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Definitioner och förkortningar 

AK Anbudskalkyl: en kalkyl som upprättas som underlag till ett 

anbud 

KK Kontraktskalkyl: det aktuella kalkyldokument som används 

när kontraktet skrivs 

PK  Produktionskalkyl: kalkylen som man följer i bygg skedet  

UE Underleverantör: en person/företag som utför en byggtjänst 

till en totalentreprenör 

BIM Building Information Modeling: ett informationssystem som 

byggentreprenörer använder för att lättare hantera en stor 

mängd komplex information i byggprocessen 

BH Byggherre/Beställare: en person/företag som för sin egen 

räkning låt utföras ett bygg/anläggnings objekt 

TE Totalentreprenad: innebär att byggherre upphandlar och 

skriver avtal med en entreprenör om utförande, projektering 

och funktion av byggobjektet 

TB Täckningsbidrag: kostnad utöver de totala arbetskostnaderna 

som täcker administrativa kostnader och vinst  

EI Entreprenadingenjör: en ingenjör på arbetsplatsen som ger 

stöd till produktionsteamet med mängdberäkning, inköp och 

upprättar arbets- och materialplaner  

AL Arbetsledare: en person som gör kortsiktiga arbets- och 

material planeringar på en byggarbetsplats och är sedan 

ansvarig för dess fördelning på en arbetsplats 
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Förord  

I detta arbete vill jag ta upp ett problem som upplevs på det flesta byggprojekt: att 

anbudskalkylen inte utnyttjas fullt ut. 

Genom att följa en arbetsgång i en del av byggprocessen komma jag att fördjupa min 

förståelse av svenska byggnormer och arbetskultur inom byggbranschen, inte minst 

kring anbudskalkylering.  

Detta examensarbete ingår som en avslutande uppgift i min utbildning till 

högskoleingenjör med inriktning byggteknik. Jag har utfört arbetet i samarbete med 

min handledare Lars-Inge Sandqvist på Peab, Jenny Berglin på Ramböll och Bertil 

Bredmar på Teknikinstitutionen till vilka jag vill framföra min varma tack. 

 

 

 

Växjö i juni 2010 

 

 

Rose Nyqvist 
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Sammanfattning  

Detta arbete har utförts i samarbete med ett av Nordens ledande bygg- och 

anläggningsföretag Peab och dess byggobjekt Hus N, på uppdrag av Videum för 

Linnéuniversitetets campus Växjö.  Innan entreprenören får beställning att utföra ett 

byggobjekt är det ekonomi som är det intressanta. Den stora frågan är hur mycket 

byggobjektet kommer att kosta. Arbetets fokus är på produktionsvillkoren och dess 

kostnader för att uppskatta ett anbudspris. Detta påverkas av såväl material, arbete 

som metodval. Då produktionen har påbörjat blir det mer intressant att veta exakt när 

och hur mycket av byggvaror och tjänster man ska beställa. Det har undersökts hur 

mycket dagens produktionskalkyl för Hus N överensstämmer med anbudskalkylen. 

Det har också analyserats hur mycket nytta man har haft av anbudskalkyleringen när 

det senare upprättars en produktionskalkyl. 

Det har undersökts hur kalkyleringsprocessen går till genom intervjuer och en 

översiktlig genomgång av hur dagens system fungerar. Hänsyn har tagits till vilken 

forskning som har gjorts inom ämnet idag och hur man ser på utvecklingen i 

byggbranschen.  

Mycket komplex information byts på ett byggprojekt för att förverkliga ett byggobjekt. 

Därför är dagens datorprogram på byggarbetsplats mycket avancerade för att klara 

detta. Ändå förekommer det flaskhalsar som minska effektiviteten. En effektivare 

byggprocess kan nås med en förbättring av kalkylerigsmetoden och planeringen av 

arbetsresurserna. 
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Abstract  

This thesis has been done at Peab, one of the largest building and civil engineering 

companies in northern Europe. The case study was done at their project for Videum, 

House N, at the Linné University, Växjö. Cost is paramount before a contractor 

secures an order to build. Of particular interest is how much the project will cost. The 

conditions under which the project will be constructed are the main focus to 

estimating a tender price. This is influenced by the nature of the work, choice of 

method and materials used. When the construction work is in progress the exact 

amount of the building materials and services to be purchased becomes more 

significant. It has been examined how much the current working estimate for House 

N agrees with the contract estimate. It has also been analysed how useful the tender 

estimates were when drawing the working estimates. 

It has been examined how the estimating process works by having interviews and 

generally going through how the current system works. Consideration has been done 

to previous research in the subject and the current developments in the branch.  

Much detailed information is exchanged at any construction project to realise a 

building object. This is made possible due to the advanced computer programmes 

available at building sites today. However due to various bottlenecks, efficiency in the 

construction process is reduced. A much more efficient building process can be 

achieved through better estimating method and better planning of human resources.  
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1. Introduktion 
Ett anbud är en offert som lämnas av en entreprenör till en beställare. I anbudet 

utlovas att ett visst objekt skall utföras till en summa och inom en viss tid till ställda 

krav på kvalitet. När entreprenören sedan erhåller en beställning justeras 

anbudskalkylen (AK) och skrivs om till en kontraktskalkyl (KK). Ibland kan beställare 

ändra vissa detaljer innan kontraktet skrivs och projektet drar igång. Då måste 

entreprenören justera sitt anbud. Det är kontraktskalkylen som sedan används som 

grund till projektets budget.  

En produktionskalkyl (PK) upprättas för att redovisa alla aktiviteter i den ordning de 

utförs. Detta underlättar avrop av byggvaror och inköp av tjänster från 

underleverantörer, (UE) under byggtiden. Arbetet med produktionskalkylen innefattar 

kontering, aktivitetsval, metodval och uppdelningar som inte tidigare utförts. PK 

brukar vanligtvis grunda sig på kontraktskalkyl och strukturplanen. Det är platschefen 

som är ansvarig för framtagande av produktionskalkyl. Kontraktskalkyl är det 

ekonomiska utrymme som finns för projektet, för både kostnader och intäkter.  

Syftet med att skapa en produktionskalkyl är att kontinuerligt försöka hitta en mer 

ekonomisk fördelaktig lösning så att PKs kostnader är lägre än kontraktskalkylens 

kostnader och där igenom försäkrar ett täckningsbidrag (TB) för projektet.    

Det händer ofta att en entreprenadingenjör på en byggarbetsplats planerar och räknar 

om byggobjektet på nytt innan projektet påbörjas. Planeringen utgår ifrån 

kontraktskalkyl som man kan se som budget för projektet. Produktionen består av ett 

team med platschefen(PC) som ledare. I produktionsteamet ingår också arbetsledare, 

entreprenadingenjörer och andra representanter. Produktionsteamet planerar helt på 

sitt eget sätt hur de vill att byggprojektet ska utföras. Detta kan skilja sig något från hur 

det var tänkt tidigare under anbudsskedet. 

 

Figur 1:  Anbudskalkylen justeras till Kontraktskalkyl som utgör ekonomiskgrunden 
för Produktionskalkyl 

 8  



1.1 Bakgrund 
Alla entreprenörer vill spara resurser så gott det går under hela byggprocessen. På Peab 

strävar man efter att ’strukturera kalkylen och kalkylarbetet i anbudsskedet med tanke 

på samtliga användare och användningsområden. På så sätt undviker vi onödig 

omarbetning av anbudskalkyl till produktionskalkyl’ (Peabs Kalkylhandbok). Ändå är 

produktionskalkylen en helt ny kalkyl inför den kommande produktionen. Eftersom 

anbudskalkylen är den allra första kalkylen, spelar det en stor roll om man redan här 

får med information som underlättar när man upprättar produktionskalkylen.  

Anbudskalkylen är mycket viktig och strategisk. Det finns pengar att spara om det 

lyckas att framställa anbudskalkylen så att den kan vara till stor nytta under hela 

byggprocessens gång. Produktionskalkylen används i huvudsak till avrop av byggvaror 

och inköp av underleverantörers tjänster. Effektivisering av just AK sparar pengar, 

resurser och tid för entreprenören.   

1.2 Problembeskrivning 
 I anbudskalkylen finns en sammanfattning av ett visst projekt i form av 

materialmängder, tidsåtgång och andra resurser. När projektet sätts igång blir minsta 

detalj väsentlig. Detta för att veta exakt hur mycket av de olika materialen som finns i 

en viss byggnadsdel, när materialen ska levereras och hur stor arbetskraft som kan 

krävas. En del av denna information finns redan i anbudskalkylen frågan är hur den 

kan hämtas ut därifrån och bli underlag för produktionskalkyl. Ibland tar det ett antal 

månader mellan anbudskalkylering och att arbetet utförts, därför kan det behövas en 

viss uppdatering. Detta gör man genom att nya offerter tas in från underleverantörer 

eller till och med nya leverantörer.  

Problemen som upplevs är: 

• Kan anbudskalkyl upprättas på den nivån att alla inblandade kan ha nytta av 
informationen under projektets gång? 

• Hur kan anbudet konstrueras i tidigt skede för att fånga upp problem som 
måste hanteras i produktionsskedet? Det skulle underlätta arbetet med bland 
annat produktionskalkylen. En stor mängd viktig information finns redan 
sammanställd i anbudskalkylen och måste kunna återanvändas i senare 
efterföljande arbete med t ex produktionskalkylen.   
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om anbudskalkyl (AK), kan tänkas bli mer 

anpassad till den kommande produktionen av ett visst byggobjekt.  Kan detta uppnås 

redan från början då anbudskalkylen upprättas? 

 

Figur 2:  Anbudskalkyl omfattas i Produktionskalkyl  

1.4 Mål  
Målet med detta arbete är att utforska vad som krävs när en anbudskalkyl upprättas för 

att just den information som behövs i ett senare skede i ett byggobjekts planering, lätt 

ska kunna hämtas ut av produktionsteamet.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Detta arbete har dock vissa begränsningar: 

• Arbetet pågår i bara 10 veckor  

• Det utförs i samarbete med Peab Sverige AB, Region Växjö i deras projekt på 

Linnéuniversitets Hus N på Videums uppdrag. I detta arbetet komma inte 

byggprocessen i andra byggföretag undersökas.   
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Figur 3:  Hus N med gatufasad mot väster. Arkitekten är Mats White  

 

• Arbetet fokuseras på anbudskalkylen generellt och möjligheten till dess 

anpassning till produktionskalkyl. Enskilda aktiviteter i anbudskalkyl studeras 

inte närmare.  

1.6 Företags presentation 
Peab är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag vars ledstjärna är total 

kvalitet i alla led av byggprocessen. Företaget grundades i 1959 av bröderna Erik och 

Mats Paulsson. Företagets affärs idé sträva att ’genom nytänkande, kombinerat med 

gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga 

för framtiden’. Idag har Peab tio tusentals medarbetare och kontor runt om hela 

norden. 

Arbetet utförs i samarbete med Peab region Växjö, division syd. Anders Svensson är 

operativ chef för denna region.   
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2. Teori 
Teorin om anbudskalkyl har grundats mest på Byggstyrning av Uno Nordstrand och 

Ervin Révai, 2002. Nordstrand och Révai har tagit upp byggstyrning redan i 

kalkylskedet och kostnadsberäkning till och med upprättandet av produktionsplanen. 

Deras beskrivning av styrning av kalkylering i byggprocessen blev en grund i detta 

arbete. Beskrivningen av kalkylprocessen har sedan prövats i ett verkligt projekt. Ett 

teoretiskt förslag sedan formuleras som kan åstadkomma en mer effektiv byggprocess. 

’Projekt är en arbetsform, där arbetsuppgifterna brutits ned i ett antal aktiviteter som 

utförs planerat inom angivna tids- och resursramar för att nå ett väl definierat mål’ 

(Westhoff Projekt & Utveckling, www.westhoffprojekt.se).  

Ett byggprojekts syfte är att producera ett bygge eller anläggning till en beställare. En 

byggherre (BH) kan låta bygget utföras i en av de olika entreprenadformerna: 

• Totalentreprenad som innebär att BH upphandlar och skriva avtal med en 

entreprenör om utförande, projektering och funktion av byggobjektet. 

• Generalentreprenad innebär att en entreprenör har ansvar för utförandet av 

hela byggobjektet och BH svarar för projekteringen. 

• Delad entreprenad innebär att BH ingår avtal med flera olika entreprenörer 

som var för sig har ansvar för sin del i utförandet men BH projekterar. 

 

BH ger förfrågningsunderlag till flera entreprenörer för anbudskalkylering av hur 

mycket ett byggobjekt kan kosta. BH ingår sedan ett avtal med den entreprenör som 

ger den mest fördelaktig offerten.   

I generalentreprenad och deladentreprenad får entreprenören färdiga handlingar att 

följa. Vid totalentreprenad (TE) kan projektet komma igång innan bygghandlingarna är 

helt färdiga. Totalentreprenören är ansvarig för att bygget ska uppfylla ställda 

funktionskrav oavsett hur det kommer att göras. 

I lagen om offentlig upphandling kap 1 står det att flera aspekter kan tas med i valet av 

anbudet som ska antas.  

22 § En upphandlade enhet skall anta antigen det anbud som har lägst anbudspris eller 

det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga 

omständigheter såsom pris, driftkostnader, funktion, miljöpåverkan m.m. Enheten 

 12  

http://www.westhoffprojekt.se/


skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling anger vilka 

omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter 

angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. (Lagen om offentlig upphandling kap 1, 

LoU). 

 Här upplyses LoU men upphandlingen har ekonomin stor betydelse även vid 

upphandling med privata företag. I anbudskalkylering vill en totalentreprenör även ta 

hänsyn till andra uppställda omständigheter men ändå hamna på ett fördelaktigt pris.  

’det primära med kalkylarbetet är att ta fram produktionskostnaden vilket ger underlag 

för rätt prisnivå’ (Peabs Kalkylhandbok). 

2.1 Ordning i Anbudskalkyl 

En entreprenör upprättar en anbudskalkyl som framförallt ska vara ett beslutsunderlag 

för prissättning av offerten. Vid en TE är ritningar ibland inte fullständiga och 

kalkylingenjören får då uppskatta förutsättningarna.  

Anbudsberedning innebär att  

• Studera förfrågningsunderlag noga 

• Ta fram mängdförteckning  

• Diskutera produktionsmetoden i stort 

• Infordra offerter på material 

• Infordra offerter för underentreprenader 

• Välja arbetsmetoder 

• Göra tidsberäkning på enskilda aktiviteter 

• Beräkna kostnader för inbyggda material 

• Beräkna kostnader för underentreprenader 

• Gör tid- och resursplanering för produktionen 

• Beräkna omkostnader t ex platsledning och bodar 

• Kalkylsammanställning 
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Vid upprättandet av en anbudskalkyl är det viktigt att vara strukturerad och följa en 

viss ordning, så att hela projektets alla delar och moment systematiskt kommer med i 

kalkylen. Byggdelsuppdelning kan se ut som:  

• Mark 

• Husgrund  

o Grund 

o Platta på mark 

• Stomme  

o Väggar 

o Fasad 

o beklädnad  

• Yttertak 

 

I kalkylprogram som MAP eller BidCon sammanställas en nettokalkyl där aktiviteter 

sorteras till olika byggdelar. Lämpliga enhetstider väljs och beräknas med mängder till 

en kalkylerad summa. En kalkylsammanställning inklusive omkostnader upprättas på 

en sista sida, slutsidan.   

’Nettokalkyl är en kalkyldel med beräkning av de kostnader som direkt kan hänföras 

till en viss aktivitet/del i projektet. I nettokalkylen beräknas kostnaden för material, 

arbete och underentreprenörer’ (Peabs Kalkylhandbok). 

Entreprenören använder totalsumman på “slutsidan” som underlag för att bestämma 

vilken summa som ska lämnas över i offert till beställaren. Till offertsumman 

tillkommer kapitalkostnader, risker, overheads och vinst. Ett verkligt pris 

(totaloffertsumman inklusive bl a risker och vinst) bestäms. Det är detta som ska stå 

som slutsumma i offerten. Till offerten kan flera bilagor bifogas till exempel tids- och 

betalningsplaner.  

Innan kontraktskrivning görs kan det förekomma tilläggsarbeten eller förklaringar 

vilket gör att kalkylen justeras något. Kalkylen som gäller vid slutlig kontraktskrivning 

är kontraktskalkylen (KK).  
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2.2 Ordning i Produktionskalkyl 
När projektet är i hamn bildas ett produktionsteam som omedelbart börjar planering 

av produktionen. En platschef utses som blir ansvaring för utförandet av projektet och 

all planering. Denne ansvarar för planering av  

• Tids- och resursåtgång 

• Ekonomisk avstämning 

• Löneunderlag för kollektivanställda 

För att lätt kunna styra projektet upprättas en Produktionskalkyl. Det är ett dokument 

som används till att sätta delmål och används vid uppföljning och kontroll gällande 

resurser och ekonomiska ramar. Den grundar sig på Kontraktskalkylen och 

Strukturplanen (Peabs Produktionshandbok). Den är uppdelad i de aktiviteter som 

projektet omfattar. Platschefen bestämmer om uppdelningen av projektet och dess 

utförande och tar nu hänsyn till valda produktionsmetoder och andra speciella 

förutsättningar till exempel 

Grunden  

o Form  

 Material  

 Tid  

 

o Armering 

 Material  

 Tid 

o Betong  

 Material  

 Tid  
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2.3 Informationens komplexitet 
Det är mycket information som ska produceras, behandlas och distribueras 

kontinuerligt för en lyckad byggprocess. Information finns i olika former och format 

och kommer från olika aktörer. Ritningar kommer från arkitekten och konstruktören 

och ska tolkas och kompletteras med mera ritningar vad gäller t ex markarbete, el, 

VVS. Informationen ska vara så detaljerad och konkret som möjligt för att underlätta 

samarbetet och för att förverkliga objektet så exakt som möjligt. Det kan ha arbetat i 

olika information- och datorsystem men ändå måste informationen bearbetas och 

används på samma arbetsplats och i ett och samma projekt. Ett byggprojekt handlar 

alltså om att hantera en stor mängd komplex information.  

’Det har ofta påpekats att byggbranschen på många sätt är unik. Den kännetecknas av 

sina extrema och komplexa projektorienterande produktionsprocesser i vilka en 

mångfald olika aktörer från skilda organisationer måste koordineras … I ett 

byggprojekt hanteras stora mängder information som är komplex och som distribueras 

till flera projektaktörer internt i den egna organisation såväl som till externa aktörer’. 

(Byggandets Informationsteknologi, s 67-69) 

 

 

    Stor              Bank        Biltillverkare                                                                                    

                       Tidning                     Byggföretag  

     Flygbolag  

       

  Liten            Cementbolag             Oljeraffinaderi    

           

In
fo

rm
at

io
ns

vo
lym

  

                               Liten                                        Stor  
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Figur 4:  Informationens komplexitet jämförd i olika branscher 
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Stora uppfinningar i ny teknik inte minst inom IT i byggbranschen har bidragit till 

effektivisering av byggprocessen i sin helhet.  

De faktorer som gör det viktigt att tänka strategiskt på IT-användningen i 

byggprojektet kan sammanfattas i (Björnsson & Lundegård, 1992): 

• Många samverkande aktörer och organisationer 

• Stor volym av komplex information 

• Projektets framgång är beroende av hur effektivt projektinformationen 
hanteras 

 

I ett byggprojekt handlar det om mycket komplex information som ska hanteras 

effektivt i ett stort nätverk. En kalkylingenjör tolkar och omvandlar informationen på 

ritningar till mängder i olika material. Det är en tolkning av en sorts information 

(ritning) till en annan sorts information(mängder). Idag finns mycket hjälp med datorer 

och verktyg till hands för en byggnadsentreprenör. Det flesta ritningar görs i 3D CAD, 

kalkyler upprättas med t ex BidCon eller MAP medan tidplan upprättas i PlanCon eller 

annan tidsplanering. 

 

Figur 5:  Diverse information kravs att tolkar för att förverkligar en byggnad.                      
Bild: Rose Nyqvist  
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’för all informationsbehandling krävs en förenklad avbildning - en modell- av 

verklighet, oavsett om informationen används för projektering, produktion eller 

förvaltning… Modeller kan användas för att simulera och visualisera den tänkta 

verkligheten för att uppnå avsedda kvaliteter. Modeller kan användas för kalkylering, 

produktionsplanering, materialadministration och produktion’ (Byggandets 

informationsteknologi, Örjan Wikforss, 2003 s.39). 

BIM, Building Information Modeling, är ett sätt att hantera information i ett 

byggnadsprojekt. En modell av byggobjektet görs vanligtvis i 3D och med BIM kan 

informationen hämtas och hanteras effektivare och byggtiden därmed förkortas. ’With 

regard to the use of BIM, the general issues that either enhances or diminish the 

positive changes that this technology offers depends on how well and at what stage the 

project team works collaboratively on the digital model. The earlier the model can be 

developed and shared, the more useful it will be’ (BIM handbook 2008, s7).  

 

 

Figur 6:  En typisk BIM modell. Ur http://www.bimsoftware.net/ 100426 kl 12.26 

 

Ett dokument; ’datablad’ innehåller information om material, tidsåtgång och kostnad. 

Principen utgår från en 3D modell av byggnadsdel. Dessa kan sedan tid- och prissättas 

för att får fram en total tid och ett pris för ett objekt. Metoden gör det möjligt att tidigt 

upptäcka kollisioner t ex mellan bärandebalkar och ventilationskanaler. 
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3. Metod 
Ett typiskt projekt har valt här i Växjö. Problembeskrivningen är typisk i 

byggbranschen i allmänhet, men Videums Projekt Hus N på Linnéuniversitets campus 

i Växjö valdes eftersom produktionen skulle precis börja när examensarbetet också 

skulle börja. Peab vann totalentreprenaden. Projektet är ritat av arkitekten Mats White, 

och Tyréns som konstruktör med flera aktörer. I detta skede hade kalkylarbetet just 

avslutats och man kunde studeras hur det genomförts. Observationer har skett på 

byggarbetsplatsen och intervjuer har gjorts med personer som arbetar med detta 

projekt.  

Valet av projektet var strategiskt eftersom projektet är stort och flera personer av olika 

befattningar och yrkeserfarenhet har intervjuats för att få en helhetsbild av 

problematiken och eventuella förslag till lösningar. En dokumenterad anbudskalkyl har 

studerats.  

För att nå syftet har jag använt mig av tre metoder:  

3.1 Litteraturstudier 
Litteratur skriven om anbudskalkylen har läst in för att få en djupare förståelse av hur 

anbudskalkylering går till, vad den innebär och dess roll i byggprocessen. 

Undersökning av litteraturen gav också kunskap om hur informationen byts mellan 

olika aktörer i byggbranschen. 

• Byggstyrning, Uno Nordstrand och Ervin Révai, 2002. 

Boken behandlar utförligt hur byggstyrning går till. En teoretisk beskrivning av hur 

man går till väga för att lyckas med ett byggprojekt. Den gav en grund till teorin 

bakom anbudskalkyleringsprocessen. 

• Byggandets informationsteknologi, Örjan Wikforss, 2003 

Boken redogör för hur IT används och utvecklas i byggandet. Datorer finns som 

verktyg i närmast alla byggföretag och projekt idag, men hur används och utvecklas IT 

i byggbranschen? Informationsförsörjning ska se till att användaren delar 

informationen och ’successivt förädlar den och använder den till olika ändamål’. 
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Eftersom informationsutbytet i byggprocessen är av stor betydelse har boken 

Byggandets Informationsteknologi av Örjan Wikforss studerats. 

• BIM Handbook, Eastman, Teicholz, Sacks och Liston 2008.  

Building Information Modeling (BIM) technology är till hjälp för att gör en digital 

informationsmodell av ett byggobjekts konstruktion. Denna innehåller exakt 

information om objektet, till exempel mått och uppgifter som underlättar tillverkning 

och avrop av material samt uppskattning av tid. Nya utvecklingar på marknaden som 

gynnar byggprocessen uppfinns ständigt. En sådan är BIM som beskrivs utförligt i 

boken ’BIM Handbook’. 

• Peabs Kalkylhandbok  

Handboken är ett internt dokument inom Peab som beskriver hur kalkylarbetet ska 

bedrivas. Viktiga kalkylbegrepp beskrivs utförligt som anbudskalkyl, AK, 

kontraktskalkyl, KK och produktionskalkyl, PK bland annat. Boken har gett en 

djupare förståelse av när de olika kalkylerna ska fokuseras på under byggprocessen.  

 

Studier har skett även av tidskrifter och uppsatser. En sökning har även gjorts i databasen 

www.uppsatser.se som gav ett par uppsatser skrivna i ämnet. Ett par stycken uppsatser 

valdes som behandlar anbudskalkyl ur en annan synvinkel. Det var även intressant att 

studera om nya tekniker inom informationsteknologin som ger stöd till byggbranschen.  

• Produktionskalkylen som managementverktyg och informationsbärare, 

Uppsats av Annelie Karlsson, Luleå, maj 2006. 

• Modellering och representation av konstruktionsmoment med 4D-CAD 

relaterade till platsgjuten betong, Uppsats av Anders Carlsson och Lina 

Helgesson, Luleå 2005. 
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3.2 Intervjuer  
I en inledande intervju med Lars-Inge Sandqvist och Katarina Kouznetsova 

konstaterades att svårigheter att få fram det data man vill ha vid rätt tidpunkt. Särskilt 

tydligt är det i början av byggprojektet. Intervjuer gjordes med flera viktiga 

medarbetare som arbetar i projektet. Dessa har tillgång till anbudskalkylen.    

I detta arbete har kvalitativa anmärkningar från ett verkligt projekt förstärks med 

kvantitativa data. ’I kvalitativa tillvägagångssätt är sökarljuset inriktat på helhetliga, 

personliga upplevelser utifrån ett friare och vidare förståelseperspektiv’ (Befring 

Edvard, forskningsmetodik och statistik s.14). 

Kvalitativa metoder har använts genom intervjuer av yrkespersoner för att samla in en 

hel del information som inte är dokumenterad i litteraturen. Intervjun är en bra metod 

för att förstå hur anbudskalkylen upplevs av de som dagligen kan ha fördel av den i 

sina arbeten, allt från en mycket erfaren anbudsingenjör till en ganska ny arbetsledare. 

Intervjuer gjordes med ett antal personer från Peab och Tyréns i Växjö som är direkt 

inblandade i projektet vid Linnéuniversitet. Johanna Brånemo arbetar på Peab i 

Kristianstad. Intervjun med henne hölls på kontoret i Kristianstad. Intervjuer gjordes 

genom att ställa frågor till personerna och därefter en genomgång av hur de använder 

sig av datorer som arbetsverktyg. I praktiken intervjuades samtliga i projektgruppen.  

Frågeställningarna finns i bilaga 3. 

3.2.1 Lars-Inge Sandqvist, Kalkylingenjör, Peab. 

När Peab fick förfrågningsunderlag till Videums Hus N projekt- vid Linnéuniversitet 

upprättade Lars-Inge Sandqvist en anbudskalkyl. Handlingar var i pdf-form. 

Beräkningen skedde digitalt på dator som sedan lades in i MAP. Peab fick sedan 

uppdraget av Videum. Förre kontraktsskrivningen krävdes ytterligare förklaringar, och 

Sandqvist redigerade om anbudskalkylen till en kontraktskalkyl. Arbetet började med 

ett startmöte där utsedd platschef och arbetsledare var närvarande. Sandqvist 

upprättade sedan produktionskalkylen genom att organisera om anbudskalkylen till 

den ordning som passade till projektets utförande.  
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3.2.2  Jan-Åke Larsson, Platschef, Peab. 

Jan-Åke Larsson blev utsedd till platschef för projektet efter att Peab hade fått 

uppdraget. Han var med vid projektets startmöte. Tillsammans beslöt projektgruppen 

bland annat om en ny metod att utföra skalväggar. Detta medförde att kalkylen 

omarbetades. Larsson i samarbete med en entreprenadingenjör, Mats Andersson och 

Sandqvist upprättades en produktionskalkyl och en tidsplan. Projektet bestådd av olika 

delar på olika nivåer. Det delades upp i 9 olika huskroppar för att underlätta 

administration och arbetsplatsdispositionsplan (APD).  

3.2.3  Katarina Kouznetsova, Entreprenadingenjör, Peab. 

Katarina Kouznetsova har tidigare arbetat som kalkylingenjör på Peab. Idag är hon en 

entreprenadingenjör. Hennes uppgifter är att ta fram mängder till produktionskalkyl, 

avrop och inköp. Oftast stämmer en kontraktskalkyl väl, men kontrolleras ändå 

eftersom man har ansvara för att få rätt mängd material och arbetskraft till 

arbetsplatsen. Anbudskalkyl och kontraktskalkyl är mycket teoretiska och man vill 

uppdatera eventuella ändringar i mängder och metodval ständigt, menar Kouznetsova. 

Dessutom kan andra faktorer har stor betydelse, som t ex vädret som inte helt kan 

förutses under upphandlingen.  

I stort sett samma handlingar gäller från början till slut i projektet. Kouznetsova blev 

engagerad i projektet när det redan hade startat, därför arbetar hon med en befintlig 

produktionskalkyl. Kalkylen är levande eftersom det händer mycket i marknaden hela 

tiden, varför de mest fördelaktiga lösningarna ständigt söks. Till inköp gjordes 

förhandlingar på nytt med en del leverantörer, med ambitionen att påverka processen 

hela tiden till sin fördel vad gäller kostnader. 

3.2.4 Mats Kollind, Projektansvarig, Tyréns 

Tyréns var inblandade i projektet i tidigt skede då de fick uppdrag av beställaren att 

upprätta preliminära konstruktionsritningar. När Peab sedan fick beställningen anlitade 

de Tyréns för att rita färdiga K-ritningar. Ritningar ritades i 3D successivt som bygget 

utfördes. Dessa lades sedan ut i en mapp på en webbplats för projektet. Alla behöriga 

kan komma åt denna webbplats.  
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3.2.5 Johanna Brånemo, Entreprenadingenjör, Peab 

Johanna Brånemo arbetar på Peabs kontor i Kristianstad. Vanligtvis upprättar hon 

anbudskalkyl, kontraktskalkyl och sedan produktionskalkyl. Hon arbetar tillsammans 

med platschefen för att sedan upprätta en tids- och resursplan. Det handlar mest om 

att justera och kontrollera uppgifter hon har vid varje successiv revidering av kalkyl 

och plan till projektet. När projektet är igång upprättar hon en ekonomiprognos till 

hjälp för att kontrollera utförandet och uppföljning. Prognosen används för att 

kontrollera att resursåtgången är enligt planerna. Det krävs noggrannhet redan från 

början och att man är tydlig med förklarande text. Noggrannheten är beroende av hur 

tydliga handlingarna är. Det är viktigt att vara realistisk med ekonomi och regler 

gällande ackord mm. Noggrannhet löner sig när det sätters verkligt pris.        

3.2.6 Karin Tränk, Arbetsledare, Peab 

Karin Tränks arbetsuppgifter består av att planera arbetet 3 veckor framåt vad gäller 

material och arbetskraft. Hon hämtar ut mått från ritningar för just den del som 

komma att utföras under den aktuella perioden. Detaljritningar inflyter kontinuerligt, 

därför skalar hon av direkt på pappersritningar, hellre än att hämta ut mängder från 

produktionskalkyl. Beställning av byggvaror sker i programmet PIA, Peabs Inköps och 

Avropssystem. Arbetskraftsplanering innebär att planera vilka som ska göra vad i 

kommande period. Kontroll att arbetet ligger i fas sker en gång i veckan.  Tränk är 

ganska nyanställd på Peab i Växjö. Hon har varit på en intern utbildning för nya 

tjänstemän på Peab. Där lärde dem bland annat programmen som Peab arbetar med, 

till exempel MAP och PIA. 

 

3.3 Internet 

En del forskning har gjorts på Internet och andra liknande tidigare arbeten inom 
ämnet av andra har studerats.  

• http://tools.effso.se/anbudskalkylering.pdf 2010-05-05 kl. 14.55 

 23  

http://tools.effso.se/anbudskalkylering.pdf


4. Resultat 
Anbudskalkylen utarbetades av kalkylingenjören i MAP programmet (ett verktyg för 

att kalkylera, planera och styra projektet). Se bilaga 1. En del förändringar förekom 

innan kontraktsskrivningen vilket medförde viss justering av anbudskalkylen innan 

kontraktskalkylen gjordes. En platschef utsågs direkt efter att projektet var i hamn. Till 

startmötet kallades vissa arbetsledare och en entreprenadingenjör. Då aktualiserades 

frågan om det inte skulle bli snabbare att bygga med skalväggar i stället för en 

platsgjuten variant. Anbudsingenjören fick i uppdrag att beräkna om det var lönsamt. 

Han räknade enbart om den del där väggar skulle bytas ut. Den gjutna varianten skulle 

utföras i egen regi, medan skalväggar skulle köpas färdiga och sedan monteras på plats. 

Det visade sig att skalväggsvarianten var ett billigare och snabbare alternativ. 

Konstruktören kontrollerade skalväggshållfastheten. Lösningen uppfyllde kraven och 

detaljritningar till hela projektet togs fram. Ritningar producerades löpande och lades 

ut på projektets webbsida.  

En översiktig plan gjordes av hur byggnaden skulle uppföras. Det bestämdes att 

bygget skulle indelas administrativt och utföras i 9 huskroppar. Se fig. 7. Huskropparna 

är på olika nivåer, har olika höga rumshöjd och är maximalt på 3 våningar. Del 8 är en 

korridor enbart på andra våningen. En lämplig ordning att utföra bygget bestämdes 

som 5-1-2-3-6-7-8-9-4. Markarbetet påbörjades direkt. Det bestämdes också vilka 

tjänster som skulle göras i egen regi och vilka som skulle köpas av underentreprenörer 

(UE). Samma antagande hade gjorts i kontraktskalkyl, och uppgifter om lämpliga UE 

fanns i systemet. 

 

Figur 7:  Indelning av huskroppar i 9 byggnadsdelar 
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Först då upprättades en produktionskalkyl av kalkylingenjören. Se bilaga 2. 

Produktionskalkylen lades sedan ut på intranätet. Platschefen kallade utsedd 

entreprenadingenjör och arbetsledare för att tillsammans upprättar en plan vad gäller 

tid och resurser, samt situationsplan.  

Entreprenadingenjören fastställde specifikationer för alla tjänster som skulle köpas och 

skickade ut förfrågningar till UE för exempelvis el, VVS, plåt och målning.  

Arbetsledare (AL) upprättade kortsiktiga arbetsplaner. De planerade också 

materialbehov för en eller två veckor framåt. De mäter ut praktiska mått som behövs 

för att sedan gå in i systemet och beställer varor. På så sätt sköts avrop i huvudsak av 

arbetsledaren. 

En prognos görs av platschefen ofta i samarbete med entreprenadingenjören var tredje 

månad. Då görs en återblick till det som var planerat i jämförelse med hur arbetet 

verkligen utförts. Kontrollåtgärder görs vid behov, ifall mer resurser går åt än de 

planerade. 

Alla tjänstemän som intervjuades är mycket engagerade i sina jobb. De är kunniga och 

trivs bra med att jobba inom byggbranschen. Alla har hittat sitt sätt att arbeta och har 

utvecklats i sina arbetsuppgifter. Med åren vet man vad som fungerar bäst, och detta 

litar man på även vid nästa projekt. Dock har de en viss tveksamhet inför erfarenheter 

av någon annan. Det bidrar till att man hellre gör om en uppgift än bygger vidare på 

det någon annan har påbörjat. Anledningen är att man har ett ansvar för sitt arbete, 

och kanske får väl motiverad uppmärksamhet senare för ett utmärkt arbete. Egentligen 

utförs det mesta arbetet i byggbranschen tillsammans i projektform, men man har 

ändå individuellt ansvar för sitt jobb. 

Från intervjuerna står det klart att samarbetet fungerar bra mellan medarbetarna men 

att personligt ansvar är lika viktigt. Det uppstår olika arbetskultur mellan olika 

arbetsställen, exempelvis på kontoret och på arbetsplatserna. Detta gör att det finns 

större tillit mellan medarbetarna som arbetar tillsammans på samma arbetsplats.  
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5. Diskussion 
En anbudskalkyl är viktig både vad gäller upphandling och produktion. Den som ska 

upprätta kalkylen måste först bekanta sig med projektet genom att läsa handlingar och 

ritningar. Det som är oklart ska utredas, antingen genom att fråga beställaren eller 

genom förnuftiga övervägande. Vid slutet av mängdberäkningen har det skaffats en 

bra bild av projektet. Information skaffad under upphandlingen är viktig också till 

vidare planering.  

’…det är mycket viktigt att man planerar produktionen redan i anbudsstadiet. 

Planeringen ska ha sådana kvaliteter att gjorda bedömningar och upprättande planer 

direkt kan omsättas i produktionen om man erhåller beställning’. (Uno Nordstrand 

2008) 

Nordstrand menar att det ska tas hänsyn redan i början av projektet till vilka metoder, 

val av material, tid och arbetskraft som kommer att användas. Till upprättandet av en 

produktionsplan behövs framför allt mängder till objektet och enhetstider för 

aktiviteter. Inte minst ska det dras nytta av erfarenhet och göra rätt bedömning om 

enhetstider för laget. Dessutom ska det planeras utifrån ens styrkor i projektledning. 

Enhetstid är den arbetstid som det tar i snitt för en person att utföra en enhet av ett 

aktuellt arbete.  

Nettoanbudskalkyl och produktionskalkyl till projekt vid Hus N överensstämmer till 

100%. Samtliga aktiviteter som finns i kontraktskalkylen finns också i 

produktionskalkylen, och i samma mängder. Detta beror på att det är samma person 

som upprättat båda. Kalkylen har omarbetats för att få aktiviteterna i rätt ordning. Det 

är lätt att ta sig igenom kalkylen och att hitta de delmängder som motsvarar tids- och 

resursplan. Högt detaljerade handlingar möjliggör ett anbud med få antaganden 

därmed behövs mindre justering när projektet sedan sätts igång.  

Produktionskalkylen blev intressant först när beställningen var erhållen. Då kom det 

fram till en bättre lösning, som sedan visades sig vara lönsammare. I en 

totalentreprenad finns det utrymme för förbättring av önskade funktioner, detta gäller 

struktur, tid och ekonomi. Därför vill en totalentreprenör fullt utnyttja sina 

befogenheter som föreligger. Det finns stort utrymme att spara pengar genom att köpa 

rätt. Detta sker kontinuerligt och gör att produktionskalkylen blir levande under 

projektets gång.    

 26  



I ett anläggningsföretag gäller det att kunna köpa in varor och tjänster på ett effektivt 

sätt för att man ska kunna behålla vinstnivån i ett kontrakt. (Skoog Ulf, Proffs i Inköp 

2001. 

När projektet sedan är i gång ska ekonomin beaktas och troligtvis optimeras genom att 

hitta ett bättre pris. Inköp står för en stor del av kostnader för ett projekt. Därför är 

det viktigt att fullt utnyttja befintliga avtal för vissa material och underleverantörer. 

Det är viktigare att lyckas med produktionen genom en god informationshantering 

och projektledning. 

Hur kan en anbudskalkyl uppfylla både projektekonomi och produktionskrav? Vad ska 

anbudskalkylen egentligen omfatta?  

• Mängder 

Anbudskalkyl består av mängder, produktionsteamet vill få ut mängder i rätt ordning. 

Olika mängder som mätts upp i MAP kan utväljas för ett bestämt läge. Att vara 

detaljerad kräver tid som oftast är knapp, och det bör helst bestämmas om hur bygget 

ska utföras så tidigt som möjligt, detta för att bestämmas hur mängder ska beräknas. 

Det är mängder som bestämmer:  

o Tider till tidsplaner 

o Kostnader   

Eftersom mängdberäkningar huvudsakligen används till avrop och till inköp av varor 

och tjänster, är det viktigt att kunna komma åt delmängder och veta varifrån dessa är 

hämtade. Det underlättar kontroller allt efter behov.  

För att upprätta en anbudskalkyl krävs en viss visualisering eller modellering (BIM) 

med hänsyn till vad det är som ingår och hur det ska genomföras. På så viss är varje 

del viktig.  

Lösningen ligger i ordningsföljden.  

• Hur ska vi nå målet? 

o Metod  

o ordningsföljd 

• Vad ingår i varje steg? 

Dessa frågor ska helst besvaras av den som ska bedriva projektet. 
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6. Slutsatser 
Ett byggobjekts komplexitet, bygghandlingars detaljeringsnivå och byggentreprenörs 

kompetens har stor betydelse för hur byggprojektet lyckas. Det handlar om att 

producera, tolka och bearbeta information under hela byggprocessen.   

I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för utförande, projektering och funktion. 

Största möjlighet att få uppdraget har den entreprenör som lämnar mest fördelaktigt 

pris. Priset uppskattas genom att tolka information från beställaren i form av 

förfrågningsunderlag. Denna information hamnar först på anbudsingenjörens bord 

hos en entreprenör. Denne beräknar och framställer ett anbud som är underlaget för 

en offert. 

Produktionsteamet som ska utföra byggprojektet upprättar en produktionskalkyl för 

en smidig styrning av projektet. När projektet väsentligen är oförändrat borde det 

användas anbudskalkylen för att göra planer vad gäller inköp, tid och arbete. Detta 

görs ofta inte. Ordningsföljden i anbudskalkylen får ofta modifieras under 

produktionen, något som platschefen beslutar om. 

6.1 Slutsatser om kalkyl 

Det går att använda anbudskalkyl i senare kalkyleringar. Både projektledning i konsult- 

och entreprenörsskedet beskriver att stor mängd viktig information finns tidigt i 

projektbeskrivningar och kan återanvändas.  

• Information i anbudskalkylering måste utvecklas i rätt ordning eller riktning så 

tidigt som möjligt genom att involvera nyckel personer som komma ha ansvar 

av produktionen om inte den som upprättar den första kalkylen sedan 

fullföljer uppdraget.   

• Tekniska hjälpmedel i kalkylering används och utvecklas kontinuerligt. 

Företaget tjänar på att håller sig uppdaterat genom kontinuerligt utbildning av 

sin personal och full utnyttjade av befintliga kompetens. 
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6.2 Slutsatser om byggprocessen 

För att samordna och effektivisera byggprocessen skall totalentreprenören tänka på 

följande: 

6.2.1 Samma kalkylator igenom hela byggprocessen   

Samma person skall arbeta med kalkylen igenom hela byggprocessen. Det är 

anbudskalkylatorn som har mest kunskap om projektet just i det ögonblick när 

entreprenören får sin beställning. Kunskapen finns i datorsystem och kan hämtas ut av 

alla behöriga. Vid startmötet ska anbudskalkylator lämna över projektet till 

produktionsteamet. När projektet startar kan det ta tid för entreprenadingenjören att 

bekanta sig med handlingar och kontraktskalkyl för att sedan upprätta en 

produktionskalkyl. Detta överlämnande kan vara smidigare om den som beräknade 

projektet från början fortsätter med ledning av projektet. Då är det väsentliga att 

fullfölja uppdraget till slut. Dessutom är det lättare att se helheten av arbetet och agera 

i fall förändringar skulle krävas. Det ligger också något i att man har bättre kännedom 

och tillit för sitt eget arbete. Anbudsingenjör och entreprenadingenjör borde vara 

samma person eller om flera samarbetar ska minst en som har varit med från början 

fortsätta med produktionen. 

6.2.2 Involvera platschefen tidigt   

Platschefer bör vara involverade i nya projekt som ligger på bordet, redan när ett 

tidigare projekt börjar avslutas. Platschefen är projektledare på en byggarbetsplats. 

Dennes skicklighet och erfarenhet är mycket avgörande för projektets framgång. Hans 

ledarskapstil präglar projektets utförande. Platschefens styrkor och svagheter påverkar 

i sin tur hans ledarskapstil. Detta tillsammans med företagets tidigare erfarenheter och 

förmågor avgör hur projektet kommer att genomföras. Byggprocessen börjar vid 

anbudskalkylen därför är det viktigt att platschefen involveras i ett mycket tidigt skede. 

Detta gör att olika förslag kan tas med redan i ett tidigt skede, till exempelvis 

metodval, och resultera i en snabbare start när projektet börjar.  
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6.2.3 Utbildning   

Tjänstemän i företaget skall utbildas i befintliga datorprogram och de skall sedan 

använda dem och på så sätt bli kompetenta användare. Redan idag får alla nyanställda 

tjänstemän en internutbildning där man lär sig bland annat datorprogram inom 

företaget. Det är få som behärska dem bra idag. En del tjänstemän kan inte alla 

program som är viktiga verktyg i arbetet. Mest berör detta de som kom in i företaget 

då datoranvändning inte var ett självklart verktyg i arbetet.  

På en byggarbetsplats skall flera aktörer samarbeta. Det är sällan att arbetar i egen regi 

på de större projekten. Underleverantörer köps in till el, VVS, plåt och målning bland 

annat. Samarbete sker också med arkitekt och konstruktör med flera. 

Informationsteknologi utvecklas ständigt inom byggbranschen, och en del företag är 

tidigt uppdaterade. För ett bättre samarbete mellan aktörerna ska entreprenörens 

tjänstemän ha minst samma kompetensnivå som tjänstemän i samarbetsföretagen.  

6.2.4 Team spirit  

Tjänstemän skall lita på kompetensen inom företaget och förbättra lagspelet. Idag är 

det mycket varierande kompetens bland tjänstemännen på Peab. Detta är en styrka om 

det samtidigt föreligger en tillit sins emellan. Det är vanligt att olika arbetskultur 

utvecklas på enskilda kontor. En anbudskalkylator har vanligtvis ett fast kontor på 

huvudkontoret. Alla andra tjänstemän inom produktionen har sina kontor på 

arbetsplatserna som varierar. Anbudskalkylatorns arbete idag förutser en lång 

erfarenhet i produktionen. Denne betraktas ändå som okunnig i det praktiska. Det 

som antagits i anbudskalkyleringen ifrågasätts av andra medarbetare. Detta gör att 

produktionskalkylen ibland måste upprätts på nytt 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Ur kontraktskalkyl, Peab Hus N projekt 

 

I kontraktskalkylen läggs aktiviteterna enligt byggdel under kod t ex 240 för 
grundkonstruktioner. Delaktiviteter hittar man under huvud rubrik t ex sulform, 
armering och betong. Dessa finns med i programmet MAP och går att välja mellan 
olika typer.  
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Bilaga 2: Ur produktionskalkyl, Peab Hus N projekt 

 

Produktionskalkylen läggs enligt det ordning av utförande dvs 1000 källare i detta fall. 
I princip innehåller dokumentet samma rubriker som anbudskalkylen. På både 
dokumenten finns 3 stycken grundplatta av betong 400x2000x2000 till en kostnad av 
kr 12382. 
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Bilaga 3: Frågeställnings mall till intervju 

• Namn  

• Befattning  

• Företag 

• Vad innebär ditt arbete? 

• Vad innebär anbudskalkyl för dig i ditt arbete? 

• Hur upprättade du anbudskalkylen i detta projekt? 

• När fick du anbudskalkylen till detta projekt? 

• Får du den information du vill ha ur anbudskalkylen? 

• Vad skulle du använda informationen du fått ur anbudskalkylen till? 

• Har du bearbetat den 

o Hur?  

o Varför? 

• Hur hade du önskat dig anbudskalkylen skulle se ut? 

• Vilken information saknar du på den? 

• Vilken information skulle du vilja inte ha från anbudskalkylen? 
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