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Sammanfattning 
 
Idag utförs de flesta byggprojekt med fast pris vilket kräver att entreprenören tidigt tar fram 
kostnader för att utföra projektet. Att ta fram alla kostnader för ett projekt kallas kalkylering 
och omfattar mycket arbete och stor kompetens av de inblandade. Att skapa en kalkyl kan 
göras på många olika sätt. I nuläget använder sig de flesta större entreprenörer av datorstödda 
kalkylprogram för att ta fram kostnaderna för ett projekt. Detta examensarbete är ett 
samarbete med Selbergs Entreprenad, som de använder sig av kalkylprogrammet BidCon.  
 
Syftet med examensarbetet är att underlätta hela kalkylprocessen för alla inblandade 
yrkeskategorier på Selbergs Entreprenad. Detta genom att skapa en kalkylmall med lämplig 
struktur i netto- offert- och omkostnadskalkylarken samt lägesplacera de olika kategorierna 
för att underlätta vid planeringsarbetet. För att skapa denna kalkylmall intervjuades de 
inblandade yrkeskategorierna anbudsingenjör, inköpare och platschefer. I examensarbetet 
har även referensföretagets befintliga kalkylmall samt utförda projektkalkyler studerats och 
analyserats.  
 
Kalkylmallen som skapats innehåller en struktur som lämpar sig för kalkylarbetet hos Selbergs 
entreprenad. Strukturen består av ett antal nivåer utifrån SBEF byggdelskoder samt fysiska 
lägen för projektet. I kalkylmallen har vanligt förekommande kalkylposter som identifierats 
implementerats. Detta för att effektivisera kalkylarbetet och undvika att kalkylposter glöms 
eller hanteras fel. Lägeshantering som används vid export från BidCon till planeringsverktyget 
fungerade inte som det skulle och uteslöts i kalkylmallen. Kalkylmallen som skapats har 
implementerats i Selbergs Entreprenads kalkylprogram för att kunna användas i det dagliga 
arbetet med anbuds- och produktionskalkyler.  
 
Att använda sig av en kalkylmall bidrar till en gemensam kalkylstruktur för hela företaget vare 
sig det gäller inköp, anbudsingenjör, platschef eller någon annan inblandad. Generellt att 
tänka på vid skapande av kalkylmall är att anpassa mallen till efterföljande delar i processen, 
de så strukturen kan nyttjas i planeringsarbetet och vid kostnadsavstämning. För att 
kalkylmallen skall kunna användas i framtiden bör mallen uppdateras kontinuerligt i takt med 
införandet av nya byggmetoder och material.  
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Abstract 
 
Today is performed most construction projects with fixed price which requires that the 
contractor early access costs to carry out the project. To develop all the costs of a project called 
the costing and covers a lot of work and expertise of the people who are involved. Creating a 
calculation can be done in many different ways. At present uses most of the major contractors 
of the computer-aided calculation programs to develop the cost of a project. This thesis is a 
collaboration with Selbergs Construction and the use of the spreadsheet program BidCon. 
 
The aim of the project is to facilitate the entire calculation process for all involved professionals 
on Selbergs Construction. This by creating a spreadsheet template with the appropriate 
structure. To create this spreadsheet template interviewed the involved professions tendering 
engineer, purchasers and managers. The thesis also reference the company's existing 
spreadsheet template and executed project estimates are studied and analyzed. 
 
Calculation template created containing a structure suitable for calculi work of Selbergs 
construction. The structure consists of a number of levels based SBEF building component 
codes, and physical locations for the project. The spreadsheet template has identified common 
spreadsheet entries implemented. This is to streamline the process and avoid the miss of items 
when calculating. Location Management applied to exports from BidCon to the planning tool 
did not work as it should, which were excluded in the calculation template. Costing template 
created has been implemented in Selbergs Entreprenad spreadsheet to be used in the daily 
work with the tendering and production calculations. 
 
Making use of a spreadsheet template contributes to a common spreadsheet structure for the 
entire company whether it be purchasing, tendering engineer, manager or anyone else 
involved. Generally to consider when creating a spreadsheet template is to customize the 
template for subsequent parts of the process. So the structure can be used in the planning and 
the cost reconciliation. For spreadsheet template to be used in the future should be the 
template is updated continuously as new construction methods and materials. 
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Förord 

Detta examensarbete är en del av högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Umeå 
universitet. Examensarbete är ett samarbete med Selbergs entreprenad AB i Umeå. 
Jag vill framförallt tacka Anders Näsman som varit min handledare på Selbergs entreprenad 
under examensarbetet. Men också ett stort tack till alla på Selbergs som tagit sig tid att svara 
på frågor och annat som bidragit till examensarbete.  
Jag vill även tacka min handledare Emma Enevold på Umeå universitet och min examinator 
Erik Näslund på Umeå universitet.  
 
Stort tack till: 
Ander Näsman Handledare även intervjuad anbudsingenjör.  Selbergs  
Fredrik Holmström Intervjuad inköpschef   Selbergs 
Torbjörn Forsner Intervjuad platschef på projekt Lyckoslanten Selbergs 
Emil Jönsson  Intervjuad platschef på projekt Berghem  Selbergs 
Emma Enevold Handledare från universitetet  Umeå univ. 
Erik Näslund Examinator    Umeå univ. 
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Begrepp 
 
BNP Brutto national produkt är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett  
  land under en tidsperiod.  
 
PBL  Plan och bygglagen är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark  
  vatten och byggande. 
 
ÄTA Ändring, tillkommande och avgående arbeten.  
 
LOU Lagen om offentlig upphandling är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av  
  myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna  
  medel.  
 
AB04 Standardavtal inom branschorganisationen för utförandeentreprenader.  
 
ABT06 Standardavtal inom branschorganisationen för totalentreprenader 
 
AMA Allmänna material och arbetsbeskrivningar är ett referensverk med texter som  
  beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten i  
  byggproduktionen. 
 
MER Mät och ersättningsregler är ett regelverk som ansluter till AMA. 
 
BSAB BSAB är en gemensam struktur för information i byggsektorn. 
 
SBEF SBEF är föregångaren till BSAB 
 
AK Anbudskalkyl 
 
PK  Produktionskalkyl 
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1. Inledning 

Idag är byggbranschen i Sverige under hårt tryck. Aldrig någonsin har investeringarna i 
byggsektorn varit så höga. 2014 uppgick investeringarna till 388 miljarder svenska kronor 
vilket motsvarar ca 10 % av Sveriges BNP. Byggindustrin sysselsatte samma år knappt 6,6 % 
av landets befolkning. I figur 1 visas utvecklingen av investeringskostnaderna i byggbranschen 
från 1950 till 2015 (Sverigebyggindustrier 2015). Idag utförs de flesta byggprojekt med fast 
pris vilket kräver att entreprenören tidigt tar fram kostnader för att utföra projektet (intervju 
Anders Näsman). I detta kapitel inledning redogörs för examensarbetets grund i form av 
bakgrund, syfte, mål, frågeställningar samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund    

Examensarbetet har utförts i samarbete med Selbergs entreprenad AB. Selbergs entreprenad 
grundades i slutet av 2013 och har idag över 130 anställda. Företaget är etablerat i Umeå och 
Luleå med ett totalt ordervärde på över 400 miljoner kronor. Selbergs entreprenad bygger 
bland annat lägenheter, villor, hotell, kontorslokaler, industrihallar och trygghetsboenden 
(Selberg u.å). Examensarbetet har fokus på kalkylarbetet vilket gjort att stor del av 
examensarbetet har utförts på företagets kalkylavdelning.  
 
Att skapa en kalkyl kan göras på många olika sätt. Klart är att kalkylerna måste följa en viss 
struktur för att underlätta arbetet. Detta främst vid ändringar och överlämnande av kalkyler. 
I dagsläget struktureras kalkylerna på Selbergs entreprenad upp på olika sätt beroende på vem 
som skapar och vem som skall använda kalkylen. Anbudsingenjören försöker skapa en 
kalkylstruktur som är anpassad efter hur den tänkta platschefen för projektet önskar. Detta är 
ett tidsödande arbete då det krävs mycket arbete för anpassa kalkylen till de olika 
strukturerna.  
Strukturen är viktig för att på ett tydligt och enkelt sätt kunna skapa en anbud- och 
produktionskalkyl samt vid avstämning för prognoser eller vid avslutade projekt. I arbetet 
med kalkyler ingår en rad olika yrkeskategorier bland annat anbudsingenjörer, inköpare och 
platschefer som alla arbetar med samma kalkyl. Examensarbetet handlar om att undersöka 
hur arbetet med kalkyler kan effektiviseras och underlättas. Detta genom att skapa en 
kalkylmall utifrån de inblandade yrkeskategoriernas önskemål och fältstudier i olika projekt. 
 

Figur 1 Investeringar i byggsektorn 2014 (Sveriges byggindustrier 2015) 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att underlätta arbetet för anbudsingenjörer, inköpare och 
platschefer vid arbetet med kalkyler på Selbergs entreprenad, att underlätta vid överlämnande 
mellan inblandade yrkeskategorierna, minska bearbetningen vid övergången mellan de olika 
kalkyltyperna samt förenkla arbetet med tidplaner tack vare lämplig struktur och 
lägeshantering vid export till planeringsverktyg.  
 

1.3 Mål 

Målet är att sammanställa en kalkylmall med lämplig struktur för de olika kalkylarken till 
BidCon utifrån anbudsingenjörer, inköpare och platschefers önskemål samt genom analys av 
Selbergs entreprenads befintliga kalkylmall och utförda projekt kalkyler. Mallen skall 
implementeras i BidCon senaste kalkylprogram version 2016.1. Utifrån resultatet av analysen 
skall slutligen generiska slutsatser dras, som bidrar till branschens utveckling.  
 

1.4 Frågeställningar 

- Vilken kalkylstruktur lämpar sig bra för Selbergs entreprenad AB vid arbete med 
kalkyler? 

- Vilka önskemål har anbudsingenjörer, inköpare och platschefer när det gäller 
kalkylstruktur? 

- Vilken nytta kan planeringsarbetet få av lämplig struktur och lägeshantering i BidCon?  
 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet behandlar hur strukturen ska se ut i kalkylprogrammet BidCon för Selbergs 
entreprenad. Strukturer i andra program som används vid kalkylering på behandlas inte i 
detta examensarbete. Examensarbetet behandlar inte strukturen i planeringsverktyget, dock 
exporten från BidCon i form av lägesplacering. Examensarbetet fokuserar på en mall som är 
avsedd för flervånings bostadshus projekt med traditionell betongstomme. 
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2. Teori 

2.1 Byggprocessen i stora drag 

Nedan följer en beskrivning över byggprocessen i stora drag, det för att klargöra hur 
kalkylprocessen är beroende och påverkar andra delar i byggprocessen.  I figur 2 visas en 
principskiss över byggprocessens olika delar och hur de är beroende av varandra. 

2.1.1 Förstudie 

Som i många andra projekt startar byggnadsprocessen med en förstudie. Förstudien innebär 
att kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt byggprojekt, att precisera behovet av lokaler 
och bedöma de ekonomiska konsekvenserna av projektet. Målet är att fatta ett beslut om 
fortsättningen för byggprojektet. Det kan handla om att bygga till, bygga om, eller bygga nytt. 
I förstudien ingår även en rad olika tekniska detaljer som byggherren ofta tar hjälp med av 
sakkunniga personer. Det handlar till stor del om platsens förutsättningar, lagrum så som PBL 
och hyreslagen samt miljö föreskrifter. Slutligen kalkyleras en grov investeringskalkyl utifrån 
nyckeltal och tidigare erfarenheter för att se om projektet är ekonomiskt lönsamt (Nordstrand 
2008). 

2.1.2 Programskede 

Programskedet består av två delar. Den första består av ett antal utredningar av olika slag. De 
analyser och undersökningar som utfördes i förstudien kompletteras och fördjupas. Dessa 
utredningar sammanställs till ett byggnadsprogram. Byggnadsprogrammet är till för att 
konkretisera byggherrens krav och önskemål på projektet. Den andra delen av programskede 
består av gestaltning. En grov skiss skapas som tydliggör för byggherren men också som 
underlag för den fortsatta byggprocessen. Vid total entreprenader används handlingarna som 
framställs i programskedet med viss komplettering som förfrågningsunderlag. (Nordstrand 
2008). 

2.1.3 Projektering 

Denna fas skiljer sig åt beroende på entreprenadform. Vid totalentreprenad följer 
projekteringsskedet efter anbudsskede (Söderberg 2011).  
Projektering innebär att skapa en gestaltning och lösa de tekniska detaljerna utifrån 
byggherrens krav och önskemål som presenterats i byggnadsprogrammet (Nordstrand 2008). 
Dessa gestaltningar och tekniska lösningar resulterar i bygghandlingar som används som 

Figur 2 Principskiss över byggprocessen och hur anbudsprocessen är beroende av den. 

Anbudskalkyl Produktionskalkyl Avstämning
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underlag för dem som skall kalkylera ett anbud och senare uppföra en byggnad eller 
anläggning. Bygghandlingarna består av ritningar och tekniska beskrivningar (Nordstrand 
2008).  

2.1.4 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag består av de handlingar som byggherren tillhandahåller som underlag 
för ett anbud. Underlaget består av ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter. 
Administrativa föreskrifter infattar de regler som styr hur processen ska skötas, här anges till 
exempel vilken upphandlingsform och vilken ersättningsform (Nordstrand 2008).  
Det är viktigt att förfrågningsunderlagen är väl utförda för att undvika ÄTA-arbeten samt för 
att få en rättvis upphandling. Vid totalentreprenader felmarginalen större eftersom 
förfrågningsunderlaget bygger på de handlingar som framtagits i programskedet. Därför är 
det vanligare att funktionskrav ställs i förfrågningsunderlaget vid totalentreprenader än vid 
andra utförandeentreprenader eftersom förfrågningsunderlag vid utförande entreprenader 
bygger på den utförda projekteringen där mer detaljer finns specificerade. (Söderberg 2011).  

2.1.5 Anbudsskede 

Vid anbudsupphandling bereds normalt ett antal entreprenörer tillfälle att lämna anbud, 
baserat på byggherrens FFU (förfrågningsunderlag). Inbjudan av entreprenörer kan ske på två 
sätt. Det första är genom selektiv anbudsinfordran. Det innebär att byggherren väljer ut de 
entreprenörer denne vill ska lämna anbud. Den andra typen av inbjudan är offentlig. Det 
innebär att alla entreprenörer ska få chansen att lämna anbud om de följer de kriterier 
byggherren har ställt på projektet. Vid offentliga upphandlingar där staten är byggherren skall 
alla entreprenörer vara välkomna att lämna anbud. Det är ”lagen om offentlig upphandling 
(LOU)” som styr detta (Söderberg 2011).  
I Anbudsskedet kalkylerar entreprenören primärt de direkta produktionskostnaderna utifrån 
förfrågningsunderlaget. Vidare kalkyleras projektets indirekta kostnader så som drift, 
underhåll och etablering. Slutligen läggs ett påslag för centraladministrativa kostnader samt 
risk och vinst. Summan av dessa kalkyler sammanställs till ett anbud som lämnas till den 
tilltänkta byggherren. Byggherren analyserar och väljer det mest fördelaktiga anbudet att 
utföra projektet (Nordstrand 2008).   

2.1.6 Byggproduktion  

Under produktionsskedet utförs de åtaganden som angetts i förfrågningsunderlaget och 
prissatts i anbudet. Innan själva byggandet kan påbörjas upprättar den ansvarige platschefen 
med hjälp av en anbudsingenjör, en produktionskalkyl och produktionstidplan. Det för att få 
en bra planering av inköp, leveranser och bemanning. Därefter kan projektet med att utföra 
de aktiviteter som åtagits börja. Först utförs en etablering av arbetsplatsen med bodar, 
byggström, tillfällig VA o.s.v. Sedan byggs anläggningen eller byggnaden. Slutligen 
kontrolleras det utförda projektet av en besiktningsman (Nordstrand 2008).  

2.1.7 Förvaltning  

Förvaltningsprocessen inleds när den egentliga byggprocessen är färdig. Den färdiga 
byggnaden eller anläggningen överlämnas då till byggherren. Byggnaden skall försörjas med 
vatten, el, uppvärmning och avfallshantering, detta kallas för drift. För att byggnadens 
tekniska funktioner och ekonomiska värde skall bevaras krävs ett visst underhåll i form av 
utbyte och reparationer av olika komponenter och delar. Aktiviteterna drift, underhåll och i 
vissa fall ändring av byggnad utförs av en fastighetsförvaltare. Ägaren av byggnaden kan själv 
utföra förvaltningsarbetet men i de flesta fall utförs detta av företag som specialiserat sig på 
fastighetsförvaltning (Nordstrand 2008).   
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2.2 Kalkyl- och anbudsprocessen 

Innan kalkylarbetet startar utvärderar företagets ledning om ett anbud skall avges eller inte. 
Då utvärderas projektets omfattning, beställaren, konkurrenssituationen samt hur många 
projekt som finns i orderstocken, om entreprenören har bemanning att klara av ytterligare 
projekt. I arbetet med en kalkyl ingår en rad olika yrkeskategorier så som inköpare, 
kalkylatorer, anbudsingenjörer, projektchefer samt platschefer. Kalkylarbetet består av tre 
delar som löper olika under ett byggprojekt. I figur 3 visas de olika delarna som ingår i 
kalkylarbetet, den första delen är anbudskalkyl (Revai 2012).  
 

2.2.1 Anbudskalkyl  

Anbudskalkylering innebär att i förväg beräkna vad en byggnad eller anläggning kommer att 
kosta med vissa givna förutsättningar. Dessa förutsättningar tillhandahålls av beställaren i 
förfrågningsunderlaget. Att skapa en kalkyl är ett komplicerat arbete för många entreprenörer 
och yrkeskategorier att hantera, bearbeta, montera och sammanfoga dessa till ett färdigt 
objekt. Kalkylarbetet är i de flesta fall satt under hård tidspress vilket ställer höga krav på att 
entreprenören använder sig av en kalkylmetod som är systematiskt uppbyggd. Vid större 
projekt och med ett antal inblandade yrkeskategorier är det nödvändigt att kunna organisera 
och genomföra kalkylarbetet på ett effektivt sätt. Innan kalkylarbetet startar är det viktigt att 
alla inblandade läser igenom förfrågningsunderlaget. Det gäller för de inblandade att skapa 
sig en bild över hur byggnaden eller anläggningen är uppbyggd, konstruerad samt vilka 
material som ingår och arbeten som måste utföras. I ett tidigt skede i kalkylprocessen kan det 
vara nödvändigt att utföra en okulärbesiktning. Syftet med en okulärbesiktning är att skapa 
en bild över förutsättningarna för byggnaden eller anläggningen, hur topografin ser ut, finns 
några anslutande byggnader och hur dessa anslutningar ser ut (Revai 2012).  
Entreprenader som regleras av AB 04 och ABT 06 har skyldighet att skaffa sig noggrann 
kännedom om det område som skall bebyggas (AB 04 och ABT 06). 
 
Första delen i en anbudskalkyl är att välja byggmetod om detta inte finns föreskrivet i 
förfrågningsunderlaget. Kostnaderna för att bygga är i hög grad beroende av vilken 
produktionsmetod som används. Valet av byggmetod påverkar hur kalkylen ska struktureras 
som till exempel hur mycket inköp av underentreprenörer som behövs. När byggmetoden valts 
mängdas material som krävs för att utföra den valda byggmetoden utifrån ritningar och 
beskrivningar som tillhandahålls i förfrågningsunderlaget. Med hjälp av datorstödda 
mängdningsprogram eller skalstock beräknas sträckor, volymer och areor. Hur mängder och 
mätningar skall ske regleras i Svensk byggtjänst MER 11 (mät och ersättningsregler) som 
ansluter till AMA (MER 11). Dessa mängder prissätts i kalkylprogrammet med 
materialkostnader och arbetskostnader. Arbetskostnaderna kan beräknas manuellt eller som 
enhetstider utifrån mängden på materialet. Dessa kostnader benämns som direkta kostnader 
och bildar en nettokalkyl (Revai 2012). 
 
 

Anbudskalkyl Produktionskalkyl Avstämning

Figur 3 Principskiss över kalkyl och anbudsprocessen 
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För de material och utföranden som inte entreprenörerna utför själva efterfrågas offerter från 
underentreprenörer. Byggentreprenören måste i sin tur göra ordning ett förfrågningsunderlag 
till de olika underentreprenörerna. Det är viktigt att upphandla underentreprenörer på rätt 
sätt för att klarlägga detaljer som fraktkostnader, lossning på arbetsplats o.s.v. Eftersom det 
krävs juridiska kunskaper för att utföra detta arbete bör en kunnig inköpare vara med vid 
utformning av anbudsinfordran samt vid utvärdering av inkomna anbud (Revai 2012). 
 
Efter att ha beräknat mängder och de direkta kostnaderna i nettokalkylen samt upphandlat de 
underentreprenörer som krävs beräknas de gemensamma kostnaderna i en 
omkostnadskalkyl. Omkostnadskalkylen innefattar delar som krävs för att driva 
byggarbetsplatsen så som driftmaterial, hyra av maskiner och arbetsledning.  
 
Slutligen läggs en viss procent på för centraladministrativa kostnader, risk och vinst. Det för 
att täcka kostnaderna för ledning, kalkylering och personalutveckling. Summan av detta 
resulterar i ett anbud som lämnas till byggherren för värdering (Nordstrand 2008). 
 

2.2.2 Produktionskalkyl 

Produktionskalkylen är ett verktyg för att underlätta arbetet i produktionen med avstämning, 
uppföljning och prognoser av projektekonomin. En produktionskalkyl upprättas när 
produktionsplaneringen i samband med byggstarten är färdig. Produktionskalkylen skall vara 
uppbyggd på samma sätt som produktionen kommer att genomföras, med utgångspunkt i de 
metoder och resurser som kommer att användas. Företrädelsevis används anbudskalkylen 
som underlag för en produktionskalkyl. Dock måste ett visst arbete utföras för att strukturera 
om kalkylposterna så dessa stämmer med produktionen. Produktionskalkylen är mer 
detaljerad och specifik än en anbudskalkyl. Här finns planering och kostnader i detalj med för 
att underlätta arbetet i produktionen. Produktionskalkylen bör vara kopplad till företagets 
specifika kontoplan för att underlätta vid avstämningar för prognoser samt vid uppföljning 
mot de verkliga kostnaderna som fakturor (Revai 2012). 
 
Personalkostnader för kollektivanställda kan vara svåra att specifikt kontoföra för avstämning. 
De flesta företag har endast ett fåtal konton för arbetstimmar i kontoplanen.  Därför 
sammanställs oftast arbetstimmarna till ett planeringsunderlag eller vid skapande av 
ackordsunderlag. Det skapar en möjlighet att vid avstämning beräkna hur många timmar som 
budgeterats fram till avstämning. Dessa timmar kan då direkt stämmas av med de faktiska 
timmarna vid avstämning (Revai 2012).  
 
Vid kalkylering av omkostnader för byggarbetsplatsen är det en stor fördel om 
anbudskalkylens omkostnadskalkyl strukturerats på ett liknande sätt som kontoplanen. Det 
gör att arbetet vid övergång från anbud till produktionskalkyl när det gäller omkostnader inte 
blir så stort. Däremot kan ett antal kalkylposter behöva justeras utifrån vad som planerats i 
produktionen (Revai 2012). 
 
Slutligen redovisas en resultatrapport. Resultatrapporten visar strukturerat efterkontoplanen 
de kalkylerade kostnaderna i anbudskalkylen jämfört med de kalkylerade kostnaderna i 
produktionskalkylen. Resultatrapporten används löpande under projektet vid avstämningar 
(Revai 2012).    
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2.2.3 Avstämning med verkliga kostnader  

Vid avstämning registreras och sammanställs de intäkter och kostnader som tillhör projektet. 
Registreringen görs genom att alla fakturor och lönelistor rapporteras in till projektet med 
kodning enligt företagets kontoplan. Vissa arbetsplatser kodar fakturorna ute på 
byggarbetsplatsen medan andra konterar fakturorna från leverantör eller genom företagets 
ekonomiavdelning och där ledningen ute på arbetsplatsen endast attesterar fakturorna. ÄTA 
arbeten som sker under byggtiden måste noggrant registreras på arbetsplatsen med 
kostnadsskillnaden för material och arbetstid. Detta för att kunna utföra en avstämning med 
rätt förutsättningar. Vid ÄTA arbeten bör produktionskalkylen revideras. En förutsättning för 
att uppföljningar och avstämningar skall fungera är att företaget har goda rutiner då det gäller 
hantering av ÄTA-arbeten, inköpsdokument, följesedlar, fakturor, lönelistor och 
maskinhyresdebiteringar (Revai 2012).    
 
Att utföra avstämningar har två syften. Det primära är att värdera hur projektet ligger till i tid 
och ekonomi. Genom avstämning kan en säkrare prognos räknas ut vilket ger en säkrare siffra 
på täckningsbidraget. Skulle projektet gå dåligt upptäcks detta vid avstämning och det finns 
chans att ändra för att minska förlusten. Tidsavstämning ger en uppfattning av hur projektet 
ligger till tidsmässigt. Det gör att ledningen som planerar olika projekt kan anpassa 
bemanningen utifrån hur projektet förhåller sig till tidplanen. Det sekundära syftet med 
avstämningar är att de som varit inblandade i kalkylarbetet får en utvärdering över hur 
kalkylen stämt överens med verkligheten. Det gör att de som arbetar med kalkyler kan se över 
sina kalkylrecept och se om det är något som bör justeras till nästa projekt (Revai 2012).  

2.2.4 Datorstödd kalkylering 

Att använda datorstöd vid kalkylering är i dagsläget nödvändig för ett effektivt arbete. Att 
använda datorstöd ger möjlighet att sammankoppla kalkylering med inköp och tidsplanering. 
När allt större del av byggprocessens information skapas, förmedlas och bearbetas i 
datasystem krävs ett gemensamt språk och struktur. Klassifikationssystemen BSAB och SBEF 
är två sådana system som används i branschen. Systemen är uppbyggda i kodtabeller där SBEF 
är föregångaren till BSAB. Systemen ägs och förvaltas av Sveriges byggindustrier (Revai 2012). 
 

2.3 Consultec 

Consultec är en svensk företagsgrupp som ägs av den brittiska koncernen Elco plc. Consultec 
var ett arkitekt och konstruktionsföretag som tidigt började att använda datorteknik i sina 
tjänster. I början av 90-talet startade utvecklingen mot IT som idag är den ledande delen inom 
företaget. Consultec var det första företaget i världen som skapade ett konstruktions- och 
byggprogram anpassat för Windows. Idag utvecklar och tillhandahåller Consultec en rad 
kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, 
prishantering, inköp, administration samt dimensionsberäkningar (Elecosoft consultec u.å) 
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2.4 BidCon 

BidCon är ett kalkylprogram som utvecklats av it-företaget Consultec. Programmet började 
utvecklas 1989 och är idag ett väletablerat kalkylprogram. Programmet har en mängd olika 
funktioner där fokus ligger på kalkylprocessen för anbud, produktion och avstämning. Utöver 
detta har programmet olika funktioner när det gäller inköp, planering och uppslagsböcker. 
Genom programmet skall användaren på ett enkelt sätt kunna få ut omkostnadskalkyler, 
offertkalkyler, anbudskalkyler samt produktionskalkyler (BidCon 2016.1 handledning). 

2.4.1 Programmets uppbyggnad 

BidCon finns i ett antal versioner där utseendet skiljer sig åt. Däremot är funktionerna 
densamma och fungerar på liknande sätt. Den version som presenteras i detta examensarbete 
är version 2016.1.16021.1.  
 
BidCon är uppbyggt i tre delar där vardera del består av en eller flera flikar.  I kalkylutforskaren 
finns både aktuella och tidigare sparade kalkyler samt dess ingående kalkylark. Den andra 
delen är kalkylark där det valda kalkylarket visas. Det finns fem typer av kalkylark: 1) 
nettokalkylark, där visas alla kalkylposter som tillhör projektets direkta kostnader. 2) 
offertkalkylark som innehåller projektets offerter. 3) omkostnadskalkylark som innehåller 
projektets gemensamma kostnader. 4) sammanställning där de olika resurserna och artiklar 
summeras. Slutligen 5) slutsidan där timmar och kostnad från alla kalkylark summeras. Här 
kompletteras även fler uppgifter för att färdigställa ett anbud (BidCon 2016.1 handledning). I 
figur 4 visas ett skärmklipp på programmets uppbyggnad. 

 
 
 
  

Figur 4 Skärmklipp, programmet uppbyggnad 
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Den sista delen är uppslagsböcker. Uppslagsböckerna är olika register över sammansatta 
element, byggdelstyp, produktionsresultat, resurser och prislistor. Dessa uppslagsböckers nås 
genom flikarna längst ned i fönstret. Uppslagsböckerna innehåller de kalkylresurser som 
används för att skapa en kalkyl (BidCon 2016.1 handledning). I figur 5 visas ett skärmklipp 
från BidCons uppslagsbok, byggdelstyper.  

2.4.2 Kalkylarbetet i BidCon  

När programmet startar öppnas ett 
dialogfönster för att starta ett nytt 
projekt. Där väljs den mall som skall 
användas för att skapa kalkylen. Här 
finns även valmöjligheten att skapa en 
kalkyl utan mall det vill säga på ”blankt 
papper” (BidCon 2016.1 handledning). 
I figur 6 visas ett skärmklipp från 
dialogrutan ny kalkyl.  
 
 
 
 
 
 
Därefter fylls önskad projektinformation i 
så som projektkod, projektbenämning, ort, 
beställare, kalkyltyp, datum för start och 
slut, kalkylstatus samt vilka som ansvarar 
för kalkylen (BidCon 2016.1 handledning). 
I figur 7 visas ett skärmklipp från 
dialogrutan kalkylegensakper. 
 
 
 
 
 
  

Figur 5 Skärmklipp, uppslagsbok 

Figur 6 Skärmklipp, val av kalkylmall 

Figur 7 Skärmklipp, kalkylegenskaper 
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För att få en bra överblick över innehållet i 
en kalkyl är det lämpligt att skapa rubriker 
och grupper som ger struktur för de olika 
kalkylposterna i kalkylarken. 
Genom att välja en mall erhålls en viss 
förutbestämd struktur. Strukturen kan 
justeras beroende på användarens 
önskemål och projektets omfattning 
(BidCon 2016.1 handledning). I figur 8 
visas ett skärmklipp från ett exempel på 
rubrik struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att skapa en kalkyl används de olika 
uppslagsböckerna. Först väljs lämplig 
uppslagsbok och därefter önskad 
kalkylpost. När kalkylposten valts 
öppnas en dialogruta där mängden skall 
anges. I dialogrutan finns information 
om vad byggdelen innehåller, priser och 
annan teknisk information. Här kan 
skikt som ingår i kalkylresursen tas 
bort, justeras eller läggas till.  Genom 
att ange en mängd i kalkylposten 
överförs posten till kalkylarket (BidCon 
2016.1 handledning). I figur 9 visas ett 
skärmklipp på mängdsättning av en 
kalkylpost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I offertkalkylarket samlas alla offerter till ett projekt. På samma sätt som nettokalkylen 
struktureras offertkalkylarket med lämpliga rubriker. Vid val av mall erfordras även här 

Figur 8 Skärmklipp, exempel på rubrik struktur 

Figur 9 Skärmklipp, mängdsätta kalkylpost 
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förutbestämda rubriker. Även dessa rubriker går att justera utifrån användarens önskemål och 
projektets omfattning. Offertkalkylens poster skapas inte på samma sätt som nettokalkylen 
med uppslagsböckerna utan infogas manuellt (BidCon 2016.1 handledning). 
 
I omkostnadskalkylarket kalkyleras projektets omkostnader eller gemensamma kostnader. 
Omkostnadskalkylen skapas genom att välja och mängda kalkylposter från uppslagsböckerna. 
En omkostnadskalkyl består endast av produktionsresultat och resurser. Posterna mängdas 
och väljs på samma sätt som kalkylposterna i nettokalkylen. I omkostnadskalkylen finns 
möjlighet att utesluta kalkylposter i summeringen på slutsidan (BidCon 2016.1 handledning). 
I figur 10 visas ett skärmklipp från omkostnadskalkylarket.   

 
I sammanställningen summeras kalkylens samtliga resurser. Här kan priser, mängder och 
enhetspriserna på resurserna enkelt justeras. Det är med hjälp av sammanställningen 
avstämningar och prognoser utförs (BidCon 2016.1 handledning). I figur 11 visas ett 
skärmklipp på resurssammanställningsarket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Skärmklipp, omkostnadskalkylen 

Figur 11 Skärmklipp, sammanställning 
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Slutsidan samlar och bearbetar 
information från de olika 
kalkylarken för att kunna redovisa 
en anbussumma. Slutsidan 
innehåller olika totalvärden från de 
olika kalkylarken. På slutsidan visas 
totalvärde för material, arbete, 
under entreprenörer, maskiner och 
arbetstid i timmar. Kostnader för 
projektering, arbetsledning central 
administrativa kostnader samt risk 
och vinst infogas manuellt på 
slutsidan (BidCon 2016.1 
handledning). I figur 12 visas ett 
skärmklipp från slutsidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 Lägeshantering 

Med funktionen lägeshantering finns möjligheten att dela upp sin kalkyl i olika lägen. 
Lägeshantering används för att dela upp mängden i en kalkylpost i olika fysiska lägen. För att 
kunna använda lägeshantering måste först lägen skapas för projektkalkylen. Lägen skapas 
genom dialogrutan fysiska lägen som finns under fliken kalkyl. Lägeshanteringen skapas 
genom att skapa läge och ordna dessa i hierarkier.  Vid val av kalkylmall kan de förutbestämda 
lägen automatiskt hämtas (BidCon 2016.1 handledning).  
 
För att fördela kalkylposterna i lägen används funktionen fördela mängd på lägen. Mängden 
kan fördelas på olika sätt. Det ena 
innebär att fördela mängden med 
hjälp av total mängd. Det andra 
tillvägagångsättet innebär att 
mängden fördelas procentuellt 
(BidCon 2016.1 handledning).  
 
Lägeshanteringen skapar struktur på 
kalkylposterna och kan utnyttjas vid 
utskrift av rapporter där 
kallkylposterna kan summeras 
utifrån lägen. Lägesuppdelningen 
kan även utnyttjas vid export och 
import  
till planeringsverktyg (BidCon 
2016.1 handledning). I figur 13 visas 
ett skärmklipp från dialogrutan 
fördela mängd på lägen.  

Figur 13 Skärmklipp, fördela mängd på lägen 

Figur 12 Skärmklipp, slutsida 
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2.4.4 Exportera BidCon projekt 

Funktionen export används då 
information som finns i 
kalkylprogrammet önskas nyttjas i ett 
annat program, till exempel ett 
planeringsverktyg. För att exportera 
ett BidCon projekt öppnas dialogen 
exportera. Där väljs vilken typ av 
export och vilket program som ska 
kunna importera filen. Därefter 
öppnas dialogrutan export guide där 
en rad olika alternativ finns. Genom 
att välja bland dessa alternativ skapas 
en export fil som anpassa utifrån 
användarens önskemål (BidCon 
2016.1 handledning). I figur 14 visas 
ett skärmklipp från dialogrutan 
exportera.  
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Skapa egen kalkylmall 

I BidCon finns möjligheten att skapa en egen kalkylmall för att underlätta kalkylarbetet och 
bättre stämma överens med den egna verksamheten och projektets omfattning. För att skapa 
en egen mall finns två tillvägagångssätt. Den ena innebär att utgå från en tidigare kalkylmall 
och göra de förändringar och justeringar som önskas. Det andra tillvägagångssättet är att 
skapa en kalkylmall utifrån ett ”blankt papper” det vill säga utan några tidigare inställningar. 
Skapandet och justeringarna kan handla om lägeshantering, färdiga rubriker, färdiga poster, 
kontohantering för kostnadsuppföljning och så vidare. När dessa justeringar gjorts sparas 
projektet under sparalternativet ”spara som kalkylmall”. När ett nytt projekt skall starta nästa 
gång finns den skapade kalkylmallen att välja i dialogrutan kalkylmall som presenterades i 
avsnitt 2.4.2 (BidCon 2016.1 handledning). 
 
 

  

Figur 14 Skärmklipp, alternativ vid export till power project 



Jonathan Rödén 
2016-03-14 

18 

3. Metod och genomförande 

Nedan beskrivs hur arbetet med att ta fram underlag samt arbetet med att skapa kalkylmallen 
genomförts. Vilka metodval som tillämpats och hur dessa har använts.  

3.1 Vetenskapliga metoder 

Nedan presenteras de vetenskapliga metoder som använts i examensarbetet.  

3.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två vetenskapliga synsätt som skiljer sig åt. Dessa skiljer sig åt när det gäller hur 
kunskap hämtas och uppfattas. Hermeneutik syftar till ett synsätt där tolkning och förståelse 
är i fokus. Vilket innebär att känslor och värderingar kan styra kunskapen. Den andra 
ståndpunkten är Positivism och innebär att kunskap skall hämtas från säkra vetenskapliga 
källor och kan inte hämtas från spekulationer. Examensarbetet kommer använda sig av ett 
Hermenutistiskt vetenskapligt synsätt eftersom studien baseras till stor del på intervjuer och 
fältstudier (Bryman & Bell 2013).  

3.1.2 Forskningsmetod 

Det finns två typiska forskningsmetoder som skiljer sig tydligt åt, kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Examensarbetet kommer använda sig av kvalitativa forskningsmetoder med en 
begränsad och noga utvald målgrupp för inhämtning av data.  Det mest uppenbara när det 
gäller kvalitativ forskning är att kvalitativ forskning oftast är mer inriktad på ord än siffror. 
Data som samlas in är en tolkning av hur deltagarna i en viss miljö tolkar verkligheten. 
Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer men fokuserar istället på att undersöka 
dessa desto djupare som i det här examensarbetet av användarna av BidCon på Selbergs 
Entreprenad.  (Bryman & Bell 2013). 

3.1.3 Datainsamling 

I den här studien har datainsamling skett genom primär inhämtning. Primär inhämtning av 
data innebär att data som samlas in hämtas in av forskaren själv. Denna typ av datainsamling 
är vanligare vid studier med kvalitativ forskningsmetod.  Den vanligaste inhämtningen av data 
vid primär inhämtning är intervjuer. I detta examensarbete kommer primär inhämtning av 
data ske eftersom stor del av studien är baserat på intevjuer (Bryman & Bell 2013). 

Fältstudie 

Fältstudien kommer att ske genom delaktiga observationer. Delaktiga observationer innebär 
att forskaren själv deltar i det dagliga arbetet som skall studeras. I fältstudien kommer det 
dagliga arbetet med kalkyler ske genom delaktighet i skapandet av verkliga projektkalkyler 
(Ahrne & Svensson 2015). 

Analys av befintlig kalkylmall och tidigare utförda projektkalkyler 

Analys av den befintliga kalkylmallen kommer att ske systematiskt. Kalkylarken analyseras 
och jämförs med utförda projektkalkyler. Projektkalkylerna analyseras systematiskt, först 
nettokalkylen därefter offertkalkylen och slutligen omkostnadskalkylen. Analysen 
sammanställs i ett dokument som sedan används vid intervjuer för att upptäcka fördelar och 
nackdelar med olika strukturer.     
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Intervjuer 

Examensarbetet använder sig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna 
liknas med ett naturligt samtal. Intervjuaren använder sig av öppna frågor vilket gör att den 
intervjuade kan komma med önskemål och följdfrågor som inte intervjuaren tidigare 
reflekterat över. I detta examensarbete tillämpas intervjumetoden semistrukturerade 
intervjuer för att skapa informativa intervjuer kring ämnet med en viss tolerans för 
respondans och följdfrågor (Bryman & Bell 2013). Intervjuerna kommer att ske i form av besök 
hos den intervjuade för att få chansen att ställa följdfrågor.  
Urvalet av personer till intervjuer sker genom ett icke slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt 
urval innebär att alla personer i en viss målgrupp har lika stor chans att bli utvalda för intervju. 
I det icke slumpmässiga urvalet har personerna valts ut utifrån några specifika kriterier. Det 
innebär att alla i en viss grupp inte har lika stor chans att bli utvald att bli intervjuade. (Bryman 
& Bell 2013). I examensarbete har icke slumpmässigt urval tillämpats. Urvalskriterierna som 
använts i examensarbetet är yrkeskategorier som påverkar och påverkas av studien. I detta fall 
gäller yrkeskategorierna anbudsingenjörer, inköpare och platschefer. Platscheferna som 
intervjuats är platschefer som är inblandade i flerbostadshus med betongstomme.  
 

3.1.4 Analysmetod 

Analysen av inhämtad data kommer att ske genom en grundad teori metod. Det innebär att 
data som samlats in analyseras på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. 
Grundläggande krav i metoden är att forskningen är inriktad på utveckling av nuläget. 
Analysen kommer att utföras i ett antal steg. Första steget är att utföra ett teoretiskt urval för 
inhämtning av data vilket innebär att forskaren väljer var och hur data skall samlas in 
beroende på vad studien är i behov utav.   
(Bryman & Bell 2013). 

3.1.5 Validitet och reliabilitet 

Trovärdigheten i examensarbetet bygger på att forskningen är systematiskt, noggrannt och 
rigoröst utförd. Det är därför viktigt att inhämtning av data sker på rätt sätt för att uppnå god 
validitet. Validitet innebär att det som mäts verkligen är det forskaren är ute efter. I 
examensarbetet kommer fältstudier, intervjuer, analys av befintlig kalkylmallar samt analys 
av tidigare utförda projektkalkyler genomföras för att skapa tillräcklig indata kring 
examensarbetet. Data från de olika metoderna kommer därefter analyseras och för att 
kontrollera om dessa stämmer överens med varandra  (Mälardalens högskola, 2014). 
 
Reliabilitet innebär ett mått på trovärdigheten kring inhämtade indata i forskningen. I studier 
som denna med intervjuer och fältstudier i fokus kan reliabiliteten vara svår att mäta. För att 
uppnå bästa möjliga reliabilitet i examensarbetet kommer fältstudierna ske genom deltagande 
vilket underlättar upptäckten av små viktiga detaljer som är specifika för företaget. 
Intervjuerna kommer att ske med representanter fårn alla inblandade yrkeskategorier för att 
få en samlad bild för hela processen. Valet av personer att intervjua i examensarbetet 
fokuserar på personer som är i kontakt med kalkylprocessen gällande den specifika mallen, 
flerbostadshus med betongstomme. Litteratur som studeras och ingår i detta examensarbete 
kommer att granskas noggrant innan användning (Mälardalens högskola, 2012).  
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3.2 Genomförande 

Nedan följer en beskrivning över utfört arbete i detta examensarbete.  

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Examensarbetets tyngd ligger på utförda fältstudier, intervjuer och analyser av befintlig 
kalkylmall och tidigare projektkalkyler. Men innan dessa delar i examensarbetet kunde 
påbörjas studerades litteratur för att skapa en djupare teoretisk förståelse för ämnet. I 
litteraturgenomgången studerades byggprocessen övergripande för att skapa en helhetsbild 
över hur kalkyl- och anbudsprocessen är beroende av andra delar i byggprocessen. I 
byggprocessens delar som handlade om kalkylering och anbud utfördes mer grundläggande 
studier för att skapa ökad förståelse för processens olika delar. Litteratur som varit av stor 
nytta vid studerande av byggprocessen med fokus på kalkylering och anbud har varit 
Byggstyrning skriven av Ervin Revai i upplagan 2012, Att upphandla ett byggprojekt skriven 
av Jan Sjöberg i upplagan 2011 samt Byggprocessen skriven av Uno Nordstrand i upplagan 
2008.  
 
För att lära sig att arbeta i programmet BidCon har manualer från Consultec använts. I första 
hand i ett förberedande skede, för att skapa förståelse och att komma igång med programmet, 
men även löpande under examensarbetets gång.  

3.2.2 Datainsamling 

Nedan presenteras det genomförda arbetet gällande insamling av data.  

Fältstudie 

Genom fältstudier i programmet BidCon tillsammans med Selbergs entreprenads 
anbudsingenjör Anders Näsman skapades ökad förståelse i programmet. Genom att arbeta i 
programmet skapades god kunskap i hur programmet fungerar samt vilka funktioner som var 
lämpliga att använda. I fältstudien behandlades skarpa projekt med handledning för att förstå 
vikten av struktur och upplägg i kalkyler. Genom att arbeta med programmet skapades den 
förståelse som varit nödvändig för att utföra examensarbetet. I fältstudien ingick en rad olika 
möten som gav inblick i hur kalkylarbetet samarbetas med olika inblandade aktörer så som 
beställare, projektörer, inköp och andra entreprenörer.   

Analys av befintlig kalkylmall och tidigare utförda projektkalkyler 

I samband med fältstudierna i programmet BidCon med skarpa projekt insågs vikten av bra 
struktur och upplägg i kalkyler. Med hjälp av detta analyserades Selbergs entreprenads 
befintliga kalkylmall. Fokus på mallen låg i hur kalkylposterna strukturerats i olika kategorier 
samt hur lägesplacering var uppdelad.  
 
Därefter studerades utförda kalkylers struktur och upplägg för att undersöka skillnader och 
likheter mellan strukturerna. Det är främst fyra projekts anbud- och produktionskalkyler som 
har studerats, Näcken nybyggnation av lägenheter, Stadsliden nybyggnation av 
kontorslokaler, Lyckoslanten nybyggnation av lägenheter samt Berghem nybyggnation av 
trygghetsboende. Utifrån analys av mallen och projektkalkylerna sammanställdes dessa för att 
användas vid intervjuer med inblandade yrkeskategorier inom Selbergs entreprenad. 
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Intervjuer 

En stor del av arbetet med examensarbetet var intervjuer för att höra de inblandade 
yrkeskategoriernas önskemål, förslag på struktur och problem med kalkylmallar. Vid urval av 
personer att intervjua var avsikten att intervjua personer från yrkeskategorier inom Selbergs 
entreprenad som berörs av och påverkar studien. Dessa yrkeskategorier är anbudsingenjörer, 
inköpare och platschefer. I tabell 1 följer en lista på personer som valdes ut för intervjuer i 
examensarbetet.  
 
Tabell 1 Intervjuade personer i examensarbetet 

Företag Namn Befattning Datum  Metod 

Selbergs AB Anders Näsman Anbudsingenjör 2016-03-01 Besök 

Selbergs AB Fredrik Holmström Inköpschef 2016-02-18 Besök 

Selbergs AB Emil Jönsson Platschef (berghem) 2016-02-15 Besök 

Selbergs AB Torbjörn Forsner Platschef (lyckoslanten) 2016-02-17 Besök 

 
Intervjuer med anbudsingenjör Anders Näsman utfördes för att få hans bild över det dagliga 
arbetet med kalkyler samt hur han skapar och anser att en struktur ska se ut för att underlätta 
arbetet för honom. Frågor som användes vid intervjun återfinns i bilaga 1 
 
Därefter intervjuades inköpschef Fredrik Holmström för att höra inköpsavdelningens syn på 
det dagliga arbetet med kalkyler samt hur de anser strukturen ska se ut för att underlätta deras 
arbete. Frågor som användes vid intervjun återfinns i bilaga 2 
 
Slutligen intervjuades två platschefer för att höra deras syn på det dagliga arbetet med 
produktionskalkyler samt hur produktionsledningen anser att strukturen skall se ut för att 
underlätta arbetet för dem. Frågor som användes vid intervjuerna återfinns i bilaga 3 

3.2.1 Skapa kalkylmall 

Utifrån analys av befintlig kalkylmall, tidigare projekts anbud- och produktionskalkyler, 
fältstudie i ett antal olika projekt och intervjuer med de olika inblandade yrkeskategorierna 
skapades en kalkylmall. Till grund för den nya kalkylmallen användes en tidigare kalkylmall 
som skapats av anbudsingenjör Anders Näsman. Mallen skapades genom att ändra och justera 
den befintliga kalkylmallen utifrån de data som samlats in. Först bearbetades nettokalkylens 
struktur och dess ingående kalkylposter. Därefter utfördes mindre ändringar i offertkalkylen 
och slutligen genomarbetades omkostnadskalkylen. I skapandet av kalkylmallen 
uppdaterades även kontohanteringen i grundregistret till kalkylmallen.  
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4. Empiriskt resultat 

Nedan presenteras de empiriska resultat som framkommit genom analys av befintlig 
kalkylmall, analys av tidigare utförda anbud- och produktionskalkyler samt intervjuer med 
inblandade yrkeskategorier.  

4.1 Analys av befintlig kalkylmall 

Nettokalkylstrukturen i mallen är kategoriserad utifrån SBEF byggdelstabell i minst två 
nivåer. Kalkylmallen är resurssatt med de vanligaste kalkylposterna som ingår i en kalkyl där 
mängderna är nollade. I ett antal kalkylposter finns benämningar angående vilket våningsplan 
kalkylresursen tillhör.  
 
Offertkalkylen är uppdelad i två huvudkategorier. Den första är offerter för material som 
upphandlats. Där ingår offerter på material som fönster, dörrar, vitvaror o.s.v. ingår. Den 
andra kategorin är offerter på underentreprenörer. Där ingår offerter på upphandlade 
underentreprenader. Under den kategorin ingår bland annat mark, el och ventilation.  
 
Omkostnadskalkylen är uppdelad i ett antal kategorier. Dessa utgår från Selbergs 
entreprenads kontoplan. Kategorierna som ingår i kalkylmallen är följande: etablering, 
avetablering, drift, hyra av elutrustning, VA, förbrukningsmaterial, formutrustning, drift 
transport och materialhantering, ställningar, fallskydd räcken och trappor, betongtrappor 
bockar och stegar, drift kran, bygghiss, transportanordningar, bevakning larm och 
vakthållning, utsättningsutrustning, städning och renhållning, hyra renhållningsutrustning, 
avfallshantering, verktyg, betongutrustning bjälklag, hyra småmaskiner, provningar, diverse 
personalkostnader kontorskostnader, vinterkostnader, värme och uppvärmning, försäkringar 
och garantibevis, besiktningar, eget arbete, övriga personalkostnader. 
 
Lägeshanteringen är uppdelad i en nivå. Nivån innefattar fysiska lägen av hus där alternativen 
hus 1, 2, 3, 4 och komplement ingår.  

4.2 Analys av tidigare projekt kalkyler 

Följande kalkyler har som utgångspunkt till anbuds- och produktionskalkylen utgått från den 
befintliga kalkylmallen. Justeringar har genomförts utifrån projektets omfattning och 
komplexitet.  Nedan sammanställs fyra projekts kalkyler för jämförelse och genom detta hitta 
fördelar och nackdelar med de olika versionerna. Projektens omfattning liknar i vissa fall 
varandra medan vissa är helt skilda. För mer detaljerad information kring projektkalkylernas 
struktur se bilaga 4 

4.2.1 Lyckoslanten  

Kalkylerna anbud- och produktionskalkyl har liknande struktur när det gäller rubriker och 
kategorier. Nettokalkylerna är strukturerade på så sätt att husen är separerade i 
huvudkategorier och under dessa rubriker är tillhörande kalkylposter placerade. Därefter är 
kalkylen strukturerad utifrån SBEF byggdelstyper i minst två nivåer. I kalkylpostbenämningen 
benämns vissa av kalkylposterna med tillhörande fysiskt läge i form av våningsplan. De 
byggdelskategorier som använder sig av benämning för våningsplan är stomme där väggar, 
pelare och bjälklag ingår. Stomkomplettering och rumsbildning där innerväggar och innertak 
ingår. När det gäller ytskikt är vissa kalkylposter benämnda med våningsplan där även flera 
våningsplan kan ingå i samma kalkylpost.  
 
Offertkalkylen är uppdelad i två huvudkategorier, offerter för material som upphandlats samt 
offerter på upphandlade underentreprenader.  
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Omkostnadskalkylen är uppdelad i tre större kategorier. Den första är etablering och 
innehåller allt som rör etablering av arbetsplatsen. Den andra är avetablering som innehåller 
de aktiviteter som krävs för att avetablera arbetsplatsen efter färdigställt projekt. Slutligen 
kategorin drift som innehåller kostnader som inte är direkt kopplade till projektet. Dessa 
poster innefattar hyra av olika verktyg, maskiner och bodar som är nödvändiga för att kunna 
utföra projektets direkta aktiviteter. Även driftkostnader under byggtiden som byggström, 
snöröjning och renhållning ingår under kategorin drift. 
 
Lägeshanteringen i anbud- och produktionskalkylerna för lyckoslanten är densamma. 
Lägeshanteringen är uppdelad i två nivåer. Den första nivån innehåller vilket hus. Där finns 
alternativen Hus 1, 2 ,3, 4, 5 samt carport 1, 2. I nivå 2 ingår våningsplan där alternativen 
våning 1 ,2, 3, 4, 5 ingår.  

4.2.2 Näcken  

Näcken är ett projekt som befinner sig i upphandlingsprocessen vilket gör att det inte finns 
någon produktionskalkyl till detta projekt. Nettokalkylen är på samma sätt som Lyckoslanten 
strukturerad där husen är separerade i huvudkategorier med tillhörande kalkylposter. 
Därefter är posterna strukturerade utifrån SBEF byggdelstyper. Under vissa byggdelstyper är 
kalkylposterna kategoriserade utifrån plan.  Dessa byggdelstyper är fasader där 
utfackningsväggar ingår, stomkomplettering där undergolv, innertak och innerväggar ingår. 
Ytskikt där ytskikt vägg och ytskiktgolv ingår. Överst i nettokalkylen finns ett antal nyckeltal.   
 
Offertkalkylen är på samma sätt som Lyckoslanten uppdelad i två kategorier. Offerter på 
material som upphandlats samt offerter på underentreprenader som upphandlats.  
 
Omkostnadskalkylen är uppdelad i ett antal kategorier. Där ingår de kategorier som finns i 
lyckoslantens kalkyl etablering, avetablering och drift. Därefter följer en rad andra kategorier 
hyra elutrustning, VA, förbrukningsmaterial, formutrustning, drift transport och 
materialhantering, ställningar, fallskydd räcken och trappor, betongtrappor bockar och stegar, 
drift av kran, bygghiss, transportanordningar, bevakning larm och vakthållning, 
utsättningsutrustning, städning och renhållning, hyra renhållningsutrustning, 
avfallshantering, verktyg, betongutrustning bjälklag, hyra småmaskiner, provningar, diverse 
personalkostnader kontorskostnader, vinterkostnader, värme och uppvärmning, försäkringar 
och garantibevis, besiktningar, eget arbete, övriga personalkostnader.  
 
Lägeshanteringen i anbudskalkylen är uppdelade i två nivåer. Den första nivån innehåller hus. 
Kalkylen har alternativen hus A, B, C och D under den nivån. Nivå två innehåller de olika 
planen. Där finns alternativen plan 1, 2, 3, 4, 5 och yttertak. Hus D har inte någon uppdelning 
i våningsplan.  

4.2.3 Stadsliden 

Anbud- och produktionskalkylen skiljer sig åt när det gäller strukturen av kategorier i 
nettokalkylen. Eftersom projektet består av endast ett hus finns inte någon huvudkategori som 
delar upp husen. I anbudskalkylen är kalkylposterna kategoriserade utifrån SBEF 
byggdelstyper i minst två nivåer. Någon uppdelning i våningsplan finns inte. I 
produktionskalkylen finns däremot uppdelning för olika våningsplan. I produktionskalkylen 
är ett antal huvud SBEF byggdelstyper kategoriserad i våningsplan. Det byggdelstyper som är 
uppdelade i våningsplan är stomme där väggar pelare, trappor och bjälklag ingår. Fasader där 
fönster, dörrar och portar ingår. Stomkomplettering och rumsbildning där undergolv, 
innerväggar, innertak och invändiga partier ingår. Invändiga ytskikt och rumsbildning där 
ytskikt golv, ytskikt vägg, ytskikt innertak, vitvaror, skåp och inrednings snickerier samt 
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rumskomplettering övrigt ingår. Vitvaror och rumskomplettering finns även specificerade 
med en numrering.  
 
Offertkalkylen i anbud- och produktionskalkylen skiljer sig inte. Offertkalkylen är på samma 
sätt som Lyckoslanten och näcken uppdelade i två kategorier, offerter på material som 
upphandlats samt offerter på underentreprenader som upphandlats. 
 
Omkostnadskalkylen i anbud- och produktionskalkylen skiljer sig inte åt. De är på samma sätt 
som Näcken uppdelade i en mängd olika kategorier som till stor del följer Selbergs 
entreprenads kontoplan.  
 
Lägeshanteringen i anbudskalkylen är uppdelad i en nivå. Nivå ett innefattar hus och 
innehåller alternativen hus 1, 2, 3, 4 samt komplementbyggnad. I kalkylen finns ingen 
lägesplacering av kalkylposterna.  I produktionskalkylen finns inte några 
lägeshanteringsnivåer.  

4.2.4 Berghem  

Anbud- och produktionskalkylen skiljer sig åt när det gäller strukturen och kategoriseringen i 
nettokalkylen. I anbudskalkylen finns ingen uppdelning av hus eller plan. Nettokalkylen är 
kategoriserad utifrån SBEF byggdelstyper. I benämningarna för de olika kalkylposterna finns 
i vissa fall angivet vilket hus kalkylposten tillhör. I produktionskalkylen är kalkylerna 
uppdelade i hustyper. Därefter är vissa kalkylposter strukturerade efter våningsplan och andra 
efter SBEF byggdelstyper. Där kalkylposterna är strukturerade efter SBEF byggdelstyper finns 
våningsplan definierat i benämningen.  
 
Offertkalkylen i anbud- och produktionskalkylen skiljer sig inte åt när det gäller struktur och 
kategorier. Offertkalkylen är i första hand kategoriserad som tidigare kalkyler i två 
huvudkategorier kategorier, offerter på material som upphandlats samt offerter på 
underentreprenader som upphandlats. Under dessa kategorier finns en rad underkategorier. 
Underkategorier under huvudkategorin offerter på material är fönster dörrar partier och 
portar, invändiga dörrar och glaspartier, skåp och inredningssnickerier, vitvaror samt 
rumskomplettering övrigt. Underkategorierna under huvudkategorin upphandlade under 
entreprenörer är mark, sanitet och värme, kyla och luft, el, transport, plåtarbeten, 
huskomplettering tak, måleri, ytskikt golv och trappor samt vikväggar.  
 
Omkostnadskalkylen i anbud- och produktionskalkylen skiljer sig inte åt när det gäller 
struktur och kategorier. Omkostnadskalkylen är uppdelad i en mängd olika kategorier på 
samma sätt som Näcken och Stadsliden.  
 
Lägeshanteringen i kalkylerna är uppdelad i en nivå. Nivån innefattar hus där alternativen hus 
1, 2, 3, 4 och komplementbyggnad finns. Det finns inte någon lägesplacering av kalkylposterna 
i någon av kalkylerna.  
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4.3 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer sammanställningar från utförda intervjuer i examensarbetet. Intervjuerna har 
skett med inblandade yrkeskategorier i kalkylprocessen hos Selbergs entreprenad för att få en 
bild över det dagliga arbetet med kalkyler samt deras önskemål på den nya kalkylmallen.  

4.3.1 Anbudsingenjör, Anders Näsman 

Anbudsingenjören ansvarar för att skapa anbudskalkylen. I vissa fall kan även 
produktionskalkylen skapas av anbudsingenjören i samarbete med platschefen för projektet. 
Vid skapande av anbudskalkylen används idag den befintliga kalkylmallen som grund men 
kompletteras i de flesta fall genom att importera kalkylposter från tidigare projekt. Eftersom 
den befintliga kalkylmallen som Selbergs entreprenad använder sig av föråldrats och inte 
uppdaterats. Nackdelen med att använda sig av import av kalkylposter från tidigare projekt 
och inte enbart använda sig av den befintliga kalkylmallen är att tidigare projektkalkyler inte 
har analyserats i samma utsträckning som kalkylmallen. Sannolikheten att misstag finns i 
tidigare projektkalkyler är därmed större än i en kalkylmall. Vid import av kalkylposter från 
tidigare projekt kan material vara ändrade eller borttagna och återfinns istället i 
offertkalkylen. Det gör att kalkylposter som saknar vissa delar kan användas omedvetet.  
 
Strukturen i kalkylen är viktig för att lätt kunna hitta och stämma av projektekonomin. I 
dagsläget försöker anbudsingenjören att skapa en struktur utifrån den tilltänkta platschefens 
önskemål. Att strukturera kalkylen noga kräver mer arbete. Extraarbetet vägs däremot upp av 
enkelheten att hitta samt att missar lättare upptäcks vid mer strukturerade kalkyler. När det 
gäller uppdelning av fysiska lägen är uppdelning av hus en bra första uppdelning. Därefter 
uppdelas kalkylen lämpligtvis enligt SBEF byggdelstabell. Vilka byggdelskoder som därefter 
ska vara uppdelade i våningsplan är en smaksak. Uppdelningen av kalkylposter i våningsplan 
bör användas så det kan utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt vid kostnadsavstämning 
och tidsplanering. Exempelvis bjälklag, där bjälklagen för de olika våningsplanen inte utförs 
efterföljande utan sker i ett antal etapper. Där är uppdelningen av våningsplan till stor fördel 
vid tidsplanering och kostnadsavstämning. När det gäller fasader kan uppdelningen av 
våningsplan vara onödig då det inte utförs i olika etapper per våningsplan. Fasader utförs 
vanligtvis en sida i taget och i ett moment vilket gör att uppdelningen i våningsplan inte kan 
utnyttjas i varken tidsplanering eller kostnadsavstämning.   
 
Lägeshantering underlättar arbetet vid tidsplanering och kostnadsavstämning. Att 
lägesplacera alla kalkylposter kräver en hel del arbete men underlättar desto mer vid 
tidsplanering och kostnadsavstämningar. För tillfället går inte lägesplaceringen att utnyttja 
eftersom lägeshanteringen försvinner vid export från BidCon. Det gör att arbetet med att 
lägesplacera alla kalkylposter inte bidrar med något vilket gör funktionen värdelös.  
 
De delar som bör ingå i en kalkylmall är följande: 

- Lämplig struktur 
- Återkommande kalkylposter 
- Lägeshantering 

4.3.2 Inköpsavdelningen, Fredrik Holmström   

Inköp ansvarar i kalkylarbetet för att ta fram priser på material och underentreprenörer. Inköp 
får i kalkylprocessen en lista över material och underentreprenörer som anbudsingenjören 
efterfrågar. Antalet inköp och när inköpen sker varierar från projekt till projekt. Det flesta 
offerter infodras vid skapande av produktionskalkylen då entreprenören vunnit 
anbudsprocessen. Dock kan större och mer omfattande inköp infodras redan i anbudsskedet. 
När inköpsavdelningen infodrat en offert på material eller underentreprenör vidarebefordras 
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offerten till anbudsingenjören för implementering i kalkylen. Detta innebär att 
inköpsavdelningen inte är inblandade i införandet av offerter i kalkylen.  
 
Inköpsavdelningen förespråkar att endast anbudsingenjören som ansvarar för kalkylen ska 
justera i kalkylen. Eftersom inköpsavdelningen inte är inblandade i BidCon-kalkylen har de 
inte några större önskemål på struktur i kalkylmallen. Att inköp skulle vara mer involverade i 
kalkylen skulle kunna underlätta arbetet för anbudsingenjören dock är risken för fel större vid 
fler inblandade i processen.   

4.3.3 Platschefer, Emil Jönsson och Torbjörn Forsner 

Produktionskalkylen är ett av platschefens bästa verktyg för att skapa en fungerande 
produktion. Allt som rör produktionen utgår mer eller mindre från produktionskalkylen. 
Utifrån produktionskalkylen skapas en produktionstidplan och ett ackordsunderlag. En 
produktionstidplan skapas i bästa fall innan byggnadsarbetet drar igång. Tyvärr är projekt 
sällan färdigprojekterat innan byggnadsarbetet drar igång vilket gör att produktionskalkylen 
skapas löpande allt eftersom projekteringen färdigställs.  Det är viktigt att så tidigt som möjligt 
skapa en produktionskalkyl dels för att kunna stämma av under projektet samt tidigt upptäcka 
ÄTA-arbeten (ändring tillkommande och avgående). ÄTA arbeten skall anmälas innan dessa 
utförs.  
 
En produktionskalkyl skapas med anbudskalkylen som grund. Platscheferna som intervjuats 
tillvägagångssätt vid skapande av produktionskalkyler skiljer sig åt. Vissa gör om kalkylen helt 
för att få den att passa sitt projekt och arbetsgång medan andra försöker att ta bort och lägga 
till så lite kalkylposter som möjligt, istället justera mängder, enhetstider och materialpriser. 
Hur väl anbudskalkylerna följer de projekterade handlingarna beror mycket på 
entreprenadformen och vilket underlag som finns i anbudsskedet.  
 
Lägeshantering är en användbar funktion som utnyttjas i planeringsverktyget för att skapa 
tidplaner och vid kostnadsavstämningar. Tyvärr fungerar inte överföringen av lägeshantering 
från BidCon till planeringsverktyget vilket gör funktionen oanvändbar då den inte går att 
nyttja vidare i processen.  
 
 

5. Kalkylmallen 

Kalkylmallen skapades i BidCons senaste version 2016.1. Strukturen som byggts upp i 
kalkylmallen bygger till stor del på de utförda projekt kalkyler och den befintliga kalkylmallens 
struktur. De projektkalkyler som utförts är skapade i en tidigare version, BidCon 96. I 
examensarbetet har strukturen i nettokalkylen, offertkalkylen samt omkostnadskalkylen 
skapats i en ny kalkylmall. I mallen implementerades även de mest frekvent förekommande 
kalkylposterna som identifierats vid analys av befintlig kalkylmall och tidigare projektkalkyler.  

5.1 Nettokalkylen 

Nettokalkylen struktureras i första hand baserat på vilket hus de olika posterna skall tillhöra. 
I mallen skapades även en huspost för komplementbyggnad med ett mindre antal ingående 
byggdelskoder och kalkylposter. Därefter strukturerades kalkylen efter SBEF 
byggdelskodsystem i två nivåer. De byggdelskoder som ingick i nivå ett var sammansatta 
byggdelar, husunderbyggnad, stomme, yttertak, fasader, stomkomplettering och 
rumsbildande samt invändiga ytskikt och rumskompletteringar. Nivå två under sammansatta 
byggdelar är demontering, rivning samt håltagning. Alla dessa tre kategorier är i sin tur 
strukturerade efter plan. Nivå två under husunderbyggnad är markförstärkning/dränering, 
platta på mark samt grundkonstruktioner. Dessa poster är inte uppdelade i plan. Nivå två 
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under stommen är väggar, pelare, bjälklag/balkar samt trappor och hissschakt. Dessa 
kategorier är uppdelade efter våningsplan. Väggar och bjälklag/ balkar här även en kategori 
för etablering och avetablering eftersom denna tillhör alla våningsplan. I nivå två för yttertaket 
ingår sammansatta yttertak, takfot och gavlar, öppningskomplettering/ takluckor, 
taklagskomplettering samt terrasser/ altaner på yttertak. Dessa kategorier strukturerades inte 
efter plan. I nivå två för fasader ingår stomkomplettering/ utfackning, fasader sammansatta, 
fasadbeklädnad/ ytskikt, fönster/ dörrar/ partier/ portar samt huskomplettering fasad. 
Kategorierna stomkomplettering/ utfackning, fönster/ dörrar/ partier/ portar samt 
huskomplettering fasad är uppdelade i våningsplan, medan fasader sammansatta och 
fasadbeklädnad/ ytskikt inte är uppdelade i våningsplan. I nivå två för stomkomplettering och 
rumsbildande ingår kategorierna undergolv, innerväggar, innertak, invändiga dörrar/ 
glaspartier samt trappor/ hissschakt. Alla dessa kategorier är uppdelade i våningsplan. 
Slutligen i nivå två för invändiga ytskikt och rumskompletterande ingår ytskikt golv/ trappor, 
ytskikt vägg, ytskikt undertak, vitvaror, skåp och inredningssnickerier samt 
rumskomplettering övrigt. Alla dessa kategorier är uppdelade i våningsplan. I figur 15 visas ett 
skärmklipp på strukturen i kalkylmallens nettokalkylark för hus A. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 15 Skärmklipp, kalkylstruktur för hus A i nettokalkylarket 
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De kategorier som ingår i komplementbyggnad är endast uppdelad i en nivå av SBEF 
byggdelskoder. Dessa kategorier är, husunderbyggnad, stomme, yttertak samt fasader. Ingen 
av dessa kategorier är uppdelad i våningsplan.  
 
Genom att analysera tidigare projekts kalkyler kunde återkommande kalkylposter identifieras. 
I kalkylmallen har de identifierade posterna för nybyggnation av bostäder implementerats. 
Dessa kalkylposter implementerades i kalkylmallen för att undvika att kalkylposter glöms. 
Kalkylposterna som implementerats har satts med mängden noll för att undvika prispåslag. 
Vid kalkylering är tanken att kalkylposter som inte skall användas plockas bort.  

5.2 Offertkalkylen 

Offertkalkylen har strukturerats genom två huvudkategorier. Den ena är offerter på material 
som upphandlats. Under den kategorin implementerades ett antal förslag på vanligt 
förkommande upphandlade material. Även dessa förslag har identifierats genom analys av 
tidigare projekt. De förslag på upphandlat material som implementerats i kalkylmallen är 
takstolar, ytterdörrar, fönster, innerdörrar, inredning, vitvaror, sakvaror och balkongfronter.  
 
Den andra huvudkategorin i offertkalkylen är offerter på upphandlade underentreprenörer. 
Även här har ett antal förslag implementerats i kalkylmallen som identifierats vid analysen av 
tidigare projektkalkyler. De förslag på upphandlade underentreprenörer som implementerats 
i kalkylmallen är mark, rör, stål, lösull, ventilation, kyla, el, styr och regler, hiss, plåtslageri, 
måleri, kakel och klinker samt mattläggning. I figur 16 visas ett skärmklipp från kalkylmallens 
struktur i offertkalkylen och dess ingående poster.  
 
 

  

Figur 16 Skärmklipp, strukturen i offertkalkylen 
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5.3 Omkostnadskalkylen 

Kalkylmallens omkostnadskalkyl innehåller 30 kategorier och är strukturerad utifrån 
kontoplanen. De kategorier som ingår i omkostnadskalkylen är etablering, avetablering, drift, 
hyra elutrustning, förbrukningsmaterial, formutrustning, drift/transport/materialhantering, 
ställningar, fallskydd/räcken/trappor, byggtrappor/bockar/stegar, drift kran, bygghiss, 
transportanordningar, bevakning/larm/vakthållning, utsättningsutrustning, 
städning/renhållning, hyra renhållningsutrustning, avfallshantering, verktyg, 
betongutrustning, hyra småmaskiner, provningar diverse personalkostnader, 
kontorskostnader, vinterkostnader, värmare/uppvärmning, försäkring/garantibevis, 
besiktningar, eget arbete samt övriga personalkostnader. Under kategorierna har 
återkommande kalkylposter implementerats. I figur 17 visas ett skärmklipp från kalkylmallen 
på strukturen i omkostnadskalkylen.  
  

 

5.4 Lägeshantering 

Någon lägeshantering är inte implementerad i kalkylmallen.  
  

Figur 17 Skärmklipp, strukturen i omkostnadskalkylen 
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6. Diskussion (hänger ihop med teorin)  

Att skapa en kalkyl är ett viktigt arbete som kräver god kompetens hos de inblandade 
yrkeskategorierna. En anbudskalkyl ska resultera i ett anbud som är fördelaktigt på så sätt att 
byggherren väljer just dig som entreprenör. Samtidigt måste anbudskalkylen täcka alla 
kostnader som uppstår för att säkerställa att projektet inte går med förlust. För att 
anbudskalkylen skall uppnå dessa mål krävs en god struktur för att undvika missar av 
kalkylposter samt att kalkylposternas materialpriser och enhetstider stämmer överens med 
verkligheten. För att underlätta denna process är det därför viktigt att använda sig av en 
kalkylmall som är anpassad till företaget och projektet.  
 
Kalkylmallens struktur som ligger till grund för anbudskalkylen bör vara utformad på ett 
sådant sätt att den kan utnyttjas vidare genom byggprocessen. Om produktionskalkylen kan 
skapas på ett liknande sätt som anbudskalkylen underlättas arbetet avsevärt samt ger goda 
förutsättningar att utvärdera anbudskalkylen jämfört med produktionskalkylen. De olika 
kalkylerna ligger även till grund för tidsplaneringen vilket gör att den grundläggande 
kalkylmallen även påverkar denna. En bra kalkylmall underlättar skapandet av tidplaner 
genom lägesplacering och kategorisering av kalkylposter i olika fysiska lägen. Vid 
kostnadsavstämningar är även denna uppdelning nödvändig. För att skapa prognoser bör 
uppdelningen av kalkylposter vara kategoriserade på ett sådant sätt att utförda delar enkelt 
går att identifiera och lyfta ut ur kalkylen. Även detta uppnås genom lägesplacering och 
kategorisering av fysiska lägen.  
 
Att skapa en kalkylmall som lämpar sig bra för alla sorters projekt är en nästintill omöjlig 
uppgift. En kalkyl gällande ombyggnation av lager eller verkstad skiljer sig helt från 
nybyggnation av bostäder. Den kalkyl som skapats i detta examensarbete är en kalkylmall som 
lämpar sig bra för nybyggnation av bostäder, eftersom största delen av de projekt Selbergs 
entreprenad utför är nybyggnation av bostäder.  
 
I nettokalkylen strukturerades i första hand kalkylposterna utifrån uppdelningen av hus. I 
intervjuerna med platscheferna framkom detta som en nödvändig struktur för produktionen. 
Finns mängderna för ett moment till alla hus under samma post försvårar och i vissa fall 
omöjliggör detta avstämningsprocessen. Det framkom även att det är svårt med endast en 
kalkylpost för ett visst moment vid ändringar och ÄTA-arbeten då mängden kan behövas 
räknas om helt. Därför strukturerades kalkylen i första hand till vilket hus kalkylposterna 
tillhör. I mallen skapades även en huspost för komplementbyggnad med ett mindre antal 
ingående poster. Därefter strukturerades mallen i två nivåer av SBEF byggdelstyper. Dessa 
byggdelstyper följer arbetsgången i en byggprocess vilket gör att arbetet med att skapa 
kalkylen sker på ett kronologiskt sätt precis som i verkligheten. Det gör kalkylprocessen mer 
strukturerad vilket underlättar och effektiviserar arbetet. Slutligen delades vissa av 
byggdelstyperna upp i våningsplan utifrån hur momentet löper i produktionen. Vid intervju 
med anbudsingenjör Anders Näsman förklarade han uppdelningen i våningsplan med ett 
exempel: ”Exempelvis bjälklag, där bjälklagen för de olika planen inte utförs efterföljande utan 
sker i ett antal etapper. Där är uppdelningen av plan till stor fördel vid tidsplanering och 
kostnadsavstämning. När det gäller fasader kan uppdelningen av plan vara onödig då det inte 
utförs i olika etapper per plan. Fasader utförs vanligtvis med en sida i taget och i ett moment 
vilket gör att uppdelningen i plan inte kan utnyttjas i varken tidsplanering eller 
kostnadsavstämning”. Under dessa uppdelningar implementerades de kalkylposter som 
identifierats i den befintliga kalkylmallen samt återkommande poster i tidigare projekt 
kalkyler.  
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Offerkalkylen delades upp i två delar. Upphandlade material och upphandlade 
underentreprenörer. Någon noggrannare uppdelning i offertkalkylen framkom inte vara 
nödvändig. Även här implementerades ett antal förslag på identifierade återkommande 
offerter. 
 
Omkostnadskalkylen strukturerades med ett antal kategorier. Tidigare kalkyler använde sig 
av två olika strukturer. Den ena med tre kategorier. Etablering, avetablering och drift. Den 
andra strukturen som förespråkades av intervjuade platschefer innehöll 30 kategorier. Dessa 
kategorier följer kontoplanen vilket underlättar arbetet vid kostnadsavstämningar eftersom 
fakturor på detta konteras utifrån samma kontoplan. Under dessa kategorier har även här ett 
antal omkostnadskalkylposter som identifierats vid analys av tidigare projekt kalkyler 
implementerats. 
 
Genom intervjuerna med platscheferna framkom att lägeshantering inte är brukbart. 
Kalkylposter lägesplaceras för att kunna utnyttjas i planeringsverktyget. I versionen av 
planeringsverktyg som används i dagsläget av Selbergs entreprenad försvinner 
lägesplaceringarna vid importerna från BidCon. Det gör att lägesplaceringarna som skapats i 
kalkylprogrammet BidCon inte går att använda i planeringsverktyget. Därför är arbetet med 
lägeshantering inte till någon nytta och används inte.  
 

6.1 Validitet och reliabilitet 

Eftersom resultatet i examensarbetet bygger på upplevelser i fältstudier och intervjuer med 
öppna frågor är resultaten tolkningar från inhämtad data. Indata som samlats in under detta 
examensarbete är till största del entydigt och samlat vilket ökar trovärdigheten. Eftersom 
målet med examensarbete är att skapa en kalkylmall utifrån inblandade yrkeskategoriers 
önskemål anses trovärdigheten i detta resultat god. Däremot är resultatet i detta 
examensarbete specifikt för företaget Selbergs entreprenad.   

 
 

7. Slutsats 

Utifrån syftet i examensarbetet, att skapa en kalkylmall som underlättar kalkylarbetet för alla 
inblandade yrkeskategorier hos Selbergs Entreprenad AB, anser jag det förväntade resultatet 
uppfyllt, även om delar i kalkylmallen inte har fungerat som det ska vilket gjort att 
kalkylmallens innehåll förändrats. Kalkylmallen som arbetats fram har implementerats i 
Selbergs Entreprenads kalkylsystem vilket gör att den nu kan användas fullt ut av företaget.  
 
Lägeshanteringen som inte fungerar vid export från BidCon till planeringsverktyget är 
meddelat till Consultec för vidare granskning och utveckling. Lägeshanteringen minimerar det 
manuella arbetet med tidplanen vilket gör det till en viktig del i Selbergs entreprenads 
kalkylprocess.   
 
Nästa steg i att utveckla kalkylmallen anser jag vara att noga granska alla materialpriser 
utifrån tidigare projekt, samt att utvärdera enhetstiderna och se om dessa bör förändras. Allt 
detta för att kunna skapa anbudskalkyler som ligger så när produktionskalkyler som möjligt 
och på så sätt vinna fler anbud utan att gå med förlust.   
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7.1 Generella slutsatser  

Att använda sig av en kalkylmall vid kalkylarbetet underlättar för de som är inblandade att 
skapa och använda den. Att använda sig av en kalkylmall bidrar till en gemensam 
kalkylstruktur för hela företaget vare sig det gäller inköp, anbudsingenjör, platschef eller 
någon annan inblandad. En kalkylmall bidrar även till att vissa poster inte missas då 
kalkylmallen innehåller vanligt förekommande kalkylposter och har en lämplig struktur. 
 
Strukturen i en kalkylmall kan variera beroende på företaget, projektet och de inblandades 
önskemål. Generellt att tänka på vid skapande av kalkylmall är att anpassa mallen till 
efterföljande delar i processen. Därigenom kan strukturen nyttjas i planeringsarbetet och vid 
kostnadsavstämning.   
 
För att en kalkylmall skall kunna fungera i framtiden krävs att den ständigt uppdateras i takt 
med förändrade byggmetoder, material och inblandade personer. Utförs inte dessa 
uppdateringar blir kalkylmallen ineffektiv och inte trovärdig.  
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Bilagor 

1. Intervjufrågor anbudsingenjör 

2. Intervjufrågor inköp 

3. Intervjufrågor platschefer 

4. Tidigare projekt kalkyler  

 
 



  

Bilaga 1 Intervju frågor anbudsingenjör 
 
 
 
 
Hur går du till väga när du skapar en kalkyl? 
 
 
Vad och vem bestämmer hur strukturen skall se ut? 
 
 
Hur anser du strukturen skall se ut?  
 
 
Är arbete mycket större att få mer specificerat? 
 
 
Hur använder du dig av läges hantering? 
 
 
Vad tycker anbudsingenjören är viktigt/ nödvändigt i en kalkylmall?  
 
  



  

Bilaga 2 Intervju frågor inköp 
 
 
 
På vilket sätt är inköp inblandad i kalkylen?  
 
 
Hur använder ni er av kalkylen vid offerter och inköp?  
 
 
Hur anser inköp att kalkyl strukturen skall se ut i offertkalkylen?  
 
 
Hur använder ni er av lägeshantering?  
 
 
Vad tycker inköp är viktigt/ nödvändigt i en kalkylmall?  
 
 

  



  

Bilaga 3 Intervju frågor platschefer 
 
 
 
Hur fungerar det dagliga arbetet med produktionskalkyler och kostnads avstämning? 
 
 
Använder ni er av anbudskalkylens strukturer eller skapar ni egen struktur i 
produktionskalkylen?  
 
 
Hur anser ni att strukturen skall se ut?  
 
 
Hur använder ni er av lägeshantering? 
 
 
Vad tycker platschefen är viktigt/ nödvändigt i en kalkylmall?  
  
 
 
 
 
 



Bilaga 4 Tidigare projekt kalkyler  

Lyckoslanten (anbud och produktionskalkyl)   

Netto kalkylen 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägeshantering (används) 
Nivå 1 Hus 1,2,3,4,5 carport 1,2 

Nivå 2 Våning 1,2,3,4,5 

 

 



Stadsliden (anbud)  

Netto kalkylen 
 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägeshantering (används inte) 
Nivå 1 Hus 1,2,3,4 komplement 

 



Stadsliden (produktionskalkyl) 

Netto kalkylen 
 

  



   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägeshantering 
Finns inga lägen. 

  



Berghem (anbud) 

Nettokalkyl 

  



  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Lägeshantering (används inte) 
Nivå 1 Hus 1,2,3,4 komplement 

  



Berghem (produktionskalkyl) 

Netto kalkylen 

 

     



       



    

 Samma struktur i Hus B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägeshantering (används) 
Nivå 1 Hus A,B,C,D 

Nivå 2 Grund Plan 1,2,3,4,5 vind och yttertak   



Näcken (anbudskalkyl) 

Netto kalkylen 
 

 

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

     Samma struktur för resterande Hus 

 

Lägeshantering (används)     
Nivå 1 Hus A,B,C,D 

Nivå 2 Plan 1,2,3,4,5 och yttertak  



Offertkalkylen     Offertkalkyl   
AK,PK lyckoslanten AK,PK stadsliden AK Näcken AK,PK berghem  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Omkostnadskalkylen 
AK,PK lyckoslanten   



Omkostnadskalkylen  
AK,PK stadsliden AK, PK berghem AK, Näcken 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


