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Sammanfattning 
Kalkyler är en viktig del av planeringen kring ett byggprojekt. Från idé till färdigställande av 

projektet är kalkyler ett hjälpmedel till att försöka förutspå den verkliga kostnaden. Under 

framförallt produktionsskedet kan dock avvikelser uppstå som gör att den verkliga kostnaden 

skiljer sig från den kalkylerade. 

 

Detta examensarbete är gjort i samarbete med JM Bostad Stockholm. Arbetet omfattar en 

kostnadsuppföljning där en jämförelse har gjorts mellan kalkylerad produktionskostnad och 

verklig kostnad för fem projekt. Målet med undersökningen har varit att konstatera de 

vanligaste orsakerna till att ett projekt avviker från produktionskalkylen för att sedan 

summera dessa orsaker i ett antal kategorier. Undersökningen omfattar ett begränsat antal 

konton för varje projekt. Information om avvikelser kommer från avstämningar mot kalkylen 

samt från intervjuer med ansvariga för respektive projekt. I arbetet beskrivs även hur 

kalkylprocessen ser ut från tidig planering till produktion.  

 

 

Nyckelord: Kostnadsuppföljning, produktionskostnad, produktionskalkyl, kalkylprocessen. 



 

 

Abstract 
Calculations are an important part of planning around a construction project. From concept to 

completion of the project calculation is a tool to try to predict the actual cost. During the 

production stage in particular, deviations occur which makes the actual cost different from the 

calculations. 

 

This thesis is done in collaboration with JM Residential Stockholm. The study includes a cost 

follow-up in which a comparison was made between the calculated production cost and actual 

cost for the five projects. The aim of the study was to observe the most common reasons that a 

project deviates from the calculated production cost and then summing these causes in a 

number of categories. The survey covers a limited number of accounts for each project. 

Information on deviations has been retrieved from cross-checking with calculations, and from 

interviews with those responsible for each project. The work also explains how the process of 

calculation is done, from early planning through to production. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggprocessen startar med en idé som sedan utvecklas mot att projektera och bygga ett 

projekt. Huruvida idén är genomförbar beror mycket på vad projektet kan komma att kosta. 

Redan i tidiga skeden upprättar man då en ekonomisk kalkyl för att få en bild av kostnaderna. 

Om beslut tas att föra idén vidare och börja projektera så upprättas sedan nya kalkyler i varje 

skede i byggprocessen.  

 

Detta examensarbete kommer att koncentreras på produktionskalkyler och undersöka varför 

de verkliga kostnaderna ofta skiljer sig från de kalkylerade kostnaderna. Arbetet kommer även 

att beskriva hur kalkylprocessen går till samt vilka uppgifter som kalkylerna grundas på för att 

sedan undersöka kalkyler för specifika projekt. Examensarbetet har utförts i samarbete med 

kalkylavdelningen på JM Bostad Stockholm. 

1.2 Projektkalkyl 

Projektkalkyler hos JM AB upprättas i tre skeden; inför projektering, inför beslut om 

produktionsstart och inför produktionsstart.  

I första skedet görs en förhandskalkyl som används för beslut om projekteringsstart, i andra 

skedet görs en grundkalkyl som ligger till grund för beslut om produktionsstart och i det sista 

skedet görs en produktionskalkyl som används inför projektgenomgång vid produktionsstart. 

1.2.1 Avstämning 

Avstämning mot kalkylen görs fyra gånger per år dvs. varje kvartal. Denna avstämning görs 

för att hela tiden få en uppdaterad ekonomisk prognos för varje projekt. 

1.3 Uppgift 

Undersökningen omfattar fem utvalda projekt som har avvikit från produktionskalkylen som 

har upprättats vid projektets start. Konton från kalkylen jämförs med den avstämning som har 

gjorts senare i produktionen. Denna avstämning är gjord då projekten är i stort sett 

färdigställda. Undersökningen kommer att koncentreras på de konton i varje projekt som 

avviker från produktionskalkylen. Alltså där den verkligt nedlagda kostnaden skiljer sig från 

den kalkylerade kostnaden. Det huvudsakliga syftet är att finna orsaken till att dessa 

avvikelser har uppkommit. 

1.3.1 Mål  

Målet med undersökningen är huvudsakligen att visa varför projekten har avvikit från 

produktionskalkylen och kategorisera dessa orsaker. Undersökningen ska visa vilka konton i 

kalkylen det är som har avvikit och varför dessa avvikelser har uppstått.  En inledande del av 

undersökningen är även att beskriva hur processen ser ut vid framtagning av en projektkalkyl. 

 

Målet är också att visa huruvida avvikelserna från kalkylen har påverkat den totala kostnaden 

för projektet samt visa hur avvikelserna är fördelade mellan olika konton. Resultatet från 

undersökningen av projekten och anledningarna till de olika avvikelserna ska kategoriseras så 

att projekten på ett lättöverskådligt sätt går att jämföra med varandra. Tanken är att framtida 

kostnadsuppföljningar ska kunna följa samma kategorisering.  
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1.3.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till fem projekt. Projekten kommer att benämnas som Projekt A, 

B, C, D och E för att inte publicera projektens verkliga namn. På grund av detta kommer inte 

heller namn på de platschefer som har intervjuats för undersökningen att publiceras. 

 

Undersökningen begränsas till de konton inom varje projekt som avviker från kalkylen med 

över 10 procent . Med undantag för projekt A och B där kontot skivor kommer att undersökas 

trots att de inte avviker med mer än cirka 5 procent. Syftet är att undersöka skillnad mellan 

verklighet och kalkyl. Därför kommer det inte att göras någon skillnad på positiva avvikelser 

som innebär att kostnaden har blivit lägre och negativa avvikelser där kostnaden har ökat.  

 

De konton, inom varje projekt, som skall jämföras begränsas till följande: 

 

 Form 

 Armering 

 Betong 

 Betongelement 

 Träelement 

 Stångkonstruktioner 

 Skivor 

1.3.3 Lösningsmetod 

För att svara på varför avvikelser har uppstått i projekten har intervjuer gjorts med platschefer 

för respektive projekt. Eftersom att plastchefen har ansvar för projektets ekonomi under 

produktion har denne ofta en bra bild av hur avvikelser påverkar olika konton i projektet och 

huruvida en enskild avvikelse har påverkat projektets totala kostnad. Dessa intervjuer har 

kompletterats med utdrag av avvikelserapporter samt med de avstämningar som gjorts 

gentemot kalkylen. Avvikelserapporter, avstämningar och kalkyler har även använts för att 

styrka den information som framkommit i intervjuerna. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 JM AB 

JM inriktar sig främst på nyproduktion av bostäder och är en av nordens ledande 

projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. JM är främst aktiva i storstadsområden 

och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Norge och Belgien. Företaget arbetar även 

med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet via dotterbolaget 

JM Entreprenad. I figur 1 nedan illustreras uppbyggnaden av organisationen på JM AB.  

 

JM driver sina projekt i egen regi. Detta betyder att JM är med i projektutvecklingen från idé 

och markförvärv fram till projektets färdigställande och förvaltning.  

Företaget har cirka 2200 medarbetare och omsätter cirka 10 miljarder kronor. JM är ett 

publikt noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm.  

 

JM AB (2011) Om JM, JMs årsredovisning 2010 <http://www.jm.se> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Kalkylering  

Kalkylering är ett av de viktigaste hjälpmedlen som används vid bygg- och 

fastighetsutveckling. I ett tidigt skede blir kalkylen ett viktigt underlag för att skaffa en 

uppfattning om huruvida det planerade projektet är ekonomisk genomförbart eller ej. 

 

”Kalkylmodellen skapar en referensnivå eller referensram från vilken beslut kan fattas. 

Kalkylen kan jämföras med en karta, en bild av verkligheten efter vilken man kan 

orientera sig, men kalkylens resultat är inte identiskt med verkligheten”  

(Hansson, Olander och Persson, 2009, s.12) 

 

Målet med en kalkyl är att komma så nära som möjligt den verkliga kostnaden. Kalkylens 

överensstämmelse med verkligt utfall påverkas dels av vilken information och vilka 

erfarenheter som finns att tillgå vid upprättande av kalkylen. Därför är det ett naturligt 

arbetssätt att upprätta nya kalkyler inför nya skeden i byggprocessen. Enligt Hansson m.fl. 

(2009) delas de olika skedena i byggprocessen oftast upp enligt följande: 

 

 Utredning/programskede 

 Systemhandlingsskede 

 Bygghandlingsskede 

 Produktion 

 Förvaltning och återbruk 

 

Kalkylens träffsäkerhet och vilken metod man använder för kalkylering beror på detaljnivån 

på det som ska beräknas. Desto bättre underlag man har för mängd- och kostnadsuppgifter ju 

säkrare kalkyl kan man skapa. När denna information är begränsad kan man använda sig av 

tidigare projekt som erfarenhetsåterföljning och upprättar då en referenskalkyl utefter de 

verkliga kostnaderna för det projektet. Detta är en vanlig metod att använda i tidiga skeden för 

att få en bild av totalkostnaden för projektet.  
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3.2 Kalkylprocessen 

3.2.1 Förhandskalkyl 

Inför beslut om markförvärv görs en projektkalkyl som upprättas med hjälp av 

erfarenhetsvärden utifrån produktivitetstal och nyckeltal som anger kostnaden per 

kvadratmeter. Denna tidiga kalkyl grundas på skisser och förslag till programhandlingar. När 

beslut om projekteringsstart ska tas upprättas en förhandskalkyl. När förhandskalkylen 

upprättas ska följande handlingar finnas tillgängliga: 

 Teknisk beskrivning 

 Rumsbeskrivning 

 Geoteknisk undersökning 

 Sammanställning av boarea, bruttoarea samt antal lägenheter som ska byggas. 

Kalkylen används sedan för beslut om projekteringsstart. 

3.2.2 Grundkalkyl 

Inför beslut om produktionsstart upprättas en grundkalkyl som används inför beslut om 

produktionsstart. 

Grundkalkylen tas fram genom mängdning av systemhandlingarna men kan också grundas på 

tidigare kalkyler. Övriga handlingar utöver systemhandlingar som skall finnas att tillgå i detta 

skede är: 

 Teknisk beskrivning 

 Rumsbeskrivningar 

 Installationsriktningar och beskrivningar 

 Geoteknisk undersökning 

 Fasadbilder samt sammanställning av boarea, bruttoarea och antal lägenheter. 

3.2.3 Produktionskalkyl 

Sist i kalkylprocessen, inför produktionsstart, gör man produktionskalkylen.  

Produktionskalkylen upprättas inför projektgenomgång innan produktionsstart. 

Produktionskalkylen baseras på bygghandlingarna och utöver dessa ska följande handlingar 

finnas tillgängliga: 

 Teknisk beskrivning 

 Rumsbeskrivningar 

 Installationsriktningar och beskrivningar 

 Geoteknisk undersökning, utvändig kulör och materialbeskrivning 

 Fasadbilder, sammanställning av boarea, bruttoarea och antal lägenheter 

 Förteckning över avvikelser från projekthänvisningarna. 

3.2.4 Justerad Produktionskalkyl 

Justeringar i kalkylen gör allt eftersom ändringar uppkommer under projektets gång. När det 

beslutas om ändringar i projekteringen och nya handlingar tas fram så ska även kalkylen 

justeras. 

 

Vid färdigställandet av produktionskalkylen gör de som har arbetat fram kalkylen en 

utvärdering av kalkylunderlaget som anger kvalitén på de handlingar och beskrivningar som 

stått till grund för kalkylen.  
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3.2.5 Avstämning 

Efter varje kvartal görs en avstämning gentemot produktionskalkylen för projektet. 

Avstämningen anger bokförda fakturor och inkomna ännu ej bokförda fakturor som anges 

som bokade belopp. Denna avstämning ger en bild av hur varje konto ligger till jämfört med 

den kalkylerade kostnaden. Differensen mellan avstämning och produktionskalkyl bör ligga 

inom två procent.  

3.2.6 Avvikelser  

Med avvikelser menas fel eller misstag som uppkommer under projektets gång. Dessa 

avvikelser är anledningen till att den verkliga kostnaden för projektet avviker från den 

kalkylerade kostnaden. 

3.2.7 Metod 

I kalkylen räknar man alltid med Prefab-element för byggdelar som pelare och hissgropar, det 

är sedan upp till platschefen att välja att följa kalkylerad byggmetod eller välja att platsbygga 

eller platsgjuta vissa delar om man på så sätt kan spara pengar, att tid och resurser finns för 

detta är självklart en förutsättning. 

3.2.8 Prissättning 

Prissättning vid kalkylering görs med gällande dagspriser vilket gör att priset vid inköp kan 

variera jämfört med hur prisläget såg ut vid kalkylering. 
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4 Faktainsamling  

4.1 Projekten 

Alla fem projekt är belägna i Stockholm och är, då denna undersökning gjorts, i stort sett 

färdigställda. 

Under det första kvartalet 2011 gjordes en sammanställning med avstämningar för samtliga av 

JMs projekt i Stockholm. Ur denna sammanställning valdes fem projekt ut för undersökning. 

Projekten valdes för att de på de flesta konton hade avvikelser på mer än 10 procent från 

produktionskalkylen. 

Undersökningen omfattar i sin tur de konton i varje projekt som vid avstämningen avvek med 

mer än tio procent från produktionskalkylen. För två projekt har kontot skivor undersökts trots 

att avvikelsen var lägre än tio procent, detta undantag har gjorts för att få mer underlag att 

jämföra projekten. 

 

De berörda kontona har undersökts genom att jämföra produktionskalkylen med den senare 

justerade produktionskalkylen och de avstämningar som har gjorts. Till flera projekt har det 

även funnits tillgång till avvikelserapporter som har gjorts under projektets gång. Efter att ha 

undersökt detta material har intervjuer genomförts med berörda platschefer för att på så sätt få 

en förklaring till varför avvikelserna har uppkommit och vilka följder de har fått. Efter detta 

har orsakerna till avvikelser kategoriserats. För att styrka de avvikelser som angetts av 

respektive platschef har informationen från intervjuerna jämförts med den avstämning som 

har gjorts gentemot kalkylen. 
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5 Projekt A  

5.1 Bakgrund 

Information om avvikelser för projekt A grundas på redogörelser från platschefen för detta 

projekt samt den avstämning mot projektkalkylen som gjorts under första kvartalet år 2011. I 

Tabell 1 nedan ges kort fakta om projektet. I Figur 2 visas en sammanställning från den 

avstämning som gjordes under första kvartalet 2011, diagrammet visar procentuellt hur den 

totala kostnaden och kostnaden för varje konto avvek från kalkylen. 

 
Tabell 1, kort fakta om projekt A 

Typ av hus: Flerbostadshus 

Antal lägenheter: 48 

Stomme: Platsbyggd 

BTA: 5065 m
2
 

Produktionsstart: 2009-06 

Färdigställandetid: 2010-09 

 

 
Figur 2 

5.2 Avvikelser 

5.2.1 Form 

Kontot form gick cirka 20 procent bättre än man kalkylerat. Detta beror till stor del på att man 

kunde återanvända formar som använts i andra etapper av projektet. I kalkylen hade man 

räknat med nytt formmaterial för varje etapp. Det gick alltså åt mindre material än beräknat. 

Utöver detta rådde lågkonjunktur under byggtiden vilket ledde till att man kunde förhandla 

ner materialpriserna. 

5.2.2 Armering 

Priset för armeringen var kalkylerat i högkonjunktur men när man sedan skulle göra inköpen 

rådde lågkonjunktur och priset hade sänkts.  

Avvikelsefördelning, Projekt A
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5.2.3 Träelement 

Man fick ett lägre pris från leverantören än det kalkylerade priset. Dessutom kunde man göra 

stora inköp vilket sänkte priset ytterligare. Leverantören av träelement höjde senare priserna 

då man upptäckt att man erbjudit för låga priser under större delen av 2009. 

5.2.4 Skivor 

Man har även på skivor lyckats hålla sig lägre än beräknat med en avvikelse på nära fem 

procent. Detta beror på att man har haft lite spill och att man även här pga. rådande 

lågkonjunktur har lyckats få ner priset något jämför med de priser som använts i kalkylen. 

5.3 Analys 

Kostnaden för form blev lägre än beräknat på grund av att man ändrade metod och kunde 

återanvända formar från tidigare etapper. Priset för formmaterial sjönk i samband med 

lågkonjunkturen och resulterade i ett ändrat pris jämfört med kalkylen. 

 

Kostnaden för armering blev lägre än beräknat pga. ändrat pris till följd av lågkonjunkturen. 

Detta ledde till att kontot gick cirka elva procent bättre än kalkylerat 

 

Även träelementen fick ett ändrat pris jämför med kalkylen. Det lägre priset beror dock på att 

leverantören hade satt för låga priser, något som justerades senare under 2009.  

 

Man har lyckats hålla kostanden för skivmaterial nere på grund av låga produktionsavvikelser 

i form av lite spill. Lågkonjunkturen har påverkat även detta konto och medfört ett ändrat pris 

som var lägre än det kalkylerade. 

 

Ändrade priser var den mest förekommande orsaken till avvikelser i detta projekt. 
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6 Projekt B  

6.1 Bakgrund 

Information om avvikelser för projekt B grundas på redogörelser från platschefen för detta 

projekt samt den avstämning mot projektkalkylen som gjorts under första kvartalet år 2011. I 

Tabell 2 nedan ges kort fakta om projektet. I Figur 3 visas en sammanställning från den 

avstämning som gjordes under första kvartalet 2011, diagrammet visar procentuellt hur den 

totala kostnaden och kostnaden för varje konto avvek från kalkylen. 

 
Tabell 2, Kort fakta om projekt B 

Typ av hus: Flerbostadshus 

Antal lägenheter: 111 

Stomme: Platsbyggd 

BTA: 15468 m
2
 

Produktionsstart: 2008-05 

Färdigställandetid: 2010-09 

 

 
Figur 3 

6.2 Avvikelser 

6.2.1 Form 

Källarväggarna i huset var högre än normalt och konstruktionen var komplicerad vilket ledde 

till att arbetet gick över tiden och formarna fick stå längre än beräknat. På grund av väggarnas 

höjd blev vissa delar av formen upp mot tio gånger dyrare än vid normala höjder. 

Man har även en avvikelse för försvunnet och skadat material. 
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6.2.2 Armering 

Projektet är kalkylerat i högkonjunktur och sedan byggt i lågkonjunktur vilket ledde till att 

priset sjönk jämfört med kalkylen. Man har även köpt armering från Polen och på så sätt fått 

ner priserna ytterligare. Det arbetslag som arbetade med armering på detta projekt har alltid 

bockat armeringen själva så när kunskap och utrymme fanns så valde man att bocka på plats. 

Detta har också sänkt kostnaden för armeringen. 

6.2.3 Betong 

Det översta bjälklaget i huset behövde utföras tjockare än vad som var kalkylerat för och då 

ökar mängd och kostnaden. 

En annan avvikelse berodde på att ett åtgångstal var felskrivet i kalkylen vilket ledde till att 

det var kalkylerat för liten mängd betong. 

6.2.4 Betongelement 

Plattbärlagen var betydligt dyrare än vad som angavs i kalkylen, de kostade cirka 900kr per 

kvadratmeter istället för den kalkylerade kostnaden på cirka 700 kronor per kvadratmeter. För 

första två planen valde man skalvägg istället för Prefab, för denna förändring gjordes en 

justering i kalkylen. 

6.2.5 Stångkonstruktioner 

Det visade sig att man behövde mer material till att göra nya fönstersmygar då måtten på 

ritningarna ej stämde. Samma problem uppstod för skenor till utlägg vilket också ökade 

kostnaden. I kalkylen saknades det pengar för hörnskydd och kottlingar. Man fick även byta 

ut en del material som förvarades på byggarbetsplatsen då det drabbades av mögelskador. 

6.2.6 Skivor 

En stor del skivmaterial som förvarades i garaget på huset drabbades av fuktskador. Man blev 

då tvungen att byta ut detta material vilket ledde till ökad kostnad. I utfackningsväggarna 

bytte man från den projekterade metoden med dubbla gipsskivor till plyfa och gips för att 

spara kostnad för arbetstid genom att korta monteringstiden. 
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6.3 Analys 

Att formkontot blev dyrare än beräknat beror på att tillägg för den höga formen saknas i 

kalkyl, att man drabbats av skadat och försvunnet material är något som beror på 

produktionen, alltså själva byggarbetsplatsen.  

 

Att armeringskostnaden blev lägre än kalkylerat beror delvis på ändrat pris och utländska 

inköp. Genom att bocka armeringen på plats sparade man pengar på armeringskontot men 

belastade istället kontot för hantverkarlöner. Detta var en bidragande orsak till att kontot för 

hantverkarlöner översteg kalkylen för detta projekt. 

 

Betongkostnaden ökade på grund av fel i kalkylen och fel i projekteringen som gjorde att 

mängden betong ökade mot kalkylen. Att betongelementen blev dyrare beror på att när man 

gör kalkylen har leverantören som ska göra elementen ännu inte räknat på exakt hur de ska 

utformas och därför är också priset osäkert. Konstruktionen påverkar hur elementen ska se ut 

och hur de ska utformas för att få rätt bärighet. Detta beror alltså på ofullständig projektering 

snarare än fel i kalkylen. 

 

Att materialkostnaden ökade på kontot stångkonstruktioner berodde på att fel mått angivits på 

ritningarna, vilket i sin tur är ett fel i projekteringen. 

Eftersom att hörnskydd och kottlingar saknades i kalkylen blev detta en ökad kostnad för 

detta konto. Att material drabbades av fuktskador beror på avvikelser i produktionen, fel som 

gjorts på arbetsplatsen. Detta gäller även det skivmaterial som drabbades av samma skador. 

Kostnaden för skivor påverkades även av ändring av metod vid utförande av 

utfackningsväggarna, något som ökade kostnaden för skivor men kortade arbetstiden och 

sänkte kostnaden för hantverkarlöner. 
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7 Projekt C  

7.1 Bakgrund  

Information om avvikelser för projekt C grundas på redogörelser från platschefen för detta 

projekt samt den avstämning mot projektkalkylen som gjorts under första kvartalet år 2011. I 

Tabell 3 nedan ges kort fakta om projektet. I Figur 4 visas en sammanställning från den 

avstämning som gjordes under första kvartalet 2011, diagrammet visar procentuellt hur den 

totala kostnaden och kostnaden för varje konto avvek från kalkylen. 

 
Tabell 3, Kort fakta om projekt C  

Typ av hus: Flerbostadshus, lamellhus 

Antal lägenheter: 79 

Stomme: Platsbyggd 

BTA: 10768 m
2
 

Produktionsstart: 2009-05 

Färdigställandetid: 2011-01 

 

 
Figur 4 

7.2 Avvikelser 

7.2.1 Form 

Den största avvikelsen för form gäller uppbockning av garageplan. Uppbockningen behövde 

vara kvar längre än beräknat då garaget fick fungera som upplag för att bland annat kunna 

köra in betongbilar. Detta var det bästa sättet att lösa framkomligheten för transporter då 

gården vid huset inte var dimensionerad att hålla för större laster. 

Huset har överhäng på en sida samt en portik och för dessa delar saknades det pengar i 

kalkylen för uppbockning efter gjutning. Detta medförde även att tid för utförande av detta 

saknades. Man tog även beslutet att gjuta pelare och hissgropar på plats istället för Prefab. 
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7.2.2 Armering 

Det kalkylerade kilopriset för armering var ungefär 8,50 kr men pga. lågkonjunkturen som 

följde finanskrisen gick priset ner till cirka 7,00 kr/kg. Man gjorde även stora inköp från Polen 

vilket sänkte priset ytterligare till cirka 5,00 kr/kg. 

Man hade även vid byggarbetsplatsen tillgång till en stor lokal och valde därför att klippa och 

bocka all armering på plats vilket fick ner priserna ytterligare. 

7.2.3 Betong 

Man valde här att gjuta med bask istället för med pump som det var räknat med i kalkylen. 

Denna metod valde man för cirka 70 procent av bjälklagen. Detta tar något längre tid men 

man sparar in pengar på att inte använda pump. Det i kalkylen angivna priset för betong på 

1250kr per kubikmeter var något högt tilltaget, priset vid inköp var lägre. 

7.2.4 Betongelement 

I kalkylen saknades trappor för ett plan, hisschakt samt en vägg. För att klara att ta upp alla 

laster i huset behövde man sätta in extra pelare än vad det från början var projekterat för. På 

ett annat ställe i konstruktionen fick man ändra byggmetod och lägga in en extra balk för att 

marken under inte klarade lasterna, detta upptäcktes då väggar för den delen redan var 

beställda vilket resulterade i att man fick betala för väggar som man sedan inte kunde 

använda. För att spara in pengar på dyra betongelement valde man att gjuta hissgropar på 

plats samt gjuta vissa pelare. 

7.2.5 Träelement 

De hade vid bygget tillgång till en stor lokal samt kunniga hantverkare och valde att 

platsbygga utfackningspartier samt platsspika cirka 500 kvadratmeter vägg för ett plan. 

Genom att platsbygga kunde man spara pengar för träelement. Samtidigt var kalkylpriset för 

utfackningsväggarna på 480kr/ kvadratmeter men snittpriset vid inköp landade på 

413kr/kvadratmeter. 

7.2.6 Stångkonstruktioner 

På grund av att man valde att platsbygga stor del av utfackningspartierna ökade belastningen 

på kontot stångkonstruktioner. 

7.2.7 Skivor 

Lika som stångkonstruktioner belastades detta konto av att man valde att platsbygga stor del 

av utfackningspartierna.  För att klara ljudkraven för detta projekt projekterades det för dubbla 

gipsskivor i yttervägg längs en fasad som ligger mot en väg. Senare i projektet gjordes en 

andra ljudutredning som visade att projektet skulle klara ljudkraven med enkel gipsskiva 

istället för dubbel.  
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7.3 Analys 

Den största orsaken till att kontot form överskred kalkylen berodde på uppbokningen av 

garageplanet. Den ökade kostnaden för uppbockning av garageplanet, under portik och under 

överhäng berodde på fel i kalkylen. Att uppbockningen sedan fick vara kvar längre än vad 

man hade räknat med beror på produktionsavvikelser, alltså beslut taget av 

produktionsledningen. Tiden som det tog att utföra dessa arbeten belastar då kontot för 

hantverkarlöner. Att man valde att gjuta pelare och hissgropar på plats innebar att man 

ändrade metod samt att man belastade kontot form och betong istället för kontot 

betongelement. 

 

Armeringskontot gick bättre än kalkylerat pga. ändrat pris som i sin tur berodde på 

lågkonjunkturen samt inköp från utlandet. Att man bockade armeringen på plats sänkte priset 

på armeringen men belastade istället kontot för hantverkarlöner. 

 

På betongkontot sparade man in pengar både pga. att man ändrade metod för gjutningen samt 

att man köpte in betongen för ett något lägre pris än vad som kalkylerats. Kontot belastades av 

att man valde att gjuta vissa delar på plats istället för att använda Prefab. Trots detta höll sig 

betongkontot lägre än vad man hade räknat med i kalkylen. 

 

En anledning till avvikelser på kontot betongelement är att vissa element helt saknades i 

kalkylen. Elementen var med i handlingarna och avvikelsen beror alltså på ett fel i kalkylen. 

Att man var tvungen att förstärka konstruktionen med pelare och balkar beror på ett fel i 

projekteringen.  

 

Kontot träelement blev billigare än beräknat då man valde att platsbygga delar av 

utfackningspartierna. Detta belastade istället stångkonstruktioner, skivor och hantverkarlöner. 

Kostnaden för skivor blev lägre än beräknat då man ändrade utförandet av ytterväggarna längs 

en fasad. Detta berodde på den ljudutredning som visade att man klarade ljudkraven utan att 

använda sig av dubbla gipsskivor i ytterväggen. 
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8 Projekt D 

8.1 Bakgrund  

Information om avvikelser för projekt D grundas på redogörelser från platschefen för detta 

projekt samt den avstämning mot projektkalkylen som gjorts under första kvartalet år 2011. I 

Tabell 4 nedan ges kort fakta om projektet. I Figur 5 visas en sammanställning från den 

avstämning som gjordes under första kvartalet 2011, diagrammet visar procentuellt hur den 

totala kostnaden och kostnaden för varje konto avvek från kalkylen. 

 
Tabell 4, Kort fakta om projekt D 

Typ av hus: Flerbostadshus, punkthus 

Antal lägenheter: 99 

Stomme: Platsbyggd 

BTA: 13460 m
2
 

Produktionsstart: 2008-03 

Färdigställandetid: 2010-10 

 

 
Figur 5 

8.2 Avvikelser 

8.2.1 Armering 

Armeringen var kalkylerad att kosta 9,40kr/kg. Under hösten 2009 sjönk priserna på grund av 

lågkonjunkturen vilket gjorde att priset under vissa perioder var nere på cirka hälften av det 

kalkylerade priset. Man har till detta projekt valt att hålla sig till sin vanliga leverantör från 

Sverige. Man gjorde vissa undersökningar för att handla armering från Polen men då krävdes 

att man beställde fulla bilar med armering. Då projektet var i ett tidigt skede hade man inte 

möjlighet eller nytta av att göra så stora inköp på en gång. Vid kalkylstart var en del lösningar 

t.ex. balkar i garaget inte färdigprojekterade vilket ledde till att man i kalkylen lade in 

schablonmängder som senare i projektet visade sig vara för stora, man hade alltså kalkylerat 

för mer än vad som behövdes. 

Inför den justerade kalkylen fanns möjlighet att rätta till vissa lösningar men pga. att projektet 

bytte arbetschefer under denna period så nådde inte all information fram. 
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8.2.2 Betong 

Då kalkylen gjordes var inte alla delar färdigprojekterade, i ett senare skede projekterades det 

för balkar i garaget vilket minskade ytan som skulle gjutas. Man behövde då inte använda lika 

mycket betong som det från början hade kalkylerats för. 

På grund av gynnsamt väder kunde de under en period gjuta med en lättare betong vilket 

också ledde till ett lägre pris. 

8.2.3 Träelement 

I kalkylen fanns en post för diverse som skulle täcka tillägg för utfackningsväggarna. Denna 

kostnad var dock redan kalkylerad för under kontot träelement och blev därmed dubbel. 

Man var även tvungna att välja en annan lösning för att bygga fläktrummet i huset vilket 

ledde till att det som var kalkylerat för träelement här istället hamnade på kontot skivor. 

8.3 Analys 

Den totala kostnaden för armering blev lägre än vad man kalkylerat för. Detta beror delvis på 

att lågkonjunkturen medförde ändrat pris. En annan orsak är att man kalkylerat en för stor 

mängd pga. att projekteringen inte var fullständig. 

 

Att kalkylen visade på för stora mängder betong än vad som skulle behövas beror på 

ofullständig projektering. Att man pga. vädret kunde gjuta med en annan betong ledde till att 

priset ändrades och blev längre än vad man kalkylerat för. 

 

Även kontot träelement blev billigare än vad man kalkylerat för, detta beror till stor del på att 

man hade kalkylerat dubbelt för tillägg till utfackningsväggarna. Denna dubbla kalkylering 

uppmärksammades men justerades aldrig, detta beror förmodligen på en informationsmiss vid 

byte av arbetschefer. 
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9 Projekt E 

9.1 Bakgrund  

Information om avvikelser för projekt A grundas på redogörelser från platschefen för detta 

projekt samt den avstämning mot projektkalkylen som gjorts under första kvartalet år 2011. I 

Tabell 5 nedan ges kort fakta om projektet. I Figur 6 visas en sammanställning från den 

avstämning som gjordes under första kvartalet 2011, diagrammet visar procentuellt hur den 

totala kostnaden och kostnaden för varje konto avvek från kalkylen. 

 
Tabell 5, Kort fakta om projekt E  

Typ av hus: Flerbostadshus 

Antal lägenheter: 99 

Stomme: Platsbyggd 

BTA: 15468 m
2
 

Produktionsstart: 2009-09 

Färdigställandetid: 2010-06 

 

 
Figur 6 

9.2 Avvikelser 

9.2.1 Form 

Den största avvikelsen som uppstod i projektet uppträdde under kontot form. Projektet var 

mycket komplext och man byggde en sex meter hög form under utkragningar på huset. Man 

fick även bygga dubbel form mot vad som var räknat med. Denna form hade man i kalkylen 

räknat med att man sedan skulle kunna flytta med under byggets gång men det visade sig att 

formen behövde stå kvar efter första uppbyggnaden. På grund av detta var man tvungen att 

under den fortsatta byggtiden bygga upp nya formar vilket ökade kostnaden. En annan stor 

avvikelse beror på borttappat material. 
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9.2.2 Armering 

Kalkylen var gjort under högkonjunktur med ett pris på 11,60 kr/kg men då armeringen 

inhandlades hade lågkonjunkturen slagit till och priset var nere på cirka 6 kr/kg. 

Det var även kalkylerat för större mängder armering än vad som behövdes. 

9.2.3 Betong 

Man hade i kalkylen gjort en felberäkning på tjockleken på ytterväggar vilket ledde till en 

övermängd av betong med 1600 m
3
. 

9.2.4 Stångkonstruktioner 

Det saknades cirka 30 procent i kalkylen av det som behövdes. Man tror även att en del av 

virket till form kan ha konterats här. 

9.2.5 Skivor 

Det saknades cirka 30 procent i kalkylen av det som behövdes. Det som framförallt saknades 

var gipsskivor. Man fick även en större åtgång på gipsskivor i undertak än vad man hade 

räknat med. Man saknade även skivmaterial för ytterväggarna. Vid utförandet visade det sig 

att man behövde fler skivor än vad den projekterade lösningen visade. 

9.3 Analys 

I allmänhet var detta ett komplext projekt med en svårmonterad glasfasad. Man hade från 

början ett konto för diverse utlägg som t.ex. hade kunnat användas till den ökade 

formkostnaden men då vintern kom var man tvungen att klä in hela huset och då förbrukades 

de pengarna. Det borttappade materialet är en produktionsavvikelse. 

 

Att bygga form för utkragningarna på huset blev mer komplicerat och krävde mer material än 

vad man kalkylerat för. Att man sedan inte kunde flytta med sig formen gav också en stor 

kostnadsökning. Dessa avvikelser beror alltså på att man var tvungen att ändra metod från vad 

man räknat med. 

 

Armeringen kom att kosta mindre än vad man kalkylerat för. Det ändrade priset berodde på 

sjunkande priser i och med lågkonjunkturen. 

 

Till följ av en felberäkning av tjocklek på ytterväggar blev betongkostnaden lägre än vad man 

kalkylerat för vilket alltså berodde på ett fel i kalkylen. 

 

För både stångkonstruktioner och skivor var det kalkylerat för mindre material än vad som 

behövdes, detta berodde på ett fel i kalkylen. Att man behövde använda mer skivmaterial i 

ytterväggarna än vad som kalkylerats berodde på att väggarna projekterats fel. 
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10 Analys  

10.1 Kategorier 

Kalkylering är inte en exakt vetenskap. ”Varje enskild kostnadsbärande aktivitet kommer med 

stor sannolikhet att avvika från det kalkylerade beloppet” (Hansson m.fl. 2009, s.16) 

Dessa avvikelser, stora som små, kommer att påverka den slutgiltiga kostnaden och hur 

mycket denna skiljer sig från den kalkylerade kostnaden.  

 

Undersökningen har koncentrerats på de stora avvikelserna som uppstått i varje projekt. De 

avvikelser som är den huvudsakliga orsaken till att man avviker från kalkylen.  

 

Vid undersökning av projekten har det framkommit sex stycken tydliga orsaker som står 

bakom de avvikelser som förekommit projekten. Dessa orsaker kategoriseras enligt följande: 

 

 Ändrad metod 

 Fel i kalkyl 

 Ändrat pris 

 Fel i projektering 

 Belastat på annat konto 

 Produktionsavvikelser 

 

10.1.1 Ändrad metod 

Ändrad metod betyder att man av någon orsak valt att utföra byggmomentet på ett annat sätt 

den metod som man har kalkylerat för. Det kan handla om att ändra val av material eller 

montering. Ändrad metod kan bero på att man ser en möjlighet att spara pengar genom att 

byta metod men kan också bero på att man pga. oförutsedda villkor måste ändra byggmetod 

för att kunna genomföra arbetet. Det är oftast platschefen som tar beslut om att ändra metod 

från den metod som man har kalkylerat för. Om den ändrade metoden påverkar viktiga 

bärande delar som pelare t.ex. så görs ändringen i samråd med konstruktören eller annan 

sakkunnig. 

 

För att ändra byggmetod krävs att man har resurser för den nya metoden i form av tid, plats 

och personal. Ett exempel på ändrad metod förekommer i projekt C. Där hade man en stor 

tom lokal att tillgå och kunde välja att platsbygga utfackningspartier för att spara pengar.  
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10.1.2 Fel eller saknas i kalkyl 

Vissa avvikelser i projekten beror på att kostnaden för en viss byggdel inte finns med i 

kalkylen. Det kan antingen handla om en fast byggdel som en vägg eller ett hjälpmedel som 

t.ex. en form för gjutning. När någonting saknas i kalkylen så saknas även kalkylerad tid för 

detta arbete vilket leder till att man ofta får en avvikelse för både materialkostnad och ökad 

kostnad för hantverkarlöner.  

 

Att någonting saknas i kalkylen behöver inte nödvändigtvis betyda att kalkylatorn har missat 

något. Brister i kalkylen kan bero på att de handlingar som kalkylen gjorts utefter inte varit 

kompletta eller att handlingarna varit felaktiga.  

 

Fel i kalkyl förekommer i alla de fem projekt som har undersökts. I projekt B angavs fel 

åtgångstal för betong vilket ledde till att man kalkylerade för en för liten mängd. I projekt C 

saknades flera betongelement i kalkylen trots att de fanns med på ritningarna.  

10.1.3 Ändrat pris 

Prissättning vid kalkylering görs med gällande dagspriser vilket gör att priset vid inköp kan 

variera jämför med hur prisläget såg ut då kalkylen fastställdes. Detta påverkar främst kontot 

armering då stål är ett material vars pris kan ändras ofta beroende på hur världsekonomin ser 

ut. 

 

Att priset är fel angivet är ganska ovanligt. Det handlar snarare om att man kalkylerar med ett 

rimligt pris eller priser enligt avtal och att man sedan ute på bygget lyckas förhandla till sig ett 

bättre pris eller att man får ett bättre pris genom upphandling från utlandet.  

 

Kategorin ändrat pris avser avvikelser som direkt beror på att inköpspriset skiljer sig från det 

kalkylerade priset. Om byggmetoden ändras och detta leder till ett nytt pris så kategoriseras 

detta som ändrad metod. 

 

Ändrat pris har förekommit för armeringen i alla projekt. Detta beror till största del på att 

kalkylerna har gjorts i högkonjunktur men när det blev dags för inköp så rådde lågkonjunktur 

och stålpriserna hade gått ner.  

10.1.4 Fel eller ändringar i projektering 

Till denna kategori räknas sådant som saknas eller som är felaktigt angivet i 

bygghandlingarna. Det kan gälla mått som är fel angivna, byggdelar som saknas eller är fel 

utformade. Det kan också handla om ändrade krav på t.ex. konstruktionen och bärigheten.  

Dessa fel och ändringar upptäcks oftast efter att produktionskalkylen är färdigställd. Det kan 

också vara ett medvetet val att låta kalkylen gå igenom innan projekteringen är helt färdig. 

Större förändringar kan då senare föras in i den justerade kalkylen. 

 

Ett exempel på fel i projekteringen uppstod i projekt B där man projekterat för ett för tunt 

lager betong i översta bjälklaget. Ett annat exempel är projekt D där man fick lägga in 

schablonmängder för betong då alla delar av projektet ej var färdigprojekterade. Det skulle 

senare visa sig att man behövde betydligt mindre mängd än vad man räknat med. Denna 

avvikelse från kalkylen beror främst på den ofullständiga projekteringen.  
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10.1.5 Belastat på annat konto 

När man byter metod för ett utförande så leder det ofta till att man belastar ett annat konto än 

vad som var kalkylerat från början. Ett exempel är då man väljer att platsbygga istället för att 

köpa Prefab. Detta leder till att kostnaden flyttas från betongelement eller träelement till t.ex. 

form, skivor och betong. Detta förekom t.ex. på projekt C där man pga. av att man hade plats, 

kunskap och tid valde att platsbygga stora partier för att spara in pengar på träelement. Detta 

är ett tydligt exempel på hur ändrad metod kan leda till belastning på andra konton. 

10.1.6 Produktionsavvikelser 

Med produktionsavvikelser menas avvikelser som inte direkt är kopplat kalkylering eller 

projektering utan som beror på sådant om sker på byggplatsen. Till denna kategori hör t.ex. 

materialspill, materialförluster som kan bero på stöld, skador eller borttappat material. 

I projekt B förekom ett tydligt exempel på produktionsavvikelse. Man förvarade skivmaterial 

i garageplanet innan garaget var helt torrt vilket ledde till att materialet fick fuktskador och 

vart tvunget att bytas ut. 
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Orsaker till avvikelser

Ändrad metod

14%

Fel i kalkyl

18%

Ändrat pris

25%

Fel i projektering

18%

Belastat på 

annat konto

14%

Produktions-

avvikelser

11%

11 Slutsats 
Undersökningen av dessa fem projekt har resulterat i en lista med sex kategorier för de 

vanligaste orsakerna till avvikelser i byggprojekt. Kategorierna har utformats på ett sådant sätt 

att de ger en så överskådlig bild som möjligt av de avvikelser som kan uppstå. Därför har 

också antalet kategorier begränsats.  

 

Figur 7 nedan visar en sammanställning av orsaker till avvikelser i projekten. Denna 

sammanställning visar att den orsak som förekommer flest gånger är ändrat pris. Fel i kalkyl 

och fel i projektering är orsaker som följer tätt därefter. Den minst förekommande orsaken till 

avvikelser är produktionsavvikelser. Detta är ett resultat av avvikelser hos projekt som är 

projekterade och producerade under samma period. Ett sätt att få en säkrare bild av hur dessa 

orsaker är fördelade i allmänhet kan vara att vidga undersökningen och undersöka fler projekt. 

Materialpriser kommer dock alltid påverkas av hur konjunkturen ser ut i landet och ute i 

världen. Därför är ändrat pris troligt en av de största orsakerna till avvikelser även i en vidgad 

undersökning. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 

 

Vid kalkylering är beräkningen av mängd och kostnad per enhet viktiga faktorer för att 

bedöma projektets kostnader. Dessa uträkningar är dock känsliga för förändringar. Om mängd 

eller enhetskostnad ändras så förändras även totalkostnaden för denna aktivitet. Alla 

avvikelser som sker leder till att förutsättningarna för kalkylen ändras. Har man kalkylerat för 

en metod och sedan ändrar till en annan metod så stämmer inte längre det verkliga utförandet 

med det utförande som man har kalkylerat för och en avvikelse uppstår. Samma problem 

uppstår då priset för en enhet ändras och det inte längre stämmer med det kalkylerade priset. 

Fel i projekteringen betyder att kalkylen har grundats på felaktiga handlingar och kalkylen 

kommer då inte stämma överens med det verkliga utförandet. Produktionsavvikelser beror i 

sin tur ofta på mänskliga fel och oförutsedda händelser ute i produktion. Denna bit är svår att 

styra över. Man kan med bra underlag och erfarenhet göra en kalkyl som gällande pris och 

mängd är väldigt nära det verkliga resultatet. Men det är desto svårare att styra över vad som 

kommer att ske ute på byggarbetsplatsen.  
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11.1 Avvikelsefördelning 

På de fem projekt som har undersökts är kontona form, armering och betong de konton som 

har flest avvikelser. Varför kontot armering avviker får en klar förklaring bara genom att titta 

på tidpunkt för kalkyl och inköp. Projekten är byggda under finanskrisen som drabbade oss 

hösten 2008. Då lågkonjunkturen kom sjönk stålpriserna och armeringen blev mycket 

billigare än det pris som rådde under högkonjunkturen då kalkylen gjordes. 

 

Avvikelser på kontot form beror delvis på att man på vissa projekt har behövt mer material än 

vad som kalkylerats för och att man behövt hyra detta material i längre perioder. Det ökade 

behovet har berott på komplicerade höga konstruktioner. En avvikelse som har gjort att man 

har sänkt kostnaderna jämfört med kalkylen är att man på vissa projekt har kunna flytta med 

sig form från tidigare etapper i projektet och på så sätt har återanvänt material istället för att 

hyra in nytt.  

 

Betongelement och träelement har inte visat på stora avvikelser, detta beror förmodligen på 

att dessa konton är väldigt specifika. Betongelement och träelement rymmer ingenting annat 

än just färdiga element. Dessa prefabricerade element beställs efter exakta mått och krav. 

Detta kan jämföras med betong där det trots kompletta ritningar är svårt att räkna ut exakt 

vilken mängd som kommer att gå åt. 

 

I de fem projekt som ingår i undersökningen har kontona skivor och stångkonstruktioner inte 

visat särskilt stora avvikelser procentuellt. Detta är inte ett resultat som speglar verkligheten 

allt för bra. Enligt de platschefer som intervjuats i undersökningen är skivor det konto som 

oftast avviker negativt mot kalkylen. Skivor och stångkonstruktioner är konton som är 

inblandade i så många olika skeden i ett byggprojekt och det är också material som är 

känsliga för skador. Därför är det vanligt att man pga. produktionsavvikelser inte håller den 

kalkylerade kostnaden.  

 

Alla fem projekt har klarat att hålla sig till kalkylen om man ser till den totala kalkylerade 

kostnaden jämför med den slutgiltiga verkliga kostnaden. Av de åtta konton som har 

undersökts i varje projekt är fyra stycken utmärkande. Armering, betong, betongelement och 

träelement är de konton som har störst kostnader. Att projekten har små avvikelser mot den 

kalkylerade totalkostnaden kan bero på att dessa fyra konton alla har låga avvikelser eller 

avvikelser som har lett till en lägre kostnad.  

Av armering, betong, betongelement och träelement är det endast kontot betongelement som 

har överskridit kalkylerna. Skillnaden mellan den kalkylerade kostnaden för betongelement är 

cirka fyra procent. De övriga tre har tillsammans gått cirka 14 procent bättre än kalkylerat för 

de fem projekten. 
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12 Rekommendationer 
I dagsläget finns dokument för avvikelserapportering. Jag rekommenderar att man 

kompletterar detta dokument med ett avsnitt där man tydligt kan ange vad denna avvikelse 

beror på, se figur 3. Denna del bör vara placerad tidigt i dokumentet för att underlätta 

sammanställning av dessa data. Jag rekommenderar även att man vid avstämning av projektet 

följer upp dessa avvikelserapporter och sammanställer vad avvikelserna berott på. På detta 

sätt får man en tydlig bild av de mest förekommande orsakerna till avvikelser och får då även 

större möjlighet att göra förbättringar inför kommande projekt. 

 

 
Figur 8 
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