företags kontoplaner är uppbyggda på varierande sätt. Det beror på att kontoplanen 

följer företagets verksamhetsinriktning samt respektive organisationsuppbyggnad. I en del 

byggprojekt används inte alla konton som finns inom organisationen och då görs en specifik 

kontoplan för just det projektet. Till varje konto kan man också ha underindelningar som visar 

kostnaderna på en mer detaljerad nivå  (Révai, 2012). 
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3.5 Ekonomistyrning 

Ordet ekonomi härstammar ursprungligen från de gamla grekerna och betyder “hushållning”. I 

djupare förklaring betyder det hushållning med knappa resurser i syfte att tillgodose mänskliga 

behov och önskemål (Bonnier fakta AB, 2009). Ekonomi är ett hjälpmedel som i grund och 

botten skapar nytta om hur de tillgängliga resurserna ska användas på rätt sätt (Skärvad & 

Olsson, 2013). När byggprojekt genomförs är det viktigt att det sker en fortgående 

projektstyrning där den ekonomiska styrningen spelar en viktig roll.  

Anledningen till att ett stort antal projekt har överskridit dess ekonomiska ramar beror ofta på 

att det inte sker en kontinuerlig ekonomisk styrning (Hansson, Olander, & Persson, 2009). 

3.5.1 Avstämningar 

Avstämningar är en jämförelse mellan projekterat utfall och det verkliga. Som (Révai, 2012) 

skriver i sin bok: “Huvudmålsättningen vid ekonomiska avstämningar är i stället att så säkert 

som möjligt beräkna de totala slutliga kostnaderna, och därmed slutligt täckningsbidrag”. 

Avstämningar ska utföras av den som har det ekonomiska ansvaret för ett projekt och 

vanligvis gäller det platschef eller arbetschef.    En förutsättning för att genomföra 

avstämningar är att jämföra verkliga- och budgeterade kostnader efter samma kontoplan 

(Révai, 2012). Det kan t ex vara personalkostnader, maskinhyror mm. I och med ekonomisk 

styrning ges en bild av byggets ekonomiska utveckling. Därefter kan en tydlig slutprognos 

fastställas (Nordstrand, 2008). 

3.5.2 Prognoser  

För att genomföra prognosberäkningar måste först en avstämning ske för att se om verkligt 

nedlagda kostnader följer produktionskalkylen. Det tidigare resultatet utnyttjas och analyseras 

på de uppföljningar och avstämningar som gjorts för att få en bild av hur framtiden ska yttra 

sig. Faktorer som bör tas hänsyn till är bland annat eventuella lönehöjningar och 

prisförändringar på material. En förenklad förklaring är att det utförs en ny och mer noggrann 

budget för återstående poster (Révai, 2012) 
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3.5.3 Uppföljning 

Uppföljning innebär att registrering av ekonomiska händelser görs i efterhand i ett projekt. De 

sorteras och delas in efter konto och projektkoder. Det innebär att en bra struktur ges och det 

blir lätt se vilken kostnad/intäkt som det handlar om. Projektkodningen sker innan fakturan 

skickas, däremot kan resurskontot bestämmas i efterhand på byggarbetsplatsen. Det är viktigt 

att man följer företagets rutiner för registrering, på så sätt möjliggörs en eventuell framtida 

uppföljning. 

Ändringar i produktionen så som ÄTA-arbeten eller ändrade arbetsmetoder ska redovisas så 

att det går att uppdatera produktionskalkylen på ett sådant sätt att det speglar det verkliga 

genomförandet. Om ÄTA-arbeten och ändrade arbetsmetoder inte uppdateras är det 

meningslöst att göra uppföljning då man inte jämför samma saker.  

De ekonomiska händelserna redovisas nu mer i datorprogram där det går att granska olika 

kostnader och på ett enkelt sätt välja om de ska redovisas per konto eller kod, som ofta innebär 

byggdelstyp  (Révai, 2012). 
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3.6 Ledarskap 

Idag anses ledarskap vara avgörande för en organisations framgångar (Svenningsson & 

Alvesson, 2010). För att ett byggprojekt ska fungera måste platsledingen leda arbetet i rätt 

riktning. Vid rekrytering av personal är oftast ledarförmågan viktigare än den tekniska 

kunskapen. Dock så följs inte denna trend av utbildningsinstitutioner. Det medför att det 

produceras mer chefer än riktiga ledare. Enligt Ofori (2008) beror det på att traditionella 

akademiska läroplaner inte täcker utvecklingen av individer som ledare. Vid arbetsleding är 

det skillnad på hur delegeringar uppfattas beroende på om de ges av en “chefstyp” eller 

“ledartyp”. Dagens ledare inom byggindustrin hanterar kortsiktiga mål för att projekten ska 

klara budget, tidsschema och kvalitetsmål. De är inriktade på slutmålen och inte de medel som 

krävs för att uppnå resultat. Detta tankesätt gör att ledarna utför ett produktionsinriktat 

ledarskap snarare än relationsinriktat. Ett relationsinriktat ledarskap bygger på att leda 

arbetarna för att uppnå de långsiktiga målen snarare än att klara de kortsiktiga (Ofori & Ur-

Rehman Toor, 2008). 

3.6.1 Leda ett byggprojekt 

För att lyckas i ett byggprojekt krävs att alla inblandade strävar mot samma mål, och för att det 

ska uppnås behövs en god ledare som kan stimulera gruppen och få medarbetarna att jobba i 

harmoni med varandra Det ställs mycket krav på vilka egenskaper en ledare ska ha och det är 

till exempel: 

 Ansvarskännande  

 Självmedveten 

 Självsäker 

 Självkänsla 

 Förmåga att lyssna 

 Öppen Beslutsmässigt 

 Kompetent och fackkunnig 

 Ha en analytisk förmåga  

Att vara självsäker kan vara en av de mest betonade av egenskaper.  Det är dock viktigt att inte 

eftersträva självsäkerhet utan det ska ske naturligt, annars kan beteendet få motsatta 

konsekvenser och uppfattas som negativt (Berg, 2009). 

En av de största svårigheter en ledare stöter på är att klara sig själv i många situationer och lita 

på sina egna beslut. En ledare måste ha klart för sig vad den vill åstadkomma. Två viktiga 

förutsättningar för att arbeta effektivt är att ha tydliga mål och känna till sina prioriteringar 

(Tonnquist, 2012).  

Arbetsledaren har ett stort ansvar för att se till att det dagliga arbetet fortskrider på ett bra sätt. 

Det ställs många krav och uppgifter på en arbetsledare, en kompetent ledare måste ha förmåga 

att prioritera och säga nej till vissa ovidkommande situationer. Tonnquist (2012) menar att 

personen ska vara flexibel och snabbt kunna lösa problem. 

Under projektstart behöver ledaren vara tydlig med att styra arbetet för att arbetarna ska känna 

vad som förväntas av dem, då får de en bestämd bild av hur uppgiften ska lösas. För att 

åstadkomma detta behöver ledaren i ett tidigt skede ta kommandot och på ett tydligt sätt 

förklara för var och en vad som förväntas av gruppen (Tonnquist, 2012). 
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När arbetslaget känner sig trygga med uppgiften kan ledaren dra sig varsamt tillbaka för att 

låta arbetarna utföra uppgiften mer självständigt. Ledaren måste visa förtroende till arbetarnas 

förmåga att utföra uppgiften, detta för att hålla arbetarnas engagemang och motivation uppe 

(Tonnquist, 2012). 

3.6.2 Situationsanpassat ledarskap 

Paul Hersey och Kent Blanchards koncept går ut på att anpassa sin ledarstil efter den rådande 

situationen och den typ av människor som leds. Teorin byggs upp av två olika delar som en 

ledare använder, nämligen uppgift och relation. För att en uppgift ska fungera behöver ledaren 

ge uppgiften till den person som har rätt kunskap. Det ligger även i ledarens intresse att 

förmedla uppgiften på ett sätt så utförande känner sig engagerad och motiverad. Målet är att 

arbetaren ska veta sin uppgift och känna sig motiverad (Tonnquist, 2012). 

3.6.3 Ledarforskning inom byggnadsindustrin  

Forskning har visat att projektledaren är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för projekt. 

Platschefer har en inverkan på den övergripande kvaliteten och kostnaden för projektet. 

Kvaliteten på den enskilda platschef kan påverka projektkostnaden med så mycket som 10%. 

Ledarskap är ett av de viktigaste ämnena i studier kring förvaltning. Dock har många författare 

inte kunnat formulera idén om ledarskap, trots den stora mängd forskning och litteratur på 

området. Särskilt i byggbranschen har inte mycket arbete gjorts inom ledarskap. Dulaimi och 

Langford hävdar att de flesta studier om ledarskap i byggbranschen koncentrerar sig på att 

undersöka de motivationsfaktorer och personliga egenskaper som finns hos en projektledare. 

Få studier fokuserar på ledarskapsutveckling inom byggsektorn, projektledare. Men på grund 

av den förändrade miljön i byggbranschen och ökade insikten hos människor vid sidan av 

projektledning, har forskare visat mer intresse under de senaste åren. Toor och Ofori (2008) 

har i sin senaste granskning av empiriska arbeten om ledarskap inom byggbranschen, visat att 

antalet publikationer inom detta område har ökat genomgående under det senaste decenniet. 

Av totalt 44 publikationer har mer än 50%  publicerats under de senaste tio åren. Vilket visar 

på ett ökat intresse i ledarskap inom forskarvärlden för byggbranschen (Ofori & Ur-Rehman 

Toor, 2008). 
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3.7 Elektroniska Verktyg 

Nedan följer en beskrivning av några av de elektroniska verktyg som Peab använder. 

3.7.1 Plancon 

Plancon är ett datorprogram som används till att göra tidplaner.  I programmet går det att se 

aktiviteter och hur dessa beror av varandra. På ett lättåtkomligt vis identifieras då aktiviteter 

som påverkar den totala byggtiden.  

Planeringsverktyget utgörs av en tydlig tid-, resurs- och aktivitetsplan. Med hjälp av Plancon 

går det att se hur maskin- och personalbehovet varierar med aktiviteter och tid, vilket 

underlättar platschefens roll som planerare. I programmet går det att göra 

tidplaneavstämningar för att upprätta en arbetsfront3 (Révai, 2012). 

 

3.7.2 Basen Ekonomi 

Det främsta ekonomiska styrsystem som används av Peab under produktionen är Basen 

Ekonomi. Det är ett verktyg för att upprätta rapporter, prognoser, analyser och statistik. Peab 

har själva utvecklat programmet vilket medför att det är anpassat till deras produktionssätt och 

krav. Programmet är lättillgängligt då det är webbaserat. 

Alla transaktioner som finns i ett projekt visas i Basen Ekonomi. Programmet gör det möjligt 

att se vilka konton som kostnader och intäkter är kopplade till. Detta gör att platschefen kan ha 

en god översikt över ekonomin (Peab 3, 2015).   

 

 

 

  

                                                             
3Det är en avstämning i tidplanen för att se vart man befinner sig i produktionen. 
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4 Faktainsamling 

I detta kapitel beskrivs vilken fakta som används och hur den tillhandahållits.  

4.1 Intervjuer 

Det har genomförts totalt fyra intervjuer. För varje projekt har minst en respondent deltagit. 

De yrkesroller som medverkat är platschef, arbetsledare och arbetschef. Frågorna har handlat 

om hur byggprojekt ska ledas samt specifika frågor om respektive projekt som respondenterna 

varit delaktiga i. Frågor om anledningar till avvikelser i kalkyler samt sammarbetet mellan 

plastledningen och centrala funktioner inom organisationen ställdes på sin spets. Fullständiga 

intervjufrågor finns i bilaga. 

4.2 Tilldelat material 

Det material som har tillhandahållits från Peab är främst kalkyler från respektive byggprojekt. 

Det är bland annat produktionskalkyler som visar projekterad kostnad för varje byggnadsdel 

som till exempel stomme, platta på mark, takkonstruktion och så vidare.  

Andra kalkyler som tillhandahållits är utdrag ur ekonomiprogrammet Basen Ekonomi. 

Kalkylerna visar projekterad kostnad och verkligt pris för respektive konto, som oftast är 

indelat materialvis. Exempel kan vara fabriksbetong, gipsskivor och inbyggnadsvirke. 

Tidplaner från programmet Plancon har tilldelats från platskontoret och har använts för att 

identifiera avvikelser i tid. Exempelvis går det att se hur arbetstimmarna under en period 

översteg de projekterade. Det är då rimligt att anta att ett problem har skett. Då går det att 

avläsa under vilken period det skedde. Ett problem betyder ofta att kostnaden stiger och då är 

det möjligt att identifiera det i kalkylerna.     

 

  



     

     

 

 

 

20 
 

4.3 Granskningsobjekt 

I detta kapitel presenteras de byggprojet som granskas. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

de olika projekten. Därefter visas de betydande konton som visat en avvikelse. Avslutningsvis 

redovisas avvikelser i tid samt en beskrivning av platsorganisationen.  

4.3.1 Projekt A 

Projekt A, är en byggnad om totalt 5 delar med sammanlagt 35 bostadsrätter. Lägenheterna är 

från 2 rum och kök till 4 rum och kök och areorna varierar mellan 54 kvadratmeter till 112 

kvadratmeter. Lägenheterna är välutrustade och har till exempel helkaklade badrum och tvätt 

utrustning. (Platschef, Projekt A, 2015) 

Byggnaden är ett loftgångshus och har ett parkeringsgarage under innergården. 

Konstruktionen är relativt komplex, dels på grund av ett parkeringsgarage som ligger i 

källarplan och dels av att husstommen saknar kontinuitet. Byggnaden har inga typplan utan 

alla våningsplan och lägenheter ser olika ut. Till projektet ingick ca 70 Konstruktions-ritningar 

vilket kan jämföras med ett vanligt punkthus där det är ca 6-7 Konstruktions-ritningar, enligt 

platschefen.  

Byggtiden var ca 1,5 år.  

Efter granskning av produktionskalkyl mellan projekterat och ackumulerat utfall kunde 

följande betydande avvikelser påvisas. Tabellen är ett utdrag ur produktionskalkylen där 

granskade konton redovisas, Se tabell 1.  

Konto Produktionskalkyl Ackumulerat Differens Avvikelse 

Systemform vägg 274 309: - 1 482 243: -  -1 207 934: - -440 % 

Armeringsnät 225 978: - 1 186 703: - -960 725: - -425 % 

Betongelement, 

väggar, bjälklag 

520 000: - 1 465 525: - -945 525: - -382 % 

Inbyggnadsvirke 115 024: - 783 703: - -668 679: - -581 % 

Stålprofiler  700 069: - 74 124: - 625 945: - 89 % 

Cellplast 2 156: -  142 614: - -140 458: - -6516 % 

Gipsskivor 510 382: - 47 727: - 462 655: - 91 % 

Hushållsvitvaror 1 039 000: - 351 037: - 687 963: - 66 % 

Beslag och 

sakvaror 

339 018: - 82 479: - 256 539: - 76 % 

Konstruktör 280 000: - 1 078 366: - -798 366: - -285 % 

Övrig 

projektering 

70 000: - 287 127: - -217 127: - -310 % 

Tabell 1 visar ekonomiska avvikelser för projekt A 
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Efter undersökning mellan projekterad tid och verkligt utfall sammanställdes resultatet i ett 

diagram. Se figur 3.   

Ur figuren kan en avvikelse från den projekterade tiden utläsas under oktober och november 

månad. Under den tidsperioden pågick aktiviteten parkeringsgarage.  

De sista månaderna saknades tillräckligt med underlag för att fortsätta att göra en utförlig 

prognos vilket förklarar den avvikande kurvan på slutet.  

 

 
Figur 3. Visar projekterat och verkligt utfall av timmar för hantverkare 

Till en början bestod platsledningen endast av en arbetsledare då platschefen fortfarande 

befann sig på ett annat bygge.  

Platschefen förtydligar vid intervju att de har haft tillräckligt med resurser i form av 

tjänstemän på arbetsplatsen. Det har inte funnits ett behov av ökat stöd i administrativa 

arbetsuppgifter. 

Platschefen har en bakgrund som snickare och har gått Peabs interna utbildningar för att täcka 

kompetenskraven. På projektet fanns även två arbetsledare.      
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4.3.2 Projekt B 

Projekt B består av 3 huskroppar med totalt 30 lägenheter. Lägenhetsstorleken variera mellan 

39-137kvadratmeter, lägenhetstyperna är på 1-4 rum och kök. Konstruktionen består av en 

platsgjuten stomme med utfackningsväggar av trä. 

Efter granskning av produktionskalkyl mellan projekterat och ackumulerat utfall kunde 

följande betydande avvikelser påvisas. Tabellen är ett utdrag ur produktionskalkylen där 

granskade konton redovisas, Se tabell 2.  

Konto Produktionskalkyl Ackumulerat Differens Avvikelse 

Systemform vägg 223 650: - 768 675: - -525 025: - -235 % 

Betongelement, 

väggar, bjälklag 

endast balkonger 

1 520 800: - 1 998 221: - -477 421 -31 % 

Inbyggnadsvirke 315 847: - 553 696: - -237 849: - -75 % 

Stålprofiler 312 749: - 90 287: - 222 462: - 71 % 

Gipsskivor 375 606: - 444 737: - -6 9131 -18 % 

Plywood 7 101: - 482 201: - -475 100 -6691 % 

Ytterdörrar i trä 75 000: - 255 423: - -180 423: - -241 % 

Hushållsvitvaror 105 116: - 1 032 988: - -927 875: - -883 % 

Beslag och 

sakvaror 

249 098: - 525 181: - -276 083: - 110 % 

El 2 365 000: - 3 432 728: - -1 067 728: - -45 % 
Tabell 2 visar ekonomiska avvikelser för projekt B 
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Efter undersökning mellan projekterad tid och verkligt utfall sammanställdes resultatet i ett 

diagram  

Det har inte gått att se några samband mellan tidsmässiga avvikelser och aktiviter i 

produktionen. Se figur 4.  

 
Figur 4. Visar projekterat och verkligt utfall av timmar för hantverkare 

Platsledningen bestod av en platschef och en arbetsledare. Mot slutet av produktionen flyttades 

arbetsledaren till ett annat projekt som skulle startas upp. Tanken var att platschefen skulle 

driva projektet själv under slutskedet men situationen gjorde att en annan arbetsledare sattes 

in.  (Arbetsledare, Projekt B, 2015)  

Projektet leddes av en tidigare arbetsledare med akademisk bakgrund som i det här projektet 

tilldelats en platschefsroll. Enligt arbetsledare skulle stöd ges till platschefen men den rådande 

arbetssituationen tillät inte detta i full utsträckning 
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4.3.3 Projekt C 

Projekt C består av två hus som är sammankopplade med ett parkeringsgarage på källarplan. 

Det är totalt 22 lägenheter, från 1 rum och kök till 3 rum och kök. Det är ett bostadsrätter som 

håller mycket hög standard med helkaklade badrum och tvätt utrustning i samtliga lägenheter. 

De allmänna utrymmena är också mycket påkostade med bland annat ett gårdshus som 

innehåller ett kök och toaletter, det finns även en festlokal och övernattningslägenhet finns i 

byggnaden. Stommen består av platsgjuten betong men utfackningsväggar av trä. Byggtiden 

var ca 2 år.  

Efter granskning av produktionskalkyl mellan projekterat och ackumulerat utfall kunde 

följande betydande avvikelser påvisas. Tabellen är ett utdrag ur produktionskalkylen där 

granskade konton redovisas. Se tabell 3.  

Konto Produktionskalkyl Ackumulerat Differens Avvikelse 

Inbyggnadsvirke 102 499: - 328 153: - -225 654: - -220 % 

Stålprofiler 82 342: - 20 367: - 61 975: - 75 % 

Gipsskivor 267 925: - 349 091: - -81 166: - -30 % 

Plywood 860: - 31 047: - -30 187: - -3510 % 

Beslag och 

sakvaror 

192 928: - 97 661: - 95 267: - 50 % 

El 1 712 000: - 2 621 614: - -909 614 -53 % 
Tabell 3 visar ekonomiska avvikelser för projekt C 
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Efter undersökning mellan projekterad tid och verkligt utfall sammanställdes resultatet i ett 

diagram..   

I kurvan går det att utläsa en drastisk förändring direkt efter sommarledigheten i början av 

augusti. Förändringen sker samtidigt som aktiviteten stomkomplettering, utfackning. 

 Se figur 5 

 
Figur 5 .Visar projekterat och verkligt utfall av timmar för hantverkare 

Från början bestod platsledningen av en platschef och två arbetsledare men efter en tid blev 

arbetsledarna förflyttade till ett annat projekt som skulle startas upp. Både platschef och 

arbetsledare hade tidigare arbetat som snickare och kunde se de behov som yrkesarbetarna 

behövde. Då både platschefen och arbetsledaren hade goda kunskaper inom byggteknik löstes 

byggtekniska svårigheter utan större problem och tidplanen hölls (Arbetsledare, Projekt C, 

2015).   
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4.3.4 Förklaring av ekonomiska avvikelser 

Nedan följer en förklaring av de konton som granskats.   

 Systemform 

Den används vid gjutning av väggar och bjälklag. Det är formelement som är 

förtillverkade i olika storklekar och kan kombineras för att passa olika väggstorlekar.  

 Inbyggnadsvirke  

Det är enkelt förklarat det virke som finns i väggar och bjälklag. Virket används bland 

annat som regelstomme i innerväggar och utfackningsväggar av trä.   

 Stålprofiler av tunnplåt  

Används i innerväggar istället för en träregelstomme och i vissa fall i 

utfackningsväggar. 

 Cellplast 

Används som isolering. Det är främst för betongkonstruktioner som står på mark men 

kan även gjutas i n i vissa delar som behöver extra isolering.  

 Mineralull  

Det används som isolering i uppreglade väggar samt i vindsbjälklag. 

 Gipsskivor  

Är ytskikt för innerväggar och insida ytterväg   

 Plywood  

Har i dessa byggprojekt använts i innerväggarna. Då har de placerats mellan gipsskivan 

och regelstommen. Denna metod ökar standarden i byggandet då väggarna får en mer 

solid känsla.  

 Beslag och sakvaror  

I det ingår bland annat hatthyllor, krokar, handtag och knoppar.  

 Konstruktör och övrig projektering  

Både konstruktör och övrig projektering är konsulttjänster. I övrig projektering innebär 

konsulttjänster som kan gälla miljö, mätningar av vibrationer mm.  
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 Hushållsvitvaror  

Det är tillbehör och utrustning i lägenheterna så som spis, ugn, kyl, frys och i vissa fall 

tvättmaskin och torktumlare.  

 Betongelement, väggar, bjälklag 

Det är prefabricerade delar i betong, de ingår ofta i den bärande konstruktionen. 

Balkonger ingår i detta konto vilket berörs i de granskade projekten. 

 Armeringsnät 

Armeringsnät används i de platsgjutna delarna i betong. Nätets syfte är att motverka 

sprickbildning på ytan. 
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4.4 Orsaker till avvikelser 

För att se orsaker till avvikelser har dessa delats in i olika kategorier. Det är för att knyta 

avvikelserna till olika fel och på så sätt få en tydlig överblick på problemen.  

 Kalkyleringsfel  

Beror på felmängdning eller att fel underlag använts vid beräkning av 

materialkostnader. 

 Kontofel  

Är då material har redovisats på fel konto. Kostnaden har oftast redovisats på annat 

konto så det leder inte till någon avvikelse sett ur totalkostnad.   

 Ändring av metod 

Sker i produktionen då ett annat material eller utförande väljs istället för den 

projekterade metoden vilket innebär en omfördelning av kostnaden.  

 Tillval  

Är de konton som berörs av tillval som brukarna gjort. I produktionskalkylen visas 

summan för ett material eller artikel. Om ett tillval görs ändras inte kostnaden på 

samma konto vilket medför att flera tillval som verkställts inte hamnar på rätt konto.  

 Hantering 

Inriktar sig på hur materialet sköts på arbetsplatsen. Det kan vara skador som beror på 

väder eller annan fysisk påverkan. 

4.4.1 Platsledningens påverkan på avvikelser 

Med utgångspunkt i tidigare kapitel om teori samt orsaker till avvikelser är det relevant att se 

till hur platsledningen kan påverka avvikelser.  

 Kalkyleringsfel 

När det gäller kalkyleringsfel sker det mest i anbudsskedet. Platsledningen kan i och 

med det liten påverkan på utfallet, dock finns möjlighet att påverka när 

materilabeställningar utförs i produktionen. Då är det viktigt att de kalkylerat rätt 

inklusive rimligt spill.  

 Kontofel 

Kontofel kan ske i anbudsskedet när anbudskalkylen upprättas och även senare när 

produktionskalkylen behandlas. Det kan även ske när fakturor redovisas. Oftast sköter 

platschefen fakturor och det är då viktigt att de redovisas på rätt konto.  

 Ändring av metod 

Ändring av metod sker i produktionen. Vanligen beslutas ändringar av platschefen 

tillsammans med arbetschef eller projektledare. Ett metodval kan ha stor betydelse för 

det ekonomiska utfallet. Platsledningen har i denna kategori stor makt att påverka 

utfallet.    
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 Tillval 

Vid avvikelser på grund av tillval kan platsledningen påverka utfallet genom att beakta 

materialpriser vid inköp. De ka även på ett noggrant sätt se till att ändringar sker på rätt 

konto.  

 Hantering 

För att säkerhetsställa materials ursprungliga skick är det viktigt att hanteringen sker på 

rätt sätt.   
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5 Genomförandet 

Följande kaptitel behandlar arbetsgång samt hur uppgiften har lösts metodmässigt.  

5.1 Insamling och granskning av information 

Det första som gjordes i projektet var att formulera en frågeställning som skulle täcka 

huvudtanken med projektet.  Parallellt med denna frågeställning påbörjades en förstudie, i den 

bildades en uppfattning om hur frågeställningen skulle angripas.  

Arbetet innefattar tre tilldelade projekt där intervjuer gjordes med representanter från 

platsledningen. Genom hela projektets gång fördes en diskussion tillsammans med både 

akademisk handledare och handledare på Peab. 

Parallellt med intervjuer och egen granskning av materialet som utdelades på plats påbörjades 

projektrapporten och litteraturstudie fortsatte. 

Under projektets gång gjordes fysiska besök på tilldelade projekt, detta gav en konkret 

uppfattning om storlek på projekt och en klarare insyn på de siffror som tilldelats från 

handeldare.  

Ett problem som uppstod var att i produktionskalkylen redovisades kostnaden för respektive 

byggdel tillsammans med arbetstiden. I den slutliga kostnaden redovisades inte arbetstiden 

vilket medförde en olikhet. Då kalkylerna inte är uppbyggda på samma sätt, ena kalkylen är 

uppbyggd på byggdelstyp och den andra visar slutgiltiga kostnaden för material kontovis. Det 

skulle då krävas en orimlig arbetsinsats för att granska kalkylerna 

Efter en diskussion med handledare på Peab om huruvida problemet skulle angripas, blev 

lösningen att ändra produktionskalkylerna så de redovisade materilaet kontovis.  

5.2 Bearbetning av material 

För att definiera kritiska moment med avseende på tid, jämfördes den projekterade tiden med 

verklig tid. De verkligt nerlagda timmarna för varje månad var givna. De projekterade 

timmarna var tvungna att beräknas och som underlag användes tidplaner ur Plancon och 

produktionskalkyler som visar antalet timmar för respektive aktivitet.  

En sammanställning gjordes som visar förhållandet mellan projekterad och verkligt nerlagd 

tid. Samtliga resultat har kontrollerats av handeldare på Peab som bekräftat och kommenterat 

utfallet.   

För att identifiera de ekonomiska avvikelserna räknades differensen mellan projekterad och 

verkligkostnad och de kontona med störst avvikelser belystes.  
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5.3 Analys av material 

Efter att ha analyserat materialet uppfördes diagram som visade de totalt nerlagda timmarna på 

projekten. Dessa analyser bekräftades under samtal med handledare på Peab. I intervjuer med 

platsledningen underströks de redan funna avvikelserna och en diskussion kring anledningar 

gjordes. Parallellt med analys av tid genomfördes analyser av det ekonomiska utfallet. I 

intervjuer med arbetsledare och platschefer ställdes frågor kring de olika avvikelserna och 

svaren användes för att analysera och identifiera orsaker. Under varje intervjutillfälle ställdes 

frågor kring platsledsrollen och en dialog fördes om hur ett ledarskap ska genomföras. 

Av de material som analyserats om ledarskap, ekonomi och tid drogs slutsatser som 

rekommendationerna baserades på.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram samt analys av dessa.  

6.1 Resultat gemensamma avvikelser 

Efter granskning av kalkyler som visar den projekterade kostnaden och det verkliga utfallet 

har vissa samband fastställts. Tabell 4 visar den procentuella avvikelsen samt utfallet för olika 

konton i respektive projekt. De konton som finns i tabellen visar tydliga avvikelser i alla 

projekt 
 

 Projekt A Projekt B Projekt C 

Konto Differens Avvikelse Differens Avvikelse Differens Avvikelse 

4142  

Systemform 

-1 207 934:- – 440 % -525 025:- – 235 %   

4201 

Inbyggnadsvirke 

-668 679:- – 581 % -237 849:- – 75 % -

225 654:- 

– 220 % 

4204 Stålprofiler 

av tunnplåt 

625 945:- 89 % 222 462:- 101 % 61 975:- 75 % 

4211 

Mineralull 

522 857:- 89 % -171 805:- 71 % 54 526:- 32 % 

4212  

Cellplast 

-140 458:- – 6516 % 473 946:- 60 % 242 767:- 45 % 

4232  

Gipsskivor 

462 655:- 91 % -69 132:- – 18 % -81 166:- – 30 % 

4234  

Plywood 

  -475 100:- – 6691 % -30 187:- 3510 % 

4284 

Hushållsvitvaror 

687 963:- 66 % -927 872:- – 883 % -21 213:- – 3 % 

4286  

Beslag och 

sakvaror 

256 539:- 76 % -276 083:- – 110 % 95 267:- 50 % 

4519  

El 

-231 153:- – 8 % -

1 067 728:- 

– 45 % -

909 614:- 

– 53 % 

4915  

Konstruktör 

-798 366:- – 285 % -164 825:- – 42 % -

170 000:- 

– 43 % 

4928 Övrig 

projektering 

-217 127:- – 310 % 95 281:- 66 % 159 027:-  99 % 

Tabell 4 

.   
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 I figur 6 redovisas en sammanställning av sambanden mellan avvikelser i respektive 

byggprojekt.  En del konton saknas i figuren och det beror på att det inte finns någon 

redovisad kostnad för det berörda projektet till exempel systemform för projekt C.  

Efter intervju har det framkommit att där det saknas staplar följer ändå avvikelsen samma 

trend som i övriga projekt. Det gäller alla konton förutom övrig projektering. 

 
Figur 6 
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6.2 Analys av gemensamma avvikelser 

Figur 6 visar grafiskt att respektive konto avviker på samma sätt i alla projekt. Nedan följer en 

analys av orsaker på de utvalda konton som behandlats.  

 

 Systemform 

Formarna hyrs av entreprenören och man försöker hitta en bra avvägning i antalet 

formar. Om många formar finns till förfogande minskar utförandetiden men kostnaden 

för hyra av form ökar. Används få formar minskar hyrkostnaden, dock ökar 

genomförandetiden vilket leder till en extra personalkostnad. 

I projektering har fel tid beräknats för hyra av formar och avvikelsen kategoriseras som 

kalkyleringsfel.   

 Inbyggnadsvirke 

Att det avvek negativt i samtliga projekt kan förklaras genom det virke som använts till 

gjutformar hamnar på kontot för inbyggnadsvirke. Det finns konton för formvirke men 

hos leverantören märker de fakturorna automatiskt med kontot för inbyggnadsvirke. 

Det är också svårt att beräkna mängd för inbyggnadsvirket, när det förvaras på 

arbetsplatsen kan virket användas till saker som det inte är planerat för vilket leder till 

att åtgången ökar.  

Kontot används ibland även som ”slaskkonto” vilket betyder att fakturor som inte kan 

kategoriseras in på något annat konto hamnar där.  Avvikelserna beror på 

kalkyleringsfel, kontofel och ändring av metod.   

 Stålprofiler av tunnplåt 

Det avvek positivt i två av projekten och det beror på ett metodbyte som gjordes i 

produktionen. Det var först projekterat med stålreglar i innerväggarna men ändrades 

senare till att träregelväggar användes. Detta är ytterligare en förklaring till att 

inbyggnadsvirket avvek negativt. Felet kategoriseras som ändring av metod. 

 Cellplast 

Avvikelsen beror på kalkyleringsfel där rätt mängd inklusive spill inte beräknats.   

 Mineralull 

Beror främst på att mineralullen har byts ut mot annan typ av isolering, som till 

exempel lösull eller brandisolering. Då har kostnaden förflyttats till andra konton.  

Avvikelsen kan förklaras som kontofel.  
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 Gipsskivor 

Beror på kalkyleringsfel där man inte beräknat rätt mängd inklusive spill. I Projekt A 

avviker den positivt vilket beror på en felkokntering då kostnaden ligger på 

cementbaserade skivor. Sammanställs kostnaden blir avvikelsen ca 30 % vilket 

matchar övriga projekt. 

 

 Projektering 

All projektering har skett på löpnade räkning och projekteringen har inte varit helt 

färdigställd innan byggstart. Det har krävts mer projektering än planerat, att vissa 

moment blev projekterade i ett sent skede ökade svårigheten och där med kostnaden. 

  

 Arbetstimmar 

En betydande del av den ekonomiska avvikelsen består av arbetskostnaden för egna 

arbetare. I samtliga projekt som undersökts har antalet nerlagda arbetstimmar överstigit 

de projekterade, se figur 3,4, 5. Platsledingen har en framstående roll i att påverka 

utfallet på arbetstimmarna för yrkesarbetarna.  
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6.3 Analys av projektspecifika avvikelser 

Nedan följer en analys av avvikelser som uppkom i de olika projekten. De avvikelser som är 

gemensamma förklaras inte utan endast de avvikelser som inte tidigare nämnts. De 

tidsmässiga avvikelserna förklaras utifrån de diagram som visats i kapitel 4.3 

Granskningsobjekt.  

6.3.1 Projekt A 

 Systemfom 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Armeringsnät  

Kan förklaras genom felmängdning av material. Främst i det underliggande 

parkeringsgaraget som enligt platschefen var en svårighet i produktionen. Platschefen 

menar att det var brister i projekteringen vilket kan leda till att beräkningarna grundas 

på fel underlag.  

 Betongelement, väggar, bjälklag 

Avviker på grund av en ändring av metod. Tanken var att balkongerna skulle 

platsgjutas men under produktionen ändrades det till prefabricerade balkonger. Denna 

åtgärd ledde till att materialkostnaden ökade men utförandetiden minskade.     

 Inbyggnadsvirke samt stålprofiler av tunnplåt 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader. Avvikelsen på detta projekt är betydligt 

större än det andra och det kan bero på att bjälklaget till parkeringsgaraget är 

platsgjutet, vilket betyder att det gick åt mycket formvirke. Det kan finnas pengar för 

form i något annat konto men underlag har inte funnits till att granska det.  

 Cellplast 

Beror i detta projekt på ett kontofel. Det finns olika konton för olika typer av cellplast 

och rätt konto för rätt material har inte använts.  

 Gipsskivor  

Felkonterade då ackumulerad kostnad endast är ca 48000: -. En så tydlig avvikelse 

beror inte på kalkyleringsfel då det är en orimlig kostnad.  

 Hushållsvitvaror 

Avvikelsen beror på tillval. Se kap. 4.4 Orsak till avvikelser. 

 Beslag och sakvaror 

Avvikelsen beror på tillval. Se kap. 4.4 Orsak till avvikelser. 

 Konstruktör och övrig projektering  

Översteg kraftigt budgeterat pris. Det kan förklaras med att det var en komplicerad 

konstruktion som saknade typplan, det vill säga att samtliga våningar och lägenheter 

såg olika ut. Ritningsunderlaget bestod av ca 70 K-ritningar vilket får ses som mycket 

till ett projekt av den storleken.  
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 Tidsmässiga 

En konsekvens av att platschefen på detta projekt blev involverad i ett sent skede var 

att chansen till påverkan i projekteringen var liten. Det är något som annars ingår i 

arbetsrollen. Det har haft betydelse för produktionen då en del arbetsmoment inte var 

helt genomtänkta innan de påbörjades. Platschefen menar att den tidsmässiga 

avvikelsen till stor del beror på bristen av närvaro i projekteringen.  
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6.3.2 Projekt B 

 Systemform 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Betongelement  

Avvikelsen beror på att det var mer ingjutningsgods än vad som var beräknat. Felet 

kategoriseras som ett kalkyleringsfel   

 Inbyggnadsvirke samt stålprofiler av tunnplåt 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Gipsskivor 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Plywood  

Översteg kraftigt och anledningen är ett metodbyte. Från början planerades 

innerväggar med endast gips. En ändring gjordes i produktionen vilket innebar att en 

plywood-skiva placerades mellan gipset och regelstommen, detta för att höja 

standarden på byggandet. 

 Ytterdörrar  

Ska enligt arbetsledare blivit fuktskadade vid förvaring på arbetsplats och det är 

orsaken till en ökad kostnad. Avvikelsen kategoriseras som hantering på arbetsplats 

 Hushållsvitvaror 

Avvikelsen beror och tillval. Se kap. 4.4 Orsak till avvikelser. 

 Beslag och sakvaror 

Flera anledningar ligger till grund för fel. Dels tillval och kalkyleringsfel, eftersom rätt 

priser inte tagits fram i projektering. En ytterligare anledning är hanteringen på 

arbetsplatsen. Material skadades på arbetsplatsen vilket ledde till en merkostnad.    

 El  

Kostnaden ökade vilket beror på fel i kalkylen. Bland annat dyrare material än vad som 

förutsågs i kalkylskedet.  

 Tidsmässiga 

Grunden till den stora avvikelse som skedde i projektet var enligt yrkesarbetarna på 

grund ut av att ackordsunderlaget var svårt att uppfylla. Det ledde till yrkesarbetarna 

inte kände sig motiverade och utförde inte arbetet på ett effektivt sätt. Med anledning 

till att tider missköttes blev hela bygget försenat och det resulterade i att det verkliga 

utfallet översteg tidplanen under de sista månaderna. Se figur 5. Då platsledningen var 

nya i yrkesrollerna lades mycket tid på de administrativa delarna och hann då inte 

närvara i produktionen så yrkesarbetarna önskat. Även det kan vara en bidragande 

faktor till resultatet.  
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6.3.3 Projekt C 

 Inbyggnadsvirke samt stålprofiler av tunnplåt 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Gipsskivor 

Se kap. 6.2 Analys av gemensamma kostnader.  

 Plywood  

Översteg kraftigt och anledningen är ett metodbyte. Från början planerades 

innerväggar med endast gips. En ändring gjordes i produktionen vilket innebar att en 

plywood-skiva placerades mellan gipset och regelstommen, detta för att höja 

standarden på byggandet. 

 Beslag och sakvaror  

Beror och tillval. Se kap. 4.4 Orsak till avvikelser. 

 El 

Kostnaden ökade vilket beror på fel i kalkylen. Bland annat dyrare material än vad som 

förutsågs i kalkylskedet 

 Tidsmässiga 

Den betydande avvikelsen som uppkom i och med aktiviteten stomkomplittering beror 

till stor del på felaktigt ackordsunderlag. Från intervju framgick att det var för “snälla” 

ackordstider för denna aktivitet. Detta ledde till att yrkesarbetarna inte behövde arbeta i 

lika högt tempo för att klara ackordskraven.  Det vill säga att liten arbetsinsats gav god 

avkastning. Något som platschefen i projekt A poängterade under intervju var att om 

arbetsglöden ska hållas vid liv så” ska alla tjäna pengar, inte för mycket och inte för 

lite”. Problematiken i avvikelsen låg snarare i den administrativa delen. Platschefen hade 

yrkesarbetarbakgrund och betonade inte de administrativa arbetsuppgifterna. I stället var 

närvaro i produktionen stor och ett bra stöd gavs till yrkesarbetarna.   

 

  



     

     

 

 

 

41 
 

6.4 Avvikelsers förekomst 

Nedan presenteras en sammanslagning av de avvikelser som uppkommit i projekten. De 

diagram som presenteras visar förekomsten av de olika avvikelser, hur stort värde respektive 

avvikelse har samt fördelningen av de negativa avvikelsernas avvikelse.   

 

 
Figur 3 Visar hur ofta olika avvikelser förekommer 

I figur 7 redovisas resultatet från fallstudien. Diagrammet visar att kalkyleringsfel är den 

avvikelse som förekommer mest frekvent. Det beror till hög grad på kalkyleringsunderlaget är 

bristfälligt och att överslagsberökningar utförs. Ändring av metod som består av 29 % är också 

en vanligt förekommen avvikelse. Det beror främst på att projekteringen inte varit färdigställd 

och i produktion upptäckt att den valda lösningen inte fungerar. Det kan också bero på att en 

bättre lösning för utförandet tagits fram. 

  

32% 

19% 

29% 

13% 

7% 

Frekvens av avvikelser 

Kalkyleringsfel 32 %

Kontofel 19 %

Ändring av metod 29 %

Tillval 13 %

Hantering arbetsplats 7 %
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Figur 4 Visar hur stor del respektive avvikelse är i förhållande till den totala avvikelse summan 

Figur 8 visar förhållandet mot den totala kostnaden för varje orsak till avvikelse. Den största 

avvikelsen som slår fel ekonomiskt är kalkyleringsfel 46 % följt av ändring av metod 26 

%.  Kalkyleringsfelet beror på bristande handlingar som beräkningarna baseras på. Det kan 

även bero på att fel beräkningsmetoder, alternativt att kalkylen baseras på ett tidigare projekts 

kalkyl. Om kalkylen baseras på ett tidigare projekts kalkyl måste anpassning göras för att 

överensstämma med de nya förutsättningarna. När en tidigare kalkyl används som 

utgångspunkt måste personen i fråga som gör kalkylen ha erfarenhet inom kalkyleringsarbete 

för att veta vilka poster som behöver beaktas. 

 

Figur 5 Visar negativ avvikelse med avseende på kostnad 

Figur 9 visar endast de negativa avvikelserna och hur de fördelar sig. Resultatet följer samma 

mönster som innan och är en ytterligare bekräftelse på att kalkyleringsfel är den största källan 

till avvikelser.   

46% 

20% 

26% 

5% 3% 

Avvikelsers storlek 

Kalkyleringsfel 46 %

Kontofel 20 %

Ändring av metod 26 %

Tillval 5%

Hantering på arbetsplats 3%

65% 

18% 

12% 

0% 
5% 

Negativa Avvikelser 

Kalkyleringsfel 65 %

Kontofel 18 %

Ändring av metod 12 %

Tillval 0%

Hantering på arbetsplats5%
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6.5 Resultat platsledningsfrågor 

En sammanställning av intervjufrågor om ledarskap och resurser på byggarbetsplatser. 

En samlad bild av hur en platschef ska vara är att personen ska vara orädd att tackla problem, 

lyhörd, samarbetsvillig och ta sig tid att lyssna på folk. Platschefen ska förmedla en lagkänsla 

där alla ska känna sig delaktiga i produktionen.  Flera respondenter har liknat detta vid hur ett 

fotbollslag fungerar, där är det viktigt att ha rätt spelare på rätt position och att alla i laget 

måste bidra för att nå framgång. Det ligger i platschefens roll att känna av en persons förmåga 

och på så sätt fördela rätt uppgift till rätt person. För att uppnå detta är det viktigt med en god 

närvaro ute på bygget för att känna av stämningen. Samtliga respondenter poängterar att det är 

viktigt att platschefen är ute och följer produktionen och ger stöd på plats. 

I frågan om de viktigaste egenskaper hos en ledare var respondenterna eniga om att en ledare 

ska vara lyhörd, alltså ha förmågan att lyssna och att inte ta på sig mer uppgifter än vad som 

mäktas med. Det är något som Berg (2009) tar upp i sin bok också.   

Vikten av att vara en samordnare poängteras ofta, flera respondenter är överens om att 

förmågan att samordna och få folk att jobba mot samma mål är viktigare än den tekniska 

byggkunskapen. Något som kännetecknar en bra ledare är att ha en reservplan, det bidrar till 

en trygghet i gruppen. 

En gemensam åsikt bland arbetsledare och platschefer är att det har varit brister i 

projekteringen i de granskade projekten. Projekterare har haft för dålig förståelse för vilka 

lösningar som fungerar i praktiken. Följden blir att platsledningen får sämre förutsättningar till 

en lyckad produktion. 

6.6 Ledarskap Generell analys 

I likhet med vad Ofori (2008)skrev i sin artikel om ledarskap i byggbranschen poängterade 

också de intervjuade med en akademisk bakgrund att vikten av att leda var av större betydelse 

än den byggtekniska kunskapen. De tjänstemän som hade en bakgrund som yrkesarbetare 

betonade den byggtekniska kunskapen. 

Vid intervju med arbetschef framgick det att utvecklingen pekar mot att platsledningen får allt 

mer administrativa uppgifter på arbetsplatsen. I dagsläget har inte alla platschefer de 

datakunskaper som behövs för att göra goda avstämningar m.m. Då den administrativa delen 

ökar minskar tiden för en platschef att vara ute på bygget. Ansvaret att vara ute ligger mer och 

mer på arbetsledaren. Bristen av platsledningens närvaro på bygget var något som snickarna i 

projekt B betonade och det kan ses som en generell önskan. I de granskade projekten har 

platsledningens uppbyggnad varierat under produktionsskedet. Det vill säga att det har varit 

olika antal arbetsledare och platschefer vid olika skeden. Det leder till att arbetsfördelningen 

mellan arbetsledare och platschef blir allt mer sammansvetsad.   
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7 Slutsatser 

Gruppuppbyggnad 
Det gäller att ha en dynamisk arbetsgrupp där olika kompetenser kompletterar varandra. En 

bra ledare behöver inte besitta all teknisk kunskap för bygget utan den kunskapen kan 

förmedlas genom en erfaren arbetsledare. Genom att kombinera olika yrkesbakgrunder är 

uppnås en dynamiskgrupp.  

Ledarbakgrund  
Resultatet sammanställt från intervjuer visar att det finns olika uppfattningar om vilka 

kunskaper en platschef ska besitta. Utveckling av branschen går mot att platschefen får allt 

mer administrativa arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till att arbetsledaren får en allt viktigare 

roll i att leda bygget. Granskad teori och samtliga respondenter betonar vikten av att leda på 

rätt sätt. Dock så finns det delade meningar om vad som är viktgast hos en ledare. De 

respondenter med bakgrund som yrkesarbetare betonar vikten av en god kunskap inom 

byggande medan de med akademisk bakgrund menar att det viktigaste är att det är en 

kompetent ledare. 

Projekteringsskede 
Platschefens delaktighet i projekteringen är av betydelse för slutkostnaden i ett projekt. I 

projekt A anslöts platschefen till projektet efter produktionsstart vilket resulterade i att en 

anpassning av projektering och produktionen inte genomfördes. Om platschefen påverkat 

planeringen innan byggstart hade produktionen med största säkerhet fått ett bättre flyt och 

antalet nerlagda timmar för hantverkare hade minskat.  

Avvikelsepåverkan 
Tidigare resultat visar att den totala avvikelsen för alla projekt är ca 9 miljoner. Bedömning av 

avvikelserna har visat att platsledningen har haft makt att påverka ca 3,6 miljoner av dessa 9 

miljoner det vill säga ca 40 %. Resultatet pekar mot att platsledningen har störst möjlighet att 

påverka resultatet genom ändring av metod.  

Ekonomiredovisning 
När kostnader redovisas i BASEN är det vanligt att konteringen inte sker korrekt. Det vill säga 

kontofel. De följder som kontofel får är att avstämningar och prognoser blir missvisande. Det 

blir även mer tidskrävande för en utomstående att granska kalkylerna. Om kalkylen ska 

användas som mall i framtida projekt är det av stor betydelse att kalkylen är väl genomarbetad 

och uppdaterad efter projektets gång. Detta för att ge ett bättre underlag för framtida projekt.  

Kalkylframtagande 
Den vanligaste orsaken till avvikelse i produktionskalkylen beror på kalkyleringsfel. När 

kalkyler tas fram är det viktigt att på ett noggrant sätt räkna ut rätt mängd på material och ha 

rätt tidsunderlag för planering. I vissa fall är inte projekteringen helt färdigställd innan 

produktionsstart vilket medför att mängdberäkningarna som gjorts i kalkylerna inte baserats på 

rätt underlag.  
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8 Rekommendationer 

Med utgångspunkt av den information vi tillhandahållit och de iakttagelser vi gjort på 

tilldelade byggprojekt kan vi ge följande rekommendationer: 

 En vanligt förekommande avvikelse är kontofel. Konsekvensen av det är att för en 

person som inte är insatt i projektet är det svårt att läsa kalkylen. Vår rekommendation 

är att i största utstreckning redovisa rätt material på rätt konto. Om det görs ändringar i 

produktionen är det viktigt att ändra kalkylen så den stämmer överens med 

verkligheten. Detta för att möjliggöra noggrann uppföljning.   

 

 Om produktionskalkylen baseras på en kalkyl från tidigare projekt är det viktigt att 

urskilja likheter och olikheter med det nya respektive det gamla projektet för att få en 

korrekt bild av kostnader.  

 

 När prognoser utförs skall resultatet tas på allvar. Om prognosen visar att budget inte 

hålls skall omedelbara åtgärder vidtas för att vända utvecklingen. Exempel på generella 

åtgärder kan vara att se över materialposter och arbetsstyrka. 

 

 Att i framtiden göra uppföljningar av projekt och analysera avvikelser och ta med sig 

de vid kalkylering. Detta för att ständigt förbättra precisionen och minska oförutsedda 

kostnader i framtiden.  

 

 Arbeta mer med att utveckla ledarskapet för platsledningen. En konsekvent ledning 

effektiviserar arbetet och på så sätt minskar kostnader.   

 

  Skapa en dynamisk arbetsgrupp som täcker alla de kompetenser som behövs på ett 

byggprojekt. 
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10 Blagor 

Samtliga bilagor är sidor från redovisningsprogrammet Basen ekonomi. Bilagorna består av de 

kalkyler som granskats och använts för att identifiera ekonomiska avvikelser.Projekt A
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Projekt C
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