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Abstract 

In this technical report, the authors attempt to highlight an alternative way to estimate 
business projects. This calculation method is called Successive Calculation or Successive 
Principle.  

Too many projects are complex and often the calculations are inaccurate. You do not simplify 
the complexity with this method, you break down the uncertainties so you can see the project 
with neutral eyes. In this way, the client has the opportunity to consider obstacles that could 
jeopardize the entire project. Then you can choose to go ahead with the project fully aware of 
any uncertainties or refrain from carrying out the project. If you go ahead with the project you 
can develop action plans at a very early stage and prevent costly mistakes.  

The report consists of a larger literary context. This allows the reader to assimilate the 
theoretical background of Successive Calculation. Then the authors provide some examples 
based on real situations. In chapter five, the authors interviewed Sweden's foremost expert in 
the Successive Calculation area and also staff at Ringhals, a Swedish nuclear power plant.  

Finally, the authors reported their findings and the experience they have gained by carrying 
out this thesis.  

 

Keywords: Successive calculation, Successive Principle, Uncertainty Assessment, Project, 
costing 
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Sammanfattning 

I den här tekniska rapporten försöker författarna att lyfta fram ett alternativt sätt att kalkylera 
projekt inom näringslivet. Metoden kallas successiv kalkylering eller successivprincipen.  

Allt för många projekt är komplexa och det är ofta som kalkylerna inte stämmer. Med den här 
metoden förenklar man inte projektens komplexitet, utan bryter ner osäkerhetsfaktorerna så 
att man därefter ser projektet med neutrala ögon. På så sätt har beställaren möjligheter att ta 
ställning till hinder som kan äventyra hela projektet. Därefter kan man välja att gå vidare med 
projektet fullt medveten om eventuella osäkerheter eller avstår från att genomföra projektet. 
Om man går vidare med projektet kan man ta fram handlingsplaner i ett mycket tidigt stadium 
och förebygga kostsamma misstag. 

Rapporten utgörs av en större litteraturbakgrund. Det gör att läsaren kan tillgodogöra sig den 
teoretiska bakgrunden till successiv kalkylering. Därefter ger författarna några konkreta 
exempel som baseras på verkliga situationer. I kapitel fem har författarna intervjuat Sveriges 
främsta expert inom successiv kalkylering och även personal på Ringhals.  

Avslutningsvis redovisar författarna sina slutsatser och de erfarenheter som de har 
tillgodogjort sig genom att utföra detta examensarbete.  

 

Nyckelord: Successiv kalkylering, Successivprincipen, Osäkerhetsbedömning, Projekt, 
Kalkylering   
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1. Inledning successivprincipen 

Det här examensarbetet är ett försök att studera kalkylmetoden ”successiv kalkylering” och 
utvärdera dess fördelar och nackdelar. Inom såväl näringslivet som byggnadsbranschen 
förkommer det projekt i alla storlekar och former. Lönsamheten för investeringar bygger till 
stor del på kalkylernas riktighet. Därför blir det vitalt att kalkyler som utgör ett 
beslutsunderlag är korrekta. Successiv kalkylering är ett annorlunda sätt att kalkylera. 
Kalkylen utgår ifrån den verklighet vi lever i, ett dynamiskt samhälle där förutsättningar kan 
ändras på bara några dagar.   

Det vanligaste sättet att skapa en kalkyl är att se tillbaka på tidigare projekt och det egna 
företagets erfarenheter. Därutöver genomförs oftast kalkylerna av en eller två personer som 
jobbar vid kalkylavdelningen på företaget.  Projekt idag är ofta komplexa och när de inte är 
identiska med tidigare projekt så uppstår det problem. Kalkylavdelningarna har oftast många 
projekt att kalkylera och tidsbrist. Därför blir det svårt att upptäcka oförutsägbara moment. 
Dessa moment kan i slutändan ha stor påverkan på hela projektet och dess lönsamhet.   

Meningen med denna rapport är att analysera metoden successiv kalkylering. Successiv 
kalkylerings stora fördel är att kalkylarbetet utgår ifrån att alla projekt är unika och 
förutsättningarna ändras, såväl inom projektets gång som inom planeringsstadiet. Dessa 
förändringar kan utgöras av såväl externa händelser som interna händelser. När successiv 
kalkylering används för att fastställa en kalkyl utförs den av en grupp på ungefär 10 personer. 
Dessa personer är deltagare som under projektets gång kommer leda olika delmoment och har 
specifik kunskap inom ett visst delmoment. Därför är det lättare för dem att upptäcka risker 
med just det momentet de själva har hand om. Det är även nyttigt för gruppen att få en 
uppfattning om alla olika moment och alla risker inom hela projektet.  

Rapporten innehåller en teoretisk beskrivning av successiv kalkylering, såväl som några 
konkreta exempel. Därefter följer ett kapitel med intervjuer med nyckelpersoner som har 
arbetat utifrån successivprincipen. I slutet av rapporten kan man läsa om författarnas 
reflektioner och vilka slutsatser som författarna har dragit. 
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2. Viktiga begrepp att känna till. 

Detta kapitel förklarar grundläggande begrepp och ord som är viktiga att förstå för att kunna 
tillgodogöra sig informationen som kommer senare i arbetet.  

 

2.1 Vad är ett projekt? 

Ett projekt är en aktivitet som har ett startdatum och ett slutdatum. Det finns alltid ett mål för 
ett projekt. Förhoppningsvis är projektet en engångsföreteelse. Det finns någon form av 
budget eller begränsning av resurser. Det finns oftast olika uppgifter som tillsammans bildar 
hela projektfasen.  Grunden för ett projekt är att det finns någon form av definierad 
projektorganisation. Projektorganisationen kan utföra till exempel byggnationer, utveckling 
av IT-system, Integration mellan olika avdelningar eller verksamhetsutveckling. 
(Kompendium, projektledning/projektteknik Ola Högberg).  

 

2.2 Vad är en budget? 

En projektkalkyl leder till ett beslut om en projektbudget som är den summa pengar man har 
att hushålla med. Utgifterna bör inte överstiga denna summa och i mycket gynnsamma fall 
understiger projektets slutkostnad budgeten. Det gör att man kan använda övriga resurser till 
annat inom till exempel företaget.  Redan tidigt i ett projekt är frågan om vad projektet 
kommer att kosta av stort intresse. (Kompendium, projektledning/projektteknik Ola Högberg). 

 

2.3 Vad är successivprincipen? 

Successivprincipen är ett sätt att skapa en kalkyl som utgör beslutunderlag för en styrelse att 
avgöra ifall projektet skall genomföras eller inte. Kalkylen avser antingen budgetering eller 
tidsåtgång för ett projekt. Det är inte heller ovanligt att båda förekommer simultaniskt för ett 
projekt.  Beslutsunderlaget måste vara trovärdigt och därför använder man maximal, trolig 
och minsta kostnad för varje deluppgift i projektet. Sannolikheten att man fångar upp 
osäkerheter är därför större med successivprincipen än vid andra kalkyleringar eller 
tidsuppskattningar. Osäkerheter är en ständigt återkommande faktor när man siar om 
framtiden och det är framförallt resurser eller tid som är osäkert. Osäkerheter förknippas ofta 
med risker men det är också viktigt att se möjligheterna. Rapporten är ett fördjupningsarbete i 
successiv kalkylering. (Futura, Successivprincipen).   
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3. Beskrivning av successiv kalkylering  

Detta kapitel innehåller successivkalkyleringens historik. Därefter följer noggrann 
information om tillvägagångssätt för att skapa en successiv kalkyl.   

 

3.1 Historik 

Idén bakom successiv kalkylering utvecklades under tidigt 70-tal av Steen Lichtenberg. LIC-
70 var den första rapporten som Steen Lichtenberg publicerade och resultatet kom att väcka 
stort intresse för hans idéer. Metoden bygger på helt unikt ledarskap och den första 
handboken gavs ut 1978 uppföljt av en andra och tredje upplaga 1984 samt 1990. Rapporterna 
och artiklar tillsammans med handböckerna fick principen att sprida sig till många olika 
länder. Steens Lichtenberg mål med successiv kalkylering var att skapa en verklig och trolig 
bild av ett projekt med inställningen att framtiden alltid är osäker. Genom att använda sig av 
erfarenhet från flera parter och sannolikhetslära, ger successiv kalkylering en trolig bild av ett 
framtida projekt.  De allra flesta projekt innefattar risk- och osäkerhetsfaktorer och metoden 
är till för att identifiera och minimera dessa. Idag ser vi framförallt större företag som 
tillämpar metoden som t ex Ringhals, Vägverket och Banverket. Företagen ser styrkan i 
metoden framförallt i stora och komplicerade projekt. (Proactive Management of Uncertainty 
using the Successive principle).  

 

3.2 Att genomföra en kalkyl 

Gruppen innehåller nyckelpersoner som bör sammankallas i god tid, eftersom dessa personer 
oftast har mycket arbete att göra. Därefter bör man ordna med lokalen för sammanträdet. Det 
är viktigt att processen blir effektiv eftersom analysgruppen kostar mycket pengar och därför 
ställs krav på god lokal. Den bör vara av god kvalité med avseende på till exempel ventilation, 
ljus, inbjudande och framförallt ostörd. Materiella förutsättningar för sammanträdet är också 
av stor vikt. Möbleringen av stolar och bord bör vara öppen så att alla deltagare är aktiva i 
diskussionerna. Lokalen som sammanträdet äger rum i bör innehålla: Pc med 
successivprogram, skrivare, OH-platta, OH-apparat, tavla och blädderblock. Av intervjuade 
personers erfarenheter kan man dra slutsatsen att det är vist om moderatorn, projektledare och 
projektadministratör träffas några dagar innan sammanträdandet och går igenom viktiga 
detaljer. (Studiebesök på Ringhals). 
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Kalkylarbetet startar med att man genomför ett seminarium med en grupp av viktiga 
deltagare. Enligt Birgitta Olsson på Ringhals så utförs ett seminarium under en till tre dagar. 
Exempel på ett upplägg kan vara följande. Vanligtvis används två dygn. Deltagarna samlas på 
dag ett och får hela projektet presenterat. Detta brukar vanligtvis ta en hel arbetsdag. Man 
diskuterar problem, möjligheter och generella förutsättningar. Till dag två kommer deltagarna 
utvilade och har fått en chans att sova på saken. Birgitta påpekar hur viktigt det är för 
resultatet att deltagarna får sova på saken. Därefter påbörjar kalkyleringsarbetet och 
fortskrider till dess att man är klar med kalkylen. Målsättningen blir att skapa en prognos om 
framtiden och en god ekonomisk kalkyl, där hänsyn har tagits till osäkerheter. Prognosen får 
inte vara kopplad till organisationens önskade slutresultat. Resultatet från analysen får varken 
vinklas till det bättre eller sämre för beställaren. (Studiebesök på Ringhals).     
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3.3 Analysgruppen 
 
I Steen Lichtenbergs bok presenteras tydliga riktlinjerna hur man lyckas med successiv 
kalkylering. För att uppnå ett bra resultat vid Successiv kalkylering krävs en väl sammansatt 
analysgrupp, med god kreativ förmåga.  Det är viktigt att gruppen har bred kompetens och att 
deltagarna kan diskutera och delge sina egna erfarenheter om projektets olika delar, gällande 
risk och möjligheter. Analysgruppen bör innehålla 5-14 personer med olika kompetens och 
erfarenheter. Det gäller att skapa en grupp med dynamik och kreativitet. En tvärsammansatt 
grupp är att föredra. På så sätt vidgas perspektiven och osäkerheterna. Det innebär en grupp 
av tillexempel blandade kön, optimister, pessimister, generalister och specialister etc. Det är 
viktigt att gruppen är inställd på att göra en grov kostnadsbedömning istället för en snäv, 
vilket kan vara svårt när erfarna kalkylatorer deltar. (Proactive Management of Uncertainty 
using the Successive Principle).     

Personen som styr ett Successivt seminarium kallas moderator och dennes uppgift är att guida 
gruppen genom analysens alla delar. Erfarenheten hos moderatorn är av stor betydelse och 
bidrar till resultatets pålitlighet. Moderatorns roll är att få igång gruppens kreativa tänkande 
och att metoden tillämpas på rätt sätt. Oftast har moderatorn en sekreterare till sin hjälp som 
ser till att alla data behandlas matematiskt korrekt.  Det är viktigt att moderatorn är neutral 
och inte styr gruppen i någon riktning, men ändå försöker få gruppen att tänka på de 
väsentliga delarna.   
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3.4 Metoden bygger på följande 

Acceptera osäkerheten  

Kommande tider är osäkra i avseende på finansiella och konjunkturvändningar, och dessutom 
kan mycket gå snett under projektets gång. Det kan uppstå oförutsägbara delmoment i 
projektet. Det innebär i sin tur att alla projekt är osäkra. Det gäller att acceptera att det 
oförutsägbara kan inträffa. När de största osäkerhetsposterna är identifierade måste dessa 
värderas och bedömas och det måste uppskattas ett mått för hur vitala dessa poster blir för 
hela projektet. Om man arbetar utifrån successivprincipen har man goda förutsättningar att 
upptäcka osäkerheterna i en tidig fas och därefter likvidera dem.  

Statistisk beräkningsteknik  

När man har identifierat de osäkra faktorerna används god matematik och sannolikhetslära för 
att på ett matematiskt sätt räkna ut hur stor inverkan de oförutsägbara faktorerna kan ha på 
projektet. Osäkerhetsposterna bedöms med maximalt värde, troligt värde och ett minsta värde. 
Posterna presenteras med ett viktat medelvärde och standardavvikelse. Ett exempel på hur det 
kan se ut:   

 

Viktat medelvärde: M = 

 

Standardavvikelse: S = 

 

Dessa två uträkningar beskriver förhållandet mellan kostnad och sannolikhet och kan 
illustreras i normalföredelningskurvor.  
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Top-down teknik  

Osäkerhetsposterna rangordnas efter storlek på osäkerhetskostnaden och inverkan på hela 
projektet. Posterna bedöms grovt och de posterna som innehåller flest eller största 
osäkerhetsvariabler bryts successivt ner i mindre och lättare hanterligare delar. Posterna 
bedöms med min, troligt och max kostnad varefter standardavvikelse och varians beräknas. 
De poster med högst varians bidrar mest till totalkostnadens osäkerhet. Variansen är lika med 
standardavvikelse i kvadrat och summan av alla posters varians är lika med totalsummans 
varians. I figuren nedan representeras varianserna av de olika kvadraterna och de poster med 
störst ”kvadrat” ( A, X ) bidrar således mest till den totala variansen. Posterna med små 
”kvadrater” ( B, C, D ) bidrar marginellt till den totala variansen.  

Konsekvenserna av detta är att om man vill minska totalsummans osäkerhet lönar det sig bäst 
att arbeta vidare med posterna med de stora ”kvadraterna” det vill säga post A. Posten X som 
står för generella faktorer kan svårligen förbättras.  

 

    

(Bild Futura) 

Generella osäkerheter: Konjunktur, opinion och politiska beslut är faktorer som kan påverka 
fler kalkylposter utifall projektet karaktär är av allmänt intresse. Dessa faktorer räknas som 
generella osäkerheter. Det är på samma sätt svårt att sätta en kostnad på motivation, 
kommunikation, kompetens och samarbetsförmåga. Dessa viktiga moment i projektet har stor 
inverkan på resultatet och man tar oftast inte detta i beaktning i traditionell kalkylering. 
(Handledning Successiv Kalkylering Vägverket).  
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3.5 Resultat av seminarium 
 
Efter ett successivseminarium får 
analysgruppen ett resultat som 
baseras på gruppens gemensamma 
omdöme. Resultatet bygger på alla 
deltagares erfarenheter och 
kunskaper, som delgivits under 
brainstormingen. Gruppen har också 
rangordnat osäkerhetsposterna i 
fallande ordning.  Bilden illustrerar 
detta resultat.   

Osäkerhetsposterna kan jämföras 
med de horisontella fälten och det 
vertikala strecket visar den troliga 
kostnaden/tiden för projektet. Det är 
väldigt få projekt som följer den blå 
linjen, speciellt vid traditionell kalkyl. Bilden visar möjligheter och risker, lika mycket på 
båda sidor av den blå linjen. Det är viktigt att förstå att det till stor del handlar om att se 
möjligheter och att förebygga risker. Något som Lorens Borg påpekade flera gånger.    

När gruppens resultat presenteras svart på vitt återstår den viktigaste delen och det är att ta 
fram en åtgärdsplan. Osäkerhetsbilden talar tydligt om vilka moment/händelser i projektet 
som är mest kritiska. Gruppen får då i uppgift att genom brainstorming försöka komma på 
lösningar som minskar riskerna och ökar möjligheterna. Enligt top down-tekniken som 
visades på föregående sida, väljs posterna ut. Det är viktigt att skapa åtgärdspaket till de 
största osäkerhetsposterna då det medför störst positiv inverkan på projektet. För varje 
åtgärdspaket utses en ansvarig som ser till att åtgärden utförs senast ett visst datum. Det 
viktigaste är att eliminera det värsta som kan inträffa och att försöka se till att få ut det bästa. 

Genom att ta hjälp av denna statistiska metod kan man göra en förutsägelse av de verkliga 
utfallet. Metoden passar utmärkt för projektering av storskaliga projekt, med en stor 
osäkerhet. 1974 presenterade Steen Lichtenberg en doktorsavhandling om successivprincipen 
och det kom att bli startskottet för metodens födelse. Därefter spreds successiv kalkylering 
runt om i världen. (www.projektrummet.se) 
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4. Exempel på användning av successivkalkylering  

I detta kapitel presenteras två kalkylexempel varvid man har använt successivkalkylering. Det 
presenteras också två tidningsartiklar som bygger på traditionell kalkylering.   

 

4.1 Här presenterar författarna en hypotetisk beräkning av successivkalkylering för 
milkostnaden vid användning av en bil.  

För att lyckas med kalkylen när det gäller milkostnaden, är gruppen överens om att man måste 
bestämma några fasta förutsättningar. I uträkningen förutsattes det att bilens värde är 120 000 
kr och att märket är Volvo eller SAAB. Föraren är mellan 18 och 80 år, individens kön har 
ingen betydelse och körsträckan är 1500 mil/år. Denna kalkyl är baserad på 
kostnadsförutsättningarna i Sverige och tar inte hänsyn till olyckor. 

Utifrån denna information, bestämmer analysgruppen vilka kostnadsposter som har direkt 
påverkan på milkostnaden. Därefter är det viktigt att personerna i analysgruppen utifrån egna 
erfarenheter tar fram ett min-, troligt- och max – värde för respektive post. 

Kostnadsposter: 

Drivmedel 

Skatt, besiktning, parkeringskostnad 

Försäkring 

Service, reparationer, underhåll 

Förbrukningsmaterial, däck 

Värdeminskningen 

Räntor 

 

Här presenterar författarna gruppens resultat för varje enskild kostnadspost.  Nedan redovisas 
gruppens resultat av min-, troligt- och max – värde i en tabell. 

Av erfarenhet sa man att värdeminskningen är en stor post. När analysgruppen är samlad är 
det viktigt att diskutera vilka saker som påverkar värdeminskningen. Analysgruppen kom 
fram till att de saker som påverkar värdeminskningen är: vilken bil, vilken förare, var 
någonstans, hur långt per år bilen körs och eventuella olyckor. 
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Siffror i kkr/år 

 

Sammanställning i tabellen ger oss följande resultat. 53 kr/mil ± 6,5 kr/mil blev resultatet av 
beräkningen.   

 

 

 

 

Resultat av den hypotetiska successivkalkyleringen gav en milkostnad på 53 kr/mil med en 
standardavvikelse på 6,50 kr/mil. Räkneexemplet bygger på uppgifter från handledare Ola 
Högberg.  
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4.2 Tidningsartiklar 

Tidningsartiklarna nedan visar vad kostnaderna per mil blev med hjälp av traditionell 
kalkylering.  

 

4.2.1 Höga kostnader som bilägare vill glömma 

 

 

(Ur Borås Tidning) 
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4.2.2 Värdeminskning kostsamt för bilägare 

 

(Ola Högberg har delat med sig av gamla tidningsurklipp, från Borås Tidning) (20090121) 

 

I båda artiklarna presenteras kostnaden per mil att köra bil. Författarna är väldigt skeptiska till 
dessa absoluta siffror, eftersom det är omöjligt att sätta ett exakt värde på milkostnaden. Det 
är omöjligt att tala om för bilägarna vad de exakta kostnaderna per mil kommer att bli, 
eftersom osäkerhetsfaktorerna är många.  
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4.4 Kalkylexempel på större byggnation 
 
Nyproduktion – Vi har tagit del av ett större genomfört projekt, som kommer presenteras 
nedan. Beställaren tillämpade successivmetoden i en mycket enkel form, men väljer att vara 
anonym. Alla siffror är verkliga och sanningsenliga. Byggnaden är en så kallad 
förvaltningsbyggnad. 

Förutsättningar 

Underlag för kalkylgenomgången utgörs av Kostnadsberäkning/Systemhandling från 
beställaren. 

Syfte 

Syftet med kalkylgenomgången är att identifiera osäkerheter i projektet och värdera hur dessa 
osäkerheter påverkar totalkalkylens osäkerhet. Ett försök görs att värdera totalkalkylens 
osäkerhetsintervall.  
För värderingen tillämpas metoden ”Successiv kalkylering” (Lichtenberg metoden).  

Analysgruppen 

Gruppen som sammansattes bestod av 15 deltagare. Sammansättningen varierade mellan kön, 
erfarenheter, ålder och givetvis från olika arbetsområden.  

Investeringskalkylen      kkr 

Markförvärv 6 240
Anslutningsavgifter 960
Markarbeten inkl VA 11 450
Hus 63 350
Övrigt (fund. För konst) 200
VVS 14 300
EL 6 800
Hissar 1 700
Projektering 12 000
Administration 8 500
Kostnadsstegring byggtiden 3 800
Kapitalkostnad 7 500
Budgetreserv 13 200
Total produktionskostnad 150 000  
(alla siffror presenteras i kkr) 
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Osäkerhetsbedömning per kalkylpost 

Gemensamt diskuterades osäkerhetsmarginalerna för respektive post och ett minimivärde och 
ett maximivärde bestämdes efter deltagarnas bästa förmåga.  
Följande bedömningar har gjorts av minimal / troligt / maximal kostnad: 
 
Markförvärv    5 740 / 6 240 / 6 740 
 
Anslutningsavgifter  960 / 960 / 1000 
 
Markarbeten inkl VA   11 400 / 11 450 / 12 400 
Inkluderar rivningsarbeten, ca 90 P – platser, grönområden, kulvert, gatubyggnad, 
omläggning bef. Spillvattenledning, utvändig VA. 
 
Hus    61 300 / 63 350 / 69 000 
Grundsiffran 63 350 innehåller en antagen ”normal” (2-5%) mängd ändringar och 
tilläggsarbeten. Bedömningen omfattar extremvärden för tillkommande kostnader på 
arbetsplatsen. Byggnaden anses konstruerad med normal byggnads- och installationsstandard. 
 
VVS    14 000 / 14 300 / 15 000  
 
EL och hissar   8 000 / 8 500 / 9 000 
 
Projektering    12 000 / 12 000 / 14 000 
Projekteringskostnaden bedöms kunna öka pga programförändringar från hyresvärden. 
 
Administration   8 000 / 8 500 / 8 500 
 
Kostnadsstegring   3 800 / 4 800 / 6 000 
Kostnadsstegringen har under senare år varit 3 % per år för byggindex, vilket här lagts som 
minimivärde. Konjunkturerna inom byggbranschen bedöms vara på väg upp, varför det är 
motiverat med en större summa. Max värdet 6 000 motsvarar 5 % bygginflation per år. 
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Kapitalkostnad   7 500 / 7 500 / 7 500 
 
Konkurrenssituation     - 8 000 / 0 / + 8 000  
Oklarheter beträffande konkurrenssituationen på marknaden just vid upphandlingstillfället 
bedöms kunna innebära en osäkerhet på +/- 8 Mkr (ca 10 %) 
 
Budgetreserv tas ej med i denna beräkning 
 
Summering enligt ovanstående poster ger ”baskalkylen” ett medelvärde på 139 258 kkr med 
standardavvikelsen 3 800 kkr. 
 
För projektet generella osäkerheter 

Som tillägg till ovan redovisade bedömningar har projektledningen gjort följande 
bedömningar: 

 
Min / Troligt / Max 

 
Påverkan av myndighetsbeslut  0 % / + 1 % / + 3 % 
 
Tidplanproblem    0 % / + 2 % / + 6 % 
 
Projektorganisationens kompetens – 3 % / 0 % / + 3 %  
 
Problem trafikomläggning   0 % / 0 % / + 1 % 
 
Programändring hyresvärden  0 % / + 1 % / + 3 % 
 
Övrigt    – 5 % / + 1 % / + 5 % 
 
 
Efter beräkning, visar kalkylen ett slutvärde på 147 200 kkr med en standardavvikelse på 
5 700 kkr. Detta betyder matematiskt att slutvärdet med 68 % sannolikhet ligger i intervallet 
147 200 +/- 5 700 kkr och med 95 % sannolikhet i intervallet 147 200 +/- 11 400 kkr. 
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Här presenteras en skiss på hur beställaren hade beräknat kostnaderna för projektet. Den 
översta raden visar kostnaderna vid traditionell kalkylering och de två andra är resultatet av 
successivkalkylering. Skissen visar också hur stor sannolikhet resultatet har. 
Investeringskalkylen på 150 000 kkr för huset, som inkluderar budgetreserven 13 200 kkr bör 
därför betraktas som en relativt och säker siffra.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På nästa sida visas en sammanställning av alla kostnadsposter. Där visas också uträkningarna. 

(Räkneexemplet bygger på uppgifter från handledare Ola Högberg).  
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SUCCESSIV KALKYLERING

DEL 1: SUMMERING AV OBEROENDE OSÄKRA POSTER (Baskalkylen)

stand.avv varians
Post Max Min Troligt m s v=s²
Tomt 6740 5740 6240 6240 200 40000
Mark 12450 11450 11450 11650 200 40000
Anslut 1000 960 960 968 8 64
Hus,V, E 93200 83550 86350 87160 1930 3724900
Proj 14000 12000 12000 12400 400 160000
Adm 9000 8000 8500 8500 200 40000
Index 6000 3800 4800 4840 440 193600
Kapital 7500 7500 7500 7500 0 0
Konjuk 8000 ‐8000 0 0 3200 10240000

Summa:  139258 Summa: 14438564

Formler:  m = (Min+Max+3*trol)/5
s = (Max‐Min)/5
M(bas) = summa "m" M(bas) = 139258
S(bas) = roten ur summan "s²" S(bas) = 3800
S(bas)% = S(bas)/M(bas) S(bas)% = 0,03
Resultat = M(bas) +/‐ S(bas)

DEL 2: PRODUKTION AV OSÄKRA FAKTORER
M(sl)

Faktor Max % Min % Troligt % m1, m2 .. s1, s2 .. v1, v2 .. (manuellt)
Mynd 1,03 1 1,01 1,012 0,006 761787,4296 147213
Tidplan 1,06 1 1,02 1,024 0,012 2976150,609 147213
Proj.org 1,03 0,97 1 1 0,012 3120720,101 147213
Trafik 1,01 1 1 1,002 0,002 86340,96027 147213
Prog.ändr 1,03 1 1,01 1,012 0,006 761787,4296 147213
Övrgit 1,05 0,95 1,01 1,006 0,02 8565571,726 147213

m1*m2*m3 .. = 1,0571258 Summa v =16272358,26

Formler: Slutkalkylens medelvärde M(sl) = M(bas)*m1*m2 .. M(sl) = 147213
Varians per faktor "v" = (M(sl)*s1/m1)² etc
SlutkalkVarians V(sl) = (Summan v+(S(bas)(%)*M(sl)V(sl) = 32407670

Slutkalkylens standardavvikelse S(sl) = Roten ur V(s S(sl) = 5693

Slutkalkylens resultat = M(sl) +/‐ S(sl) = 147200+/‐5700
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5. Intervjuer med nyckelperson 

I den här delen presenterars intervjuer som författarna och handläggaren Ola Högberg har 
gjort med viktiga personer inom ämnet. Förhoppningen är att läsarna skall få inblick och 
viktiga aspekter från personer som jobbat med successiv kalkylering under en längre tid. 

 

5.1 Intervju med Lorens Borg 

Lorens Borg är en av Sveriges 
mest erfarna personer inom 
Successivprincipen. Borg 
började arbeta med metoden 
1983, och var senare en av 
grundarna till Futura, ett 
nätverk som arbetar med 
Successivprincipen. Futura står 
på tre ben: Konsultuppdrag, 
Utbildning inom 
Successivprincipen och 
försäljning av en mjukvara som 
hjälper till vid successiva 
analyser. Lorens Borg kom i 
kontakt med Steen Lichtenberg, 
Successivprincipens 
upphovsman, i början på 1980- 
talet och blev intresserad av metoden. Första kund i Sverige blev Ericsson. En chef hos 
företaget fick höra talas om Successivprincipen och allt sedan dess har Lorens Borg arbetat 
som konsult åt såväl stora bolag som små företag.    

Borg uppfattar prestige som ett av de största problemen inom näringslivet. Chefer och 
medarbetare på företag vill inte erkänna att verksamheten går mindre bra. Eller så vill 
företagen inte "se" ett eventuellt hot i framtiden, eftersom det kan påverka företagets aktiekurs 
och relationerna på arbetsplatsen. Därför anser Borg att de företag som har mest nytta av 
Successiva analyser är de med en stark ledning som är beredda att genomföra förändringar 
som en konsekvens av analyserna. Om företagets ledning inte är modiga och inte vill se hot i 
framtiden, eller inte vågar agera innan det blir för sent, blir analysen bara ett mörkt hot för 
företaget.  

 



19 

En relevant aspekt framlagd av Borg är att många företag inte vill - eller kan - ändra sitt 
arbetssätt, även om resultatet, t.ex. årsbokslutet eller projektgenomförandet, inte når upp till 
förväntningarna.  Det är därför viktigt att sammansättningen av analysgruppen, som genomför 
en successiv analys är balanserad och bred. Gruppen får inte innehålla bara "jasägare". Den 
måste ofta kompletteras med externa personer som inte sitter fast i företagets invanda rutiner. 
Det är moderatorns roll att motivera deltagarna att vidga sina perspektiv. En annan viktig roll 
är att få ledningen engagerad. Om ledningen visar stort intresse och ser möjligheterna med 
successiva analyser, gör även personerna i analysgruppen det. En annan aspekt är att 
ledningen besitter strategisk kunskap, som man ofta inte finner i andra delar av 
organisationen.  

 Genom åren har Borg lärt sig att det finns två sorters kunskap om Successivprincipen, 
nämligen hårda och mjuka kunskaper. De hårda kunskaperna består av matematisk/statistisk 
kunnande, och förståelse om hur processen skall genomföras rent teoretiskt. Denna kunskap 
är enkel att lära sig. Så har vi de mjuka kunskaperna som är betydligt svårare att bemästra. 
Dessa är bl.a. kunskaper om hur man får analysgruppen att fungera bra tillsammans, och hur 
man uppmuntrar företagen att förändra sitt beteende. Detta är i mångt och mycket 
ledarskapskunskaper som man måste ta till sig genom erfarenheter. Det är först när man 
bemästrar båda disciplinerna som successiva analyser blir ett riktigt starkt vapen i dagens 
konkurrensutsatta värld.  

Lorens Borg har genom åren haft många intressanta och lyckade projekt. En av kronjuvelerna 
i karriären är Kockums ubåtsorder till Australien. Kockums konkurrerade med bland annat 
England, Tyskland och Frankrike om att få utveckla och leverera Australiens nya 
ubåtsgeneration. Kockums använde Successivprincipen, och i en av de tidiga analyserna såg 
man som den största osäkerhetsfaktorn kommunikation mellan Kockums och Australien. 
Ledningen tog snabbt initiativ och etablerade ett kontor i Sydney. Kontrakt skrevs också med 
lokala specialister i Australien. Bl. a. dessa viktiga tidiga beslut, och givetvis ett skickligt 
genomfört försäljningsarbete, gav Kockums och Sverige den vid detta tillfälle hittills största 
internationella ordern. Under projektets gång upptäcktes många faror och hinder genom 
successiva analyser långt innan de uppstod i verkligheten. Problemen kunde då förhindras 
innan de blev verkliga problem.   

Ett annat mycket lyckat projekt där Successivprincipen använts som styrmedel under hela 
projektgenomförandet är Ubåt 90. I bifogade handlingar finns mer information om detta 
projekt.   

Idag arbetar Lorens Borg tillsammans med Steen Lichtenberg för att kartlägga kostnaderna 
för säker slutförvaring av kärnkraftsavfallet i Sverige.   
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6. Diskussion och slutsatser 

 I detta kapitel diskuteras och presenteras författarnas tankar kring successiv kalkylering. 

  

6.1 Diskussion och slutsatser 

Författarna kom i kontakt med successiv kalkylering under hösten 2008. Vid första anblick 
verkade successiv kalkylering vara avancerat och komplicerat. Första intrycket var ändå 
positivt och intressant, då principen verkade vara ett bra förhållningssätt vid projektering. 
Under litteraturundersökningen fick författarna god kännedom om principen. Ganska snart 
infann sig en känsla hos författarna, att successiv kalkylering inte var allt för svårt att 
applicera i verkligheten. Vid den tidpunkten fanns inte kännedom om de mjuka kunskaperna 
och problemen som uppstår vid kommunikation mellan arbetskolleger. För att ta ett exempel 
kan det innebära att man kritiserar varandras kunskaper och iblandade parter kan känna sig 
förorättade. Författarna har insett att samarbetsförmågan och organisationen har en stor 
inverkan på projektets slutkostnad.   

För att använda metoden krävs en person som är duktig på att hantera mänskliga relationer. 
Personen skall agera på ett sätt som gör ledning och personal motiverade att arbeta kring nya 
tankebanor och lämna destruktiva mönster bakom sig. Först när prestige och gamla mönster 
bryts uppvisar metoden sin verkliga styrka. Under intervjun med Borg betonades dessa mjuka 
aspekter som är av stor betydelse inom alla projekt.  

De flesta projekt som genomförs stämmer sällan överens med den budget eller tid som 
projektet är givet. Tesen stärks av en undersökning utförd av Stanford University, som 
presenteras med nedanstående bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas utfallet av 
avancerade och komplexa projekt inom näringslivet. Siffrorna är väldigt intressanta och man 
kan utgå ifrån att det krävs andra kalkylmetoder än de traditionella.
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Vid utgångspunkten för detta examensarbete hade författarna ett neutralt förhållningssätt till 
successiv kalkylering. Under arbetes gång och med utökade kunskaper inom successiv 
kalkylering förändrades uppfattningen till ett positivt verktyg för projektkalkylen. Författarna 
upplever idag att styrkan och kompetensen hos en analysgrupp är mer pålitlig än hos några få 
kalkylexperter. Analysgruppens arbete är mer dynamiskt och inriktar sig specifikt mot det 
givna projektet. Det resulterar i att man både kan upptäcka hinder och svårigheter men också 
möjligheter inom projektet. Successiv kalkylering upptäcker oftast hinder i god tid och på så 
sätt undviker man onödiga extra kostnader.  

Under examensarbetets gång har författarna varit i kontakt med flera företag. Företagens 
problem med kalkyler som inte stämmer har öppnat för denna metod. Inställningen hos 
företagen har under de senare åren blivit mer och mer positiv till successiv kalkylering. 
Författarna har varit i kontakt med Ringhals, Vectura, Banverket och Vägverket. Dessa 
företag är alla överens om styrkan hos successiv kalkylering. De nämnda företagen arbetar 
med stora och komplexa projekt där både tidsram och budget är avgörande för projektets 
framgång. Författarna är helt övertygade om att fler upptäcker och kommer att tillämpa 
successiv kalkylering i framtiden.  

Ur ett lönsamhetsperspektiv är författarna överens om att kostnaden för att utföra successiv 
kalkylering i slutändan återvinns med goda marginaler. Detta fenomen beror på att man på ett 
mer grundligt sätt går igenom alla delar i projektet och kan förhindra en skenande slutkostnad.           
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Bilaga 1 Projekt Ubåt 90, Kockums 

Här har författarna valt att presentera en stor artikel om Ubåt 90, som Kockums VD skrev. 
Upphandlingen av kontraktet för Ubåt 90 är unikt, då det kom att bli Sveriges största kontrakt 
genom tiderna. Successivprincipen låg till grunden för att Kockums skulle få upphandlingen. 
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inte ströp åt budgeten under 1990-tals krisen. Politikerna sanerade statsfinanserna under 
krisen, men detta drabbade inte Ubåt 90. Projektet var i stort sett det enda som både höll tid 
och budget, så därför gjorde man ett undantag för projektet. Det visade sig vara mycket viktigt 

Bilaga 1 visar styrkan hos successivprincipen och genom att läsa den ges en tydlig bild av 
vilka problem som förekommer vid större kontrakt. Informationen är delgiven av Lorens 
Borg, som också var med under processen. 
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Bilaga 2 Handledning successiv kalkylering, Vägverket och Barnverket 

Vägverket och Banverket är de företag i Sverige som kontinuerligt använder sig av successiv 
kalkylering i sina projekt. De har oftast stora och komplicerade projekt och det passar väl till 
successiv kalkylering. I bilagan finns företagens arbetsgång vid användandet av successiv 
kalkylering. 
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1 Uppdraget 
Den 27 juni lämnade Vägverket och Banverket till Regeringen sina inriktningsunderlag inför 
den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2020. Inriktningsunderlagen från 
trafikverken är nu föremål för remissbehandling och ska tillsammans med andra utredningar 
som färdigställs under hösten vara en utgångspunkt för Regeringens inriktningsproposition. 

Enligt Regeringens preliminära tidplan kommer ett uppdrag i augusti 2008 till trafikverken att 
föreslå långsiktiga planer. 

Banverket och Vägverket har beslutat att bedriva åtgärdsplaneringen som ett gemensamt 
nationellt projekt. Arbetet delas in i två faser. Fas 1 sträcker sig fram till regeringens direktiv 
och kallas Förberedelsefasen. Denna fas bedrivs integrerat mellan Banverket och Vägverket. 
Fas 2 sträcker sig fram till det att förslag skall lämnas till regeringen. Denna fas kommer att 
utformas med utgångspunkt i det direktiv som regeringen lämnar till trafikverken. Ambitionen 
från Ban- och Vägverket är att även denna fas skall bedrivas i mycket nära samarbete. 

1.1 Effektmål 
Delprojekt anläggningskostnadskalkyler ska säkerställa att Banverket och Vägverket 
genomför, kvalitetssäkrar och dokumenterar anläggningskostnadskalkylerna för stora väg- 
och baninvesteringsprojekt på ett enhetligt sätt.  

1.2 Projektmål 
Målsättningen är att ta fram en gemensam metodik och identifiera förutsättningar för arbetet 
med anläggningskostnadskalkylerna för samtliga investeringsobjekt samt samordna arbetet 
med att ta fram anläggningskostnadskalkyler för stora objekt som bedöms ha möjlighet att 
ingå i det slutliga förslaget till åtgärdsplan. Samtliga kalkyler ska tas fram med hjälp av en 
gemensam metodik baserad på successivprincipen. 

1.3 Avgränsningar 
Delprojektet ansvarar endast för samordning av genomförandet samt kvalitetssäkringen av 
nyinvesteringsobjekt med totalkostnad större än 500 mnkr. För övriga projekt handlar det om 
framtagande av metod och granskning. 
Projektledaren för respektive objekt har alltid det yttersta ansvaret för anläggningskalkylens 
kvalitet.  
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2 Metod 

2.1 Successivprincipen 
Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida objekt. Jämfört med 
traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering 
osäkerheter. Begreppet ”osäkerhet” inrymmer både risker och möjligheter.  
Metoden bygger på följande fyra principer: 
1. Acceptera osäkerheten - Framtiden är osäker, vilket även innebär att våra objekt är 

osäkra. Det gäller att på bästa sätt försöka identifiera, värdera och eliminera dessa 
osäkerheter. En bedömning av osäkerheterna ska alltid utgöra underlag vid 
beslutsfattande om objektets fortsatta genomförande.  

2. Statistisk beräkningsteknik - Statistiska beräkningsmetoder för sannolikhetslära 
används för alla beräkningar. Varje kalkylpost bedöms med ett min-, max- och troligt-
värde. Resultatet presenteras i form av ett viktat medelvärde och standardavvikelse, 
vilket gör det möjligt att beskriva förhållandet mellan kostnad och sannolikhet i form 
av normalfördelningskurvor. 

3. Top-down teknik - Alla kostnadsbedömningar vid osäkerhetsanalysen görs uppifrån 
och ned. Först bedöms ett mindre antal grova kalkylposter. Därefter bryts de mest 
osäkra posterna ned successivt till mer detaljerade bedömningar. Det gäller att först få 
en känsla för helheten, få insikt om var de största osäkerheterna finns och sedan jobba 
vidare med ”rätt” poster. 

4. Generella osäkerheter - Generella osäkerheter är osäkerheter som påverkar flera 
kostnadsposter i den kvantifierbara grundkalkylen (t ex konjunktur, opinion, politiska 
beslut, etc). Dessa osäkerheter analyseras skiljt från grundkalkylen. Vid traditionell 
kalkylering är det inte ovanligt att dessa osäkerheter glöms bort eller underskattas. 

Den mest centrala aktiviteten i metoden är gruppanalysen, vilken genomförs i en 
tvärsammansatt analysgrupp med bred kompetens. Gruppens sammansättning ska göras i 
syfte att uppnå maximal kreativitet och goda förutsättningar för konstruktiva diskussioner om 
projektets risker och möjligheter samt realistiska kostnadsbedömningar. 
Av tids- och kostnadsskäl är det inte möjligt att genomföra fullständiga osäkerhetsanalyser för 
alla objekt. Av det skälet har en förenklad tillämpning av metoden tagits fram. Denna 
förenklade analys genomförs på kortare tid och med en mindre analysgrupp. 

2.1.1 Fullständig osäkerhetsanalys 
Av de största och mest komplexa projekten genomförs fullständiga osäkerhetsanalyser enligt 
metoden successivprincipen. En sådan analys genomförs genom att en tvärsammansatt 
analysgrupp (8-15 personer) under 2 dagar går igenom och analyserar projektet under ledning 
av en opartisk moderator. Moderatorns roll är att guida analysgruppen genom analysens olika 
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moment. Moderatorn ska även säkerställa att inga formella fel görs avseende metodens 
tillämpning och att analyserade data behandlas matematiskt korrekt. Resultatet av 
osäkerhetsanalysen sammanställs i en rapport (”kalkyl-PM”). 
Inför åtgärdsplanen kommer i huvudsak externa konsulter att anlitas som moderatorer via 
analys av de största objekten.  
Syftet med tvärsammansatta grupper är att vidga perspektiven på projektet och dess 
osäkerheter. Det gäller att skapa en grupp som ger förutsättningar för dynamik och kreativitet. 
Ett sätt att uppnå detta är att blanda olika personligheter, kompetenser, kön och åldrar etc. En 
tumregel är att projektets medarbetare bör vara i minoritet. En annan viktig förutsättning för 
en lyckad analys är att analysgruppens deltagare har rätt kompetens och är förberedda på 
kostnadsbedömning på grov nivå. 
Innan osäkerhetsanalysen genomförs ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl. 
Resultatet av denna ska inte presenteras för analysgruppen innan analysen genomförs. Denna 
kalkyl och främst dess mängduppgifter skall finnas tillgänglig vid analysen om frågor uppstår 
under kostnadsbedömningsmomentet. Efter analysen jämförs de olika resultaten med 
varandra. Det är sedan projektledarens ansvar att uppdatera kalkylen och genomföra lämpliga 
åtgärder för att eliminera de största osäkerheterna. 
För att analysen ska bli effektiv är det viktigt att en informativ presentation av projektet görs i 
inledningen av analysen. Denna presentation, ”kalkyl-PM” ska bl a beskriva: 

•  syftet med projektet (varför byggs projektet) 

•  funktionskrav (t ex kapacitet, standard, bärighet, hastigheter etc) 

•  projektets omfattning (grov kvantifiering) 

•  kända och befarade problem och problempunkter (t ex besvärliga markområden och 
passager) 

•  någon form av grafisk presentation av anläggningens tänkta sträckning i terrängen  
(i höjd- och sidled) 

Som underlag för åtgärdsplaneringen räcker inte den rapport från osäkerhetsanalysen som 
moderatorn upprättar. Projektledaren ska sammanställa kalkylresultatet på den gemensamma 
mallen enligt bilaga 1 ”Kalkylbok”. Det är där viktigt att moderatorn informeras om detta 
innan analysen genomförs. 
OBS! För de analyser som genomförs inför åtgärdsplaneringen måste alltså 
sammanställningen av både grundkalkylen och de generella osäkerheterna göras i enlighet 
med de krav som ställs i bilaga 1, även om en annan struktur tillämpats vid 
osäkerhetsanalysen.  

2.1.2 Förenklad osäkerhetsanalys (osäkerhetsbedömning) 
Den förenklade osäkerhetsanalysen följer samma metodik som den fullständiga analysen, men 
den görs med en mindre analysgrupp och på kortare tid.  
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Analysgruppen bör uppgå till minst 5 personer, varav minst 2 inte aktivt ingår i 
projektgruppen. 
Innan analysen ska projektet ha tagit fram en egen grundkalkyl. 
Analysen genomförs steg för steg enligt bilaga 1 ”Kalkylbok” samt bilaga 2 ”Kalkyl-PM” där 
objektets specifika förutsättningar beskrivs. 
Denna analys genomförs i egen regi (med hjälp av regionala stödpersoner). 

2.1.3 Successivprincipen i Vägverket 
Vägverket har, liksom övriga infrastrukturförvaltare, stora problem med kostnadsavvikelser 
vid byggande av infrastrukturanläggningar. Problemet har uppmärksammats i ett flertal 
gransknings- och revisionsrapporter, genomförda på uppdrag av Vägverket respektive 
departementet. 
Med anledning av dessa problem startades ett antal aktiviteter upp inom Vägverket i syfte att 
öka träffsäkerheten i anläggningskalkylerna. Införandet av successivprincipen är en av de 
förbättringsåtgärder som beslutats av Vägverkets ledning. Successivprincipen ska ses som ett 
komplement till traditionell kalkylering och har som målsättning öka vår förmåga att 
identifiera, analysera och med rätt prioritet eliminera osäkerheter i objekten.  
Respektive objekts projektledning ska även i framtiden ta fram egna kalkyler, men dessa ska 
alltid struktureras enligt den gemensamma kalkylstrukturen. 
Vid genomförande av osäkerhetsanalys enligt successivprincipen bedöms kostnaden enligt 
den teknik som metoden föreskriver. Resultatet av denna analys ger projektledningen för 
objektet en ”andra uppfattning” om projektets kostnad och osäkerheter. Om resultatet från den 
osäkerhetsanalysen avviker från projektets underliggande kalkyl, är det projektledarens ansvar 
att utifrån dessa underlag fatta beslut om lämpliga åtgärder och korrigeringar av projektets 
kalkyl. Det är alltid projektledaren som har ansvar för objektet.    
 
 

3 Krav på upprättande av anläggningskostnadskalkyler 
För alla namngivna objekt i Banverkets och Vägverkets förslag till åtgärdsplan för åren 2010-
2020 ska kalkyler tas fram enligt den gemensamma metodik och förutsättningar som beskrivs 
i denna handledning. Kalkylen ska redovisas och dokumenteras via den gemensamma 
kalkylboken med tillhörande kalkyl-PM. 
För alla objekt med en totalkostnad större än 500 mnkr är målsättningen att fullständiga 
osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen ska genomföras. Vid dessa analyser upprättas 
separata rapporter av resultatet från analysen, men den gemensamma kalkylmallen ska likväl 
fyllas i även för dessa objekt. Det är därför viktigt att de externa moderatorer som anlitas, är 
medvetna om att resultaten från analyserna ska föras över till mallen, med bästa möjliga 
kvalitet. Skälet till detta är att möjliggöra en god analys på nationell nivå. 
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4 Beskrivning av ”Kalkylbok” och ”Kalkyl-PM” 

4.1 Fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler) 
Med ”fasta förutsättningar” avses antaganden som utgör förutsättningar för kalkylarbetet, dvs 
osäkerheter som inte värderas i kalkylen. Dessa förutsättningar kan t ex vara osäkerheter med 
extremt liten sannolikhet, men med extremt stora konsekvenser (naturkatastrofer, krig, etc). 
De kan även vara av karaktären ordningsregler för att säkra ett konsekvent genomförande av 
kalkylerna (moms ingår inte, all extern delfinansiering ska ingå, etc). 
Generella fasta förutsättningar gäller för alla kalkyler. Utöver dessa kan ytterligare fasta 
förutsättningar definieras för enskilda objekt. Detta tillämpas dock mycket sparsamt, eftersom 
ett allt för fritt nyttjande av fasta förutsättningar kan innebära att friskrivning sker av 
osäkerheter som är relevanta att belysa i kalkylen. 
För åtgärdsplaneringen gäller följande generella fasta förutsättningar: 

•  Objektets totalkostnad ska uttryckas i prisnivå 2008-06 (om annan prisnivå väljs ska 
detta mycket tydligt framgå) 

•  Kalkylerna förutsätter att Banverkets och Vägverkets anslag från och med 2008-06 
räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i 
branschen. 

•  För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyler för de 
alternativ som Banverket respektive Vägverket bedömer vara det totalt sett mest 
fördelaktiga. 

•  Moms ingår inte i kalkylerna. 

•  I kalkylboken redovisas objektets samtliga kostnader. Beskriv eventuell extern 
medfinansiering i kalkyl-PM.  

•  Anläggningskostnaden inkluderar inte det s k produktionsstödet. Detta hanteras separat 
för den totala kommande ramen. 

De fasta förutsättningar gäller för alla kalkyler som ska utgöra underlag för 
åtgärdsplaneringen. 
 

4.2 Objektets förutsättningar (Gäller för den enskilda kalkylen) 
För att möjliggöra en riktig tolkning och analys av kalkylresultaten, få underlag för 
övergripande kvalitetsgranskning samt möjliggöra framtida uppföljning gentemot 
plankostnaden är det viktigt att en gemensam och strukturerad dokumentation görs. Vid sidan 
av övrig dokumentation måste därför relevanta uppgifter sammanställas i bilaga 2, ”Kalkyl-
PM” för alla objekt i åtgärdsplanen. Omfattningen av denna dokumentation styrs till största 
delen av krav från departementet. 



 

 
 
 
 
 

  
Version 1 

2008-03-18 

 8(13) 

Följande beskrivning av objektet och dess förutsättningar ska ske innan kostnadsbedömningen 
påbörjas: 
1.  Vem/vilka har upprättat kalkylen? 

Ange ansvarig projektledare, kalkylatorer, analysgruppens medlemmar. 
2.  Syftet med projektet?  

Beskriv varför projektet ska genomföras i termer av funktion o omfattning? 
3.  Objektets omfattning?  

Beskriv och kvantifiera kortfattat objektet, t ex meter enkelspår/dubbelsspår, 
mötesstationer & tåglängd, broar etc. Syftet med denna beskrivning är dels att få bild av 
vad objektet innehåller, dels möjliggöra en grov nyckeltalsanalys. Försök att anpassa 
kvantifieringen till kalkylsammanställningen block. 

4.  Vad ingår i kalkylen?  
Möjlighet tydliggöra vad som ingår i kalkylen.  

5.  Vad ingår inte i kalkylen?  
Tydliggör vad som inte ingår i kalkylen. Det är mycket viktigt att tydligt redovisa om 
delar, som krävs för en fullt funderande anläggning, inte ingår i kalkylen. Om sådana delar 
ingår i något annat objekt ska det anges. 

6. Tidplan och etappindelning.  
Ange planerat antal etapper/inkopplingar samt datum och revidering för gällande tidplan. 

7.  Hur påverkas trafiken under byggtiden? 
Vilka tågstopp/hastighetsnedsättning förutsätter kalkylen? Beskriv behov och möjligheter 
för banarbetstider samt ev nattarbete? Har etappindelningar och behov av banarbetstider 
förankrats med BV-Leverans resp trafikutövarna? 

8.  Provisorier/trafikomläggningar. 
Beskriv kortfattat antagna/planerade provisorier och trafikomläggningar. 

9.   Samband och avgränsningar mot andra objekt? 
Ange dessa objekt med objekts- eller huvuduppdragsnummer och benämning. Beskriv 
kortfattat samband och avgränsningar som är relevanta för att kunna tolka och förstå 
kalkylresultatet. 

10. Referensmaterial/erfarenhetsobjekt? 
Ange om lämpliga referensobjekt nyttjats vid kalkylarbetet. 

Dessa uppgifter skrivs i bilaga 2 ”Kalkyl-PM”. 
 
 

4.3 Generella osäkerheter 
Vid en fullständig osäkerhetsanalys tar analysgruppen fram de generella osäkerheterna genom 
brainstorming. En sådan övning resulterar ofta i att ett mycket stort antal risker och 
möjligheter identifieras. För att praktiskt kunna hantera dessa måste en gruppering ske. 
Normal brukar ca 8-12 grupper bildas. För att ge förutsättningar för en strukturerad analys på 
nationell nivå har sex grupper av generella osäkerheter definierats i kalkylmallen. Dessa 
grupper är: 

1. Konjunktur/marknadsläge 
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2. Lagar och regelverk 

3. Banverket/Vägverket 

4. Resurser - personal och material 

5. Opinion/omvärld 

6. Genomförande 

För vart och ett av dessa generella osäkerheter beskrivs ett ”referensläge”. Syftet med 
referensläget är att beskriva de förutsättningar som ska gälla vid kostnadsbedömning av 
grundkalkylen. Ofta beskriver referensläget dagens ”normala” läge. 
Om dessa fördefinierade grupper av generella osäkerheter inte räcker för att beskriva (de vid 
brainstormingen) identifierade osäkerheterna och korrigera grundkalkylen på ett 
tillfredställande sätt, läggs ytterligare generella villkor till. 
I bilaga 1 ”Kalkylbok” ska dessa uppgifter skrivas in på fliken ”Generella osäkerheter”. 
Korrigeringar av grundkalkylen för de generella osäkerheternas påverkan läggs i block 3. 
 

4.4 Kalkylsammanställning 
I kalkylsammanställningen redovisas objektets bedömda totalkostnad. Denna totalkostnad ska 
innehålla alla kostnader från objektets start, vilken normalt är från och med förstudieskedet. 
Syftet med sammanställningen är att dels få underlag till en strukturerad analys på nationell 
nivå av alla objekt i förslaget till åtgärdsplan, dels få en enhetlig dokumentation av objektens 
kalkyler för framtida uppföljning på nyckeltalsnivå (kalkylblock). Det är viktigt att de olika 
kostnaderna läggs i rätt kalkylblock. 
Vid osäkerhetsanalyserna, oavsett om fullständig eller förenklad analys genomförs, ska 
objektet först ha gjort en ”egen” detaljkalkyl. Detaljeringsgraden i dessa kalkyler ska 
motsvara den kunskap som finns vid tidpunkten för kalkylen. Vid osäkerhetsanalys görs 
kostnadsbedömningar i grupp enligt top-down-principen. Om frågor om t ex rimliga 
kvantiteter dyker upp kan detaljkalkylen vara till hjälp. Efter osäkerhetsanalysen kan 
jämförelser göras mot detaljkalkylen. 
Det finns olika varianter av mallar för detaljerade kalkyler. Det står det unika objektet fritt att 
välja understruktur på hur man tar fram grundkalkylen, Kompis 06 t ex. Bladfliken 
”kostnadssammanställning” är dock fast och det är denna som ligger som underlag för 
presentationen uppåt. 
Beskrivning av innehållet i respektive kalkylblock finns i kapitel 5 nedan, Lathund. 
 

4.5 Beskrivning av större osäkerheter: 
Större osäkerheter, värderade i pengar, både i form av risker och möjligheter ska värderas och 
beskrivas kortfattat. Beskrivningar görs i ett särskilt kapitel i bilaga 2 ”Kalkyl-PM”. Beskriv 
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kortfattat vilka osäkerheter som, med dagens kunskap om objektet, oroar projektledningen 
mest.  

 

4.6 Analys av avvikelser jämfört med gällande inriktningsplan 
Avvikelsen mellan reviderad totalkostnad (viktat medelvärde) och indexuppräknad reviderad 
inriktningsplan ska analyseras med avseende på innehållförändringar respektive 
kostnadsförändringar. 
Dessa uppgifter redovisas i bilaga 2 ”Kalkyl-PM”. 

 

4.7 Årsuppdelning av reviderad totalkostnad (Banverket) 
Den reviderade totalkostnaden ska fördelas ut årsvis. Denna fördelning ska göras i syfte att 
erhålla ett genomförande som under givna förutsättningar ger den mest optimala 
produktionen.  
I bilaga XX ”Kalkylmall - Åtgärdsplan” ska dessa uppgifter skrivas in på fliken 
”Årsfördelning”. 
 
 

5 Lathund 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

  
Version 1 

2008-03-18 

 11(13) 

 
Detta är verktyget som är beslutat att användas för att göra och redovisa anläggningskostnader 
med osäkerhetsbedömningar inför åtgärdsplanering 2010-2020. 
 
 
 
TA BESLUT:  Antingen Fullständig osäkerhetsanalys 
 eller  Förenklad osäkerhetsanalys/osäkerhetsbedömning 
 
 
 
FULLSTÄNDIG OSÄKERHETSANALYS 
Steg 1: Mindre grupp med ev. moderator, 
projektledare och av projektledare ev. utsedda 
övriga deltagare upprättar en kalkylstruktur som ska 
gälla för projektet, se bladfliken kalkyl. 
 
Steg 2: Alla som ska delta i den successiva 
osäkerhetsanalysen får reda på kalkylstrukturen för 
att kunna sammanställa sina kalkyluppgifter på 
detta sätt. Alla inblandade ska också vara 
förberedda, med sitt kalkylunderlag, på att kunna 
dela upp kalkylposterna i denna första 
kalkylstruktur i delposter. 
 
Steg 3: Alla som ska delta samlas och inleder med 
att få en presentation av projektet för att alla deltagare, speciellt de som inte ingår i projektet, 
ska få en bild av projektet. 
Steg 4: Fasta och objektets 
förutsättningar för kalkylen upprättas 
tillsammans. Detta styr sedan vad som 
ska ingå i respektive kalkylposter, både 
vad gäller á-priser och mängder, som 
ska tas fram tillsammans.  
Steg 5: Generella osäkerheter, 
osäkerheter som kan påverka två eller 
flera kalkylposter, tas fram. Dessa tas 
fram genom brainstorming och 
grupperas sedan ihop till hanterbart 
många grupper. En grund på 6 grupper 
finns framme och därefter kompletterar 
gruppen med erforderligt antal. Normalt 
brukar ca 8-12 grupper bildas. För dessa 
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beskrivs referensläge, d.v.s. det läge som grundkalkylerna ska baseras på. Därefter beskrivs 
förutsättningar för att erhålla min-värde respektive max-värde samt troligt värde för 
respektive grupp.  
Steg 6: Min-, trolig - och maxvärden sätts först på kalkylposterna i grundkalkylen och därefter 
på de generella osäkerheterna. För kalkylposterna i grundkalkylen rekommenderas att 
troligtvärdet är det sista som sätts. Vid kostnadssättning av grundkalkylens poster måste 
förutsättas att referensläget gäller. Annars finns risk att osäkerheterna inarbetas på flera 
ställen. 
Steg 7: Nu är första nivån i den successiva osäkerhetsanalysen gjord. Det som nu kommer 
fram som högst prioriterad kalkylpost ( inkl. de ekonomiska osäkerheterna). Nu börjar arbetet 
med att dela upp kalkylposten i delposter som man sätter min/trolig/max-värden på. När det är 
klart får man en ny post som är osäkrast (högst prioritet). Sedan fortsätter man tills ansvarig 
projektledare är NÖJD. 
 
FÖRENKLAD OSÄKERHETSANALYS 
 
Steg 1: En grupp tar fram en lista på generella osäkerheter och tar beslut om referensläge för 
dessa. 
Steg 2: En grupp beslutar och dokumenterar fasta förutsättningar och objektets 
förutsättningar som ska gälla för grundkalkylen. 
Steg 3: En grupp tar fram en kalkylstruktur (kalkyl-bladfliken) som ska gälla för 
grundkalkylen. 
 
Praktiskt lämplig kan vara att steg 1-3 görs vid ett tillfälle av samma grupp. Inför steg 1-3 
behöver resp. grupp få en information om projektet för att ha med sig i arbetet med steg 1-3. 
Denna information behövs även i steg 5-6. 
 
Steg 4: Resultatet av steg 1-3 skickas över till konsulten som med detta som styrning upprättar 
en grundkalkyl med enbart värden för troligt (Kompis06 lämpligt hjälpmedel i tidiga skeden) 
 
Steg 5: En grupp tar fram grundkalkylens min-, trolig- och maxvärden. Den mest osäkra 
kalkylposten delas upp i delposter och sedan sätts min/trolig/max för dessa vilket leder till nya 
beräkningar och en ny struktur av osäkerhet. Den nu mest osäkra kalkylposten delas nu upp 
och hanteras på samma sätt. Detta fortsätter tills ansvarig projektledare är NÖJD med 
resultatet. Denna beräkningsgång kan inledas först efter steg 6 om man vill ha med de 
generella osäkerheterna i analysen. 
 
Steg 6: En grupp går igenom den lista på generella osäkerheter som har upprättats tidigare 
och sätter min-/trolig-/maxvärden. 
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6 Material att redovisa 

6.1 Benämning av Kalkyl-bok och Kalkyl-PM 
Vid upprättande av en kalkyl ska Kalkylboken kopieras och filen ska namnges enligt nedan: 
Objektsnummer + Objektsnamn + rev X 
”Objektsnummer” enligt Objektslistan. 
”Rev X” anger nummer på revideringen med stigande heltalssiffra. 
Leverans av kalkylunderlagen 
 

6.2 Mottagare av kalkylunderlagen 
De ifyllda kalkylmallarna ska läggas på i mappen ”xxxxxxx”, med sökväg: 
:/tttttttt/kkkkkk/kkkkkik/hnhh. 
Leveransen ska bekräftas med ett mail till XXXX XXXX samt berörd kalkylsamordnare. 
 

7 Tidplan 
Arbetet kommer att bedrivas i två steg.  
Under fas 1 tas grundkalkyler fram för samtliga objekt. Osäkerhetsanalyser bör även, så långt 
som möjligt, tas fram under denna fas. Prioritering av vilka objekt som ska genomgå 
fullständig osäkerhetsanalys samt tidpunkter för dessa analyser kommer att ske nationellt. 
Denna fas avslutas 19:e juni. 
 
Under fas 2, som sträcker sig till den 15:e september, utförs osäkerhetsanalyser på återstående 
objekt.  
 

8 Bilagor 
 
1. Kalkylbok 
2. Kalkyl-PM för åtgärdsplan 2010 
3. Handledning inkl Lathund 
4. Arbetsgång - Flödesbild 

 


