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Abstract 

The reports overall purpose is to research which factors within financial control that are crucial 

for a positive result to the production during reconstruction. The subsidiary aim is to research 

which methods and work procedures that are of importance in fulfilling these factors .This report 

makes use of theory within financial control to analyze a specific case study within a 

reconstruction site. The report is of importance due to the fact that financial control plays an 

important role within the production and there are companies that manage this part with more and 

less success. That is why this report is directed to bring forth the important parts of financial 

control and how these can be used to bring a positive result. 

 

While proceeding the analysis it was clear that the managers understanding about the extent of 

the project was at least as important as knowing how to make use of the financial control tools.  

The tool as used for reconciliation should be well justified, ensuring that this reflects the 

measurement it refers to. The tool should also be suited for the area, it operates within. Earned 

Value Management is one of the tools that are preferred for use in labor costs as measurement. It 

has been clear that labor accounts for a relatively large part of the total cost. Therefor it is of great 

importance that the costs assigned as labor are being carefully controlled. The report presents the 

Earned Value Management as an integrated part by adapting the method to the project, in this 

case by using labor as variable. It has been clear that a project within reconstruction demands a 

structured way of responsiveness, regarding discrepant work. The analysis suggests that 

reconciliation should be done frequently in the early stage of production, since it becomes more 

profitable to fix problems in the early stages. This is an important skill to possess in order to 

prevent escalating costs. 
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Sammanfattning 

Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är 

avgörande för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka 

vilka metoder och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. För rapporten 

används teori inom ekonomistyrning för att analysera ett specifikt fall inom ombyggnation. 

Rapporten är aktuell då ekonomistyrning är en viktig del inom produktion och det finns företag 

som lyckas mindre bra med detta. Studien bygger därför på att ta fram de vitala aspekterna inom 

ekonomistyrning, och hur de bör användas för ett positivt resultat.  

 

Vid analysen framgick tydligt att ekonomistyrares förståelse för omfattningen av projektet är av 

stor betydelse, likaså definitionen av ekonomistyrningsverktygens användande. Det verktyg som 

används för avstämning bör vara väl motiverat för att säkerställa att detta speglar det mätningen 

avser. Verktyget bör även vara anpassat för området företaget verkar inom. Earned Value 

Managment är ett av verktygen att föredra vid användning av arbetskostnader som mätning. 

Genom arbetet har det visat sig att arbetskraft står för en relativt stor del av totalkostnaden. 

Därför är det viktigt att den kontrolleras. Earned Value Management har inom fallstudien 

anpassats inom fallstudieprojektet och baserats på resursanvändning, i form av arbetskraft. Inom 

ombyggnation krävs ett strukturerat arbetssätt för uppföljning av ändrings- tilläggs- och avgående 

arbeten(ÄTA), då kostnadsposten står för en omfattande del av totalkostnaden. Analysen tyder på 

att avstämningar bör göras frekvent i början av produktionen, då det blir mer lönsamt att åtgärda 

problem i tidigt stadie. Detta är en viktig kunskap att inneha för att förhindra eskalerande 

kostnader. 

 

Nyckelord: Resultatvärdesmetoden, ekonomistyrning, byggproduktion, ombyggnation 
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  Introduktion 1

I kapitlet presenteras rapportens relevans och bakgrund till valet av inriktning.  

 

“The only reason for time is so that everything doesn’t happen at once.” 

- Albert Einstein 

 

Kostnaden för byggnadsprojekt har under en lång tid stigit från år 1990 (Boverket, 2014). Denna 

ökning beror till stor del på ökningar för materialkostnader och faktorer så som lönekostnader för 

samtliga involverade tjänstemän och byggarbetare i projekten. Det kan finnas andra  orsaker till 

kostnadsökningar, men det har  blivit än mer viktigt i det nya ekonomiska klimatet att hålla 

kostnaderna nere och arbeta så effektivt som möjligt inom byggprocessen, inte minst för att 

kunna upprätthålla en vinstmarginal på byggprojekten som motsvarar de ekonomiska mål och 

krav som finns på respektive företag (Karlsson, 2009).  

 

Tidigare forskning (Attalla & Hegazy, 2003) visar att ombyggnationer är behandlat i mindre 

utsträckning än nybyggnationer. Forskning inom ämnet ekonomistyrning tenderar även i de flesta 

fall att riktas mot vad som orsakar extra kostnader och förseningar (Olawale & Sun, 2010).  

 

Det finns begränsade studier på hur utövare kan anpassa ekonomistyrningen i projekten (Olawale 

& Sun, 2010). Detta arbete är inriktad på att framhäva de variabler som avgör en framgångsrik 

ekonomistyrning inom ombyggnation och byggproduktionen. Ett företags uppgift är att lyckas 

leva upp till kundens krav och förväntningar, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. För 

att lyckas, ska tjänsten eller produkten levereras enligt överenskommen tid och kostnad 

(Schenkel, 2003). För vinstdrivande företag är det en grundläggande aspekt att uppskatta ett 

projekts slutkostnad, och därefter styra kostnaderna under projektets gång för att nå estimerat 

resultat.  

 

Ekonomiska styrverktyg används frekvent i byggbranschen i dag utan slående resultat. Det har 

visat sig att projekt riskerar att hamna över budget och efter i tidsschemat, vilket antyder att något 

är fel med kontrollverktygen eller användandet (Kim & Ballard, 2000). I värsta fall leder det till 

konkurs (Ottoson, 2009). Ett väl fungerande byggföretag har kontrollerad ekonomi, vilket 

innebär säkerhet för företaget. Detta i sin tur kan bidra positivt till samhället (Ottoson, 2009), då 

det skapar jobb och bidrar till en snabbare utbyggnad av bostäder. Följden blir att medborgare 

känner sig säkra på byggföretags kapacitet och vågar etablera sig genom nya arbeten och bilda 

familj bland annat (Byggkommision, 2002).  

 

Kravet på avkastningen från projekt ökar konstant från inblandade intressenter genomgående från 

tillverkare, projektägare, till slutkunder (Doloi, 2011). Forskningen visar att med flertalet 

inblandade intressenter följer svårigheter att bedöma den slutliga kostnaden. En effektiv 

ekonomistyrning har många positiva aspekter, även om det krävs kontroller på många områden 

under produktionen för att kunna styra ekonomin. Detta leder till att delaktiga blir involverade i 

projektet. Med andra ord skapas ett strukturerat och organiserat arbetssätt som skapar en tydlig 

bild för intressenter. I branscher som drivs av konkurrens likt byggbranschen, finns ett stort 
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behov av att kunna planera och schemalägga produktionen för att lyckas synliggöra vad som 

åstadkommits inom projektet (AlNasseri & Aulin, 2015).  

 

Ett problem idag är att byggprojekt vanligtvis överstiger sin budget och dess tidsram (Agarwal & 

Larson, 2014; Olawale & Sun, 2014). Fall där budget överskrids dominerar de fall där 

kostnadsbesparingar görs (Olawale & Sun, 2014). Både byggföretaget och beställaren blir 

drabbade. Genomförande av ett projekt inom budget, tidsramar och produktionsplan genererar 

vinst åt entreprenören vid positivt utfall. En aspekt som kan behöva tas i beaktande är slutkunden 

eller brukarens uppfattning av kvaliteten. Dennes uppfattning kan vara att projektet inte levt upp 

till förväntningarna som funnits. Fallet kan även vara omvänt, då det visar sig att kunden ser 

resultatet som lyckat även då entreprenören inte uppnått de tre ovan nämnda målen (Flouris & 

Lock, 2009). 

 

Eftersom ekonomin är ett fundamentalt område för ett framgångsrikt företag i allmänhet, har 

arbetet inriktats mot just detta. Byggverksamheter i synnerhet är exempel på verksamheter där 

komplexiteten inom arbetets olika delar försvårar en bra marginal gentemot det uppskattade 

priset. Detta ligger till grund för att ekonomistyrningen behöver vara av hög prioritet. Rapporten 

lägger vikt vid aspekter som utmärker en framgångsrik ekonomistyrning för att exemplifiera hur 

ekonomistyrningsverktygen kan användas. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är bidragande 

för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka vilka metoder 

och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. 

 

 Vad är avgörande för en framgångsrik ekonomistyrning inom ombyggnation? 

 

Rapporten är avgränsad av det data som utgjort underlag för en fallstudie, vilken är inriktad mot 

ombyggnation av en bilhall och dess fasad. Omfattningen av arbetet är begränsad till 

projektledarens roll som ekonomistyrare inom byggproduktion. Fallstudien innefattar 

intervjumaterial samt sådant material som projektledaren använt för ett enskilt projekt. 
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 Metod 2

I detta kapitel presenteras metoden av genomförandet och utformningen på arbetet motiveras. 

2.1 Fallstudie 

Syftet med en fallstudie är att tillföra den aggregerade kunskapen inom den aktuella 

sammanslutningen, i detta fall en organisatorisk företeelse. Fallstudier föredras då det finns 

belägg för att studera aktuella skeenden och dessa inte kan manipuleras. En av fallstudiens 

styrkor handlar om att kunna studera olika slags empiriskt material från det aktuella fallet (Yin, 

2007). Rapporten kommer att utgå från en fallstudie för att svara på frågeställningen “Vad är 

avgörande för en framgångsrik ekonomistyrning inom ombyggnation?”. Information om fallet 

tillhandahålls av fallföretaget i form av handlingar och verbal kommunikation. Det har även 

hållits intervjuer med projektledaren som ansvarar för ekonomistyrningen för att erhålla en bild 

av styrningens tillvägagångssätt grundad i erfarenhet. 

 

Det realistiska perspektivet utgår från att agera på ett neutralt och objektivt sätt för att återspegla 

materialet fritt från egna tolkningar. Det konstruktivistiska perspektivet handlar om att genom 

egen inläsning och förberedande genom inlärande inom specifikt område, uppnås en bättre 

förmåga att uppfatta det som respondenten försöker förmedla (Justesen et.al, 2011). Perspektivet 

syftar också på att tolkningen av fakta inte delas på samma sätt mellan människor, utan personer 

skapar en tolkning och uppfattning av erfarenheter och kunskap. Inom konstruktivismen är 

synsättet på kunskap, som förmågan att kunna separera viss kunskap från sin kontext och därefter 

anpassa den till rådande förhållanden (Strandvall, 2016). Detta synsätt kommer att appliceras och 

genomsyra arbetet för att skildra fakta på ett trovärdigt sätt. Synsättet används även för att 

angripa forskningsfrågan på ett tillvägagångssätt som gynnar arbetet. En utgörande grund för 

tillvägagångssättet är den kronologiska ordningen som styr arbetet för att uppnå trovärdighet och 

rättvis skildring av fakta. Den kronologiska ordningen tas upp längre fram i arbetet. 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten handlar om att hålla sig inom de ramar som forskningsfrågan är inriktad på. Det gäller 

att inom området hålla sig till den specifika inriktningen och inte angripa området i stort och allt 

för bred omfattning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vid beskrivning och definition av den 

interna validiteten går meningarna något isär. Yin (2007) delar upp validiteten i fler ingående 

delar och här särskiljs intern validitet och begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet beskrivs av Yin 

(2007) som säkerställande av att de mätmetoder som används verkligen mäter det begrepp som 

var utgångspunkten. Forskaren behöver definiera undersökningsområdet tillräckligt noggrant och 

därefter förhållas till det (Yin, 2007).  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att den inre validiteten handlar om hur väl det 

undersökta området är definierat. Vidare menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014)  att den 

inre validiteten även betyder hur väl mätinstrumentet som används mäter området som valts ut att 

mätas. Alltså definieras den inre validiteten likt Yin (2007) avhandlar begreppsvaliditet. Vidare 

menar Yin (2007) att en del av den inre validiteten avspeglar hur väl forskaren har i beaktande att 
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det kan finnas omkringliggande faktorer som kan påverka resultatet och hur väl detta har tagits i 

beaktande.  

 

För att hålla en hög kvalitet på validiteten håller sig rapporten enbart till data som påverkar 

ekonomistyrningen. I denna rapport är data insamlad från vetenskaplig litteratur, dokumenterad 

ekonomistyrning från ett specifikt fall och intervjuer av personer som är väl insatta och erfarna 

inom ämnet.  

 

Reliabiliteten är ett ord som beskriver hur bra en mätning genomförs. Ordet är ett mått på hur väl 

forskaren utför en mätning av det som skall mätas, oberoende av vad de mäter. För att en 

reliabilitet skall hålla en hög nivå så bör forskarens mätning vara fri från egna åsikter och känslor 

(Eklund, 2016; Gunnarsson, 2002). Reliabilitet har att göra med sättet att genomföra mätningar i 

utgångspunkt av de empiriska data och säkerställande av tillförlitliga svar. En viktig aspekt för att 

säkerställa hög reliabilitet är objektiviteten för metoden som används och därigenom även 

överförbarheten av metoden till ett annat tillfälle och utförandet av andra personer (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Rapporten stärker reliabiliteten genom att hållas objektiv genom 

arbetet som helhet. Det tas även fram en kronologisk ordning som skall styra arbete från 

datainsamling till analys av materialet. Detta möjliggör genomförande av samma studie på ett 

likartat sätt, då tillvägagångssättet följer en tydlig struktur. Rapportens definition på 

“framgångsrik” inom ekonomistyrning är bundet till hur väl den föränderligande kostnaden under 

projektets gång, har blivit uppföljd under strukturerade arbetssätt. Inför intervju och rapport så 

kommer inläsning att ske till stor del inom vetenskapliga artiklar och böcker. Böckerna används 

för att dels säkerställa att rätt tolkning görs av de begrepp som förekommer under arbetet och för 

att erhålla en förberedande förståelse för området. ”Byggstyrningens syfte är att byggobjekt ska 

genomföras inom ramen för kalkylerade kostnader. Detta uppnås genom 

ekonomistyrning”(Révai, 2012). 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Den kvantitativa metoden handlar om att studera material som baseras på siffror eller tal där 

möjligheter och behov för studien kan finnas för att kunna samla ett större antal av element som 

utgör materialet. Den kvantitativa metoden innebär beräkningar av en större mängd insamlat 

material som ska kunna analyseras och vara kvantifierbart. Vanligen används statistiska metoder 

och datorprogram för att analysera kvantitativ data (Justesen et.al, 2011).  Kvantitativa metoder 

används vid forskningsfrågor där det handlar om frågor som ger kunskap om “hur mycket” i 

relation till någon aspekt (Lantz, 2013). 

 

Ett arbete som har i utgångspunkt att öka kunskapen om specifikt område enligt definitionen av 

Lantz (2013) och att ge en “ökad förståelse av fenomenet” enligt Justesen et.al (2011) och 

därigenom bidra med ny kunskap kallas för kvalitativa metoder. För detta arbete är den 

kvalitativa metoden aktuell då förståelsen inom ämnet kommer att fördjupas genom en fallstudie. 

När en kvalitativ intervju genomförs är det forskaren som intervjuar en mindre grupp personer för 

att senare tolka intervjumaterialet (Justesen et.al, 2011). 
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2.4 Intervju 

En intervjumetod som är lämpad för detta arbete är en kvalitativ metod då rapporten i stort går ut 

på att undersöka vad som påverkar ett visst fenomen, som i detta fall är vad som skapar en 

framgångsrik ekonomistyrning. För att stärka reliabiliteten för intervjun bör intervjuaren avse att 

fånga intervjupersonens uppfattning som denne förmedlar (Lantz, 2013). Detta kommer att läggas 

vikt vid genomförandet av intervjun för arbetet. Där kommer sättet respondenten förmedlar 

svaren att beaktas. Det görs för att nå en representativ bild av vad respondenten menar med sina 

svar. För intervjun används en semistruktur för utformningen och genomförandet, detta för att 

intervjun ska bidra med ett helhetsperspektiv till det analyserade materialet som finns till grund 

för fallstudien. Semistrukturen innebär att frågorna ofta är ställda som hur- och vad- frågor. En 

semistrukturerad intervjuguide innehåller olika huvudfrågor som är förbestämda. Däremot finns 

det rum för avvikelser från den utformade guiden om oväntade och intressanta ämnen uppenbaras 

under tidens gång (Justesen et.al, 2011). Efter genomförd intervju finns även chans att ytterligare 

stärka eller ändra tolkningen som gjorts av dokumenten. För att erhålla en stor mängd av relevant 

information från intervjutillfället så genomförs den med en explorativ infallsvinkel. Det görs till 

viss del eftersom det ger författarna möjlighet att göra tillägg eller ändringar som är relevanta till 

insamlingen och analysen av fallstudien. Tolkning kommer att göras utifrån de data som erhålls 

från intervjun med respondenten. 

 

En explorativ studie är en ofta förekommande metod som anses kunna bidra till ett arbete, genom 

att ny kunskap erhålls, ofta genom en explorativ intervju. En explorativ studie lämpar sig då det 

finns, på förhand utvalda teman som ska undersökas och ofta i kombination med en 

semistrukturerad intervju (Justesen et.al, 2011). Intervjuguiden är skapad efter att en analys av 

dokumenten är genomförd, samt inläsning och kunskap om teoretiska delar har gjorts. Här menar 

Lantz (2013) att en sådan följd i arbetsgången leder till större chanser att skapa precisa 

frågeställningar. Detta arbetssätt har även tillämpats för den övergripande frågeställningen. 

Projektledaren som, inom denna studie är respondent, förstärker resultatet med sin insikt av 

ekonomistyrning i praktiken och det leder till fördjupning av arbetet. 

2.5 Kronologisk ordning 

Kronologisk ordning är den ordningsföljd som datainsamlingsmetoderna avses att följa. 

Ordningen har betydelse för hur förståelsen inom området utvecklas och fördjupas under arbetets 

gång (Yin, 2007). Den kronologiska ordningen som har använts för arbetet återfinns nedan. 

 

1  Övergripande inläsning om inriktningen ekonomistyrning, ombyggnation och produktion 

för att generera en grundlig förståelse. 

2  Sätta forskarna in i fallet och påbörja analys av materialet i handlingarna som utgör del av 

fallstudien.  

3  Insamling av teori för att kunna analysera fallet djupgående. Data samt intervjudata inom 

fallstudien kommer tillsammans med teori inom ekonomistyrning att utgöra underlag för 

slutsatser och paralleller sinsemellan. 

4  Intervju med projektledaren för att uppnå en analys i kombination med teori, intervju och 

dokumentanalys.  
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Den kronologiska ordningen ger ett strukturerat arbetssätt för att ge författarna en grundförståelse 

som successivt aggregeras med fördjupning. Det första steget inom datainsamlingen har inneburit 

insamling av teori som beskriver grunden, konceptet och de begrepp som har en betydelse för 

ekonomistyrningen inom byggverksamheten.  Därefter har datainsamling utförts inom det 

specifika fallet. De data som insamlats är dokument kopplade till arbetet som föranlett projektet. 

Efter analysen av fallets dokument har den information som framtagits utgjort grunden för en 

intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga 1) användes under en intervju med en erfaren utövare av 

ekonomistyrning. Intervjuguiden har konstruerats med utgångspunkt i syfte och frågeställning. 

Intervjudata har bistått som komplement till analysen av fallet. 
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 Teori och vetenskaplig referensram 3

 

I kapitlet beskrivs de begrepp och teorier som utgör grunden för området som arbetet verkar 

inom. 

3.1 Byggproduktion 

Byggprocessen är uppdelad i ett antal olika processer från start till slut. Processen varar från 

idéstadiet om ett byggprojekt till dess att projektet har blivit utfört och färdigställt. De ingående 

delar som utgör processen är utredningar, projekteringsarbeten, upphandlingar, produktion, 

förvaltning, samt rivning eller ombyggnad (Hallström, 1999). Ett exempel på hur byggprocessen 

kan se ut illustreras i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1; Byggprocessen. Bild illustrerad utefter litteratur, Nordstrand (2009). 

 

Produktionsfasen är det skede som följer efter att projektering genomförts, då utformning, 

beräkning och mängdning verkställts. Det är den del av projektet då själva byggverksamheten 

pågår. Denna del innehåller etablering av byggarbetsplatsen, hantering av material och 

komponenter (Stintzing, 2005). Produktionen kan ses som en tillfällig fabrik som etableras och 

varar under byggverksamhetens gång. Denna placeras vanligen i närhet till, eller på byggområdet. 

Under produktionen arbetar bygghantverksföretag som genomför själva utförandet (Révai, 2013). 

För att förenkla hantering vid upphandling och samordningsansvar finns generella riktlinjer som 

används inom byggbranschen. Dessa riktlinjer är sammanfattade i AB04 (Entreprenörföretagen, 

2016). 

 

Det finns flertalet entreprenadformer inom vilka ansvaret är fördelat olika för olika aktörer 

(beställaren, entreprenaden, byggherren) beroende på entreprenadform. Projekt där 

genomförander sker under delad entreprenad innebär att Byggherren handlar upp entreprenörer 

som står i direkt kontakt med beställaren. Byggherren står även för projektering och 

byggnadsprogram, där projektering kan genomföras av konsulter (Hallström, 1999; SABO, 

2016). Samordningen mellan entreprenörer kan skrivas över till en huvudentreprenör inom 

projektet och ledningen av projektet kan överföras till en projektledare (Omboende, 2015). 

 

Inom inledningsfasen av ett projekt, menar Doloi (2011) att det är extra viktigt att tillsammans 

med intressenterna inom projektet klargöra hur erfarenhet inom projektet skall kommuniceras. 

Enligt Ying-Mei (2014) är det ett vanligt problem att kostnader skenar för företag inom 

produktion. Det första steget för att få bukt med dessa problem menar Ying-Mei (2014), är att 
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identifiera de bidragande orsakerna till problemet. Genom effektiv kontrollering av 

kostnadsfaktorerna, möjliggörs för företaget att motverka överskridande kostnader, detta öppnar 

även för möjligheter att öka den generella vinsten för projektet. Enligt en studie gjord av Ying-

Mei (2014) finns det olika faktorer som har olika stor påverkan på kostnaden. Enligt studien har 

omfattningen av kontraktet den största påverkan, följt av risker inom projektet, styrning och 

teknik som används, därefter kommer även påverkan från omgivningen och omständigheter som 

dyker upp under arbetets gång. En av de viktigaste aspekterna handlar om förståelsen för 

kontraktets omfattning. Det är viktigt att föra en klar kommunikation mellan beställaren och 

entreprenören. Där misstolkning löper större risk är det viktigt att förtydliga en gemensam 

målsättning för projektet. Vad som blir viktigt rent konkret är att definiera omfånget av projektet 

inom kontraktet, övervaka kostnaden genom kostnadskontroller samt ta reda på eventuella 

motsättningar inom kontraktet. Därför är det viktigt att gå igenom ritningarna med beställaren för 

att bringa fram oklarheter angående specifikationer. Ying-Mei (2014) menar vidare, att 

entreprenaden under produktionsskedet bör införa kontroller för att motverka att kostnaden 

överskrids. För att ytterligare säkerställa osäkra faktorer kan en utredning för produktionen 

genomföras, som anpassas för projektet och kunden. Den görs i syfte att minimera risker. 

 

Fler vanliga orsaker till överskriden kostnad är oväntade förhållanden för entreprenören och 

omväxlande förhållanden för byggarbetare samt underentreprenörer. Även kompetensen som 

finns inom arbetslaget och hur kundens efterfråga ser ut, har stor betydelse för ändringar som kan 

komma att ske för tidigare uppskattade kostnaden. Det är viktigt att projektledare ser skillnaden 

mellan projektplan och verkligheten för att uppfylla dessa planer. För att kontrollera och följa upp 

arbetet behövs särskilda metoder, för att kunna justera för budgeten som ligger till grund för 

samtliga kostnader. Ibland finns inte rätt förutsättningar för att kunna göra en korrekt bedömning 

av slutkostnaden. De faktorer som har påverkan kan vara bristfällig input, den tiden som finns till 

förfogande är otillräcklig, eller att resurserna är otillräckliga. I de fall som uppskattningen av 

kostnaden är korrekt finns risken att ledningen bedömer kostnaden som för hög och därför skär 

ner på den, utan att motsvarande nedskärning görs för omfattningen av arbetet som ska utföras 

(Doloi, 2011). Doloi (2011) menar att de metoder som används idag för att uppskatta 

slutkostnaden inte alltid är tillräckliga för att göra en korrekt bedömning. 

3.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning handlar om planering och uppföljningar som görs inom en verksamhet för att 

nå ekonomiska och strategiska mål (Ax et.al, 2009). Grunden för ekonomistyrning inom 

byggverksamheter är att sätta upp ekonomiskt realistiska ramar som skall ge en klar bild för 

produktionens utfall. Under produktionens gång, bevakas utgifter och inkomster för att se hur bra 

projektet förhåller sig till de ramar som satts upp och processen styrs mot uppsatta mål. Det gäller 

att upptäcka avvikelser från de kalkylerade planerna i god tid för att förhindra att utgifter skenar. 

Produktionsledningen ska kunna kontrollera hur ekonomin utvecklas på arbetsplatsen med hjälp 

av ekonomistyrningen. Svårigheten finns till viss del i att finna avvikelserna i god tid för att 

utgifterna ska kunna begränsas och stoppas med hjälp av andra lösningar (Révai, 2012). Figur 3.2  

illustrerar hur ekonomistyrning går tillväga. Avvikelser från det planerade förloppet kommer att 

ske kontinuerligt under hela produktionen. För att undvika större avvikande från målet så 
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genomförs kontroller i olika delar av produktionen för underrättelse om hur produktionen 

förhåller sig till planer och hur projektet skall styras samt vilka åtgärder som skall vidtas (Révai, 

2012). 

 

 

 
Figur 3.2; Avvikelseförlopp. Egen illustration utefter litteratur, Révai (2013). 

Det finns många påverkande faktorer som kan få produktionen att avvika från den framtagna 

uppskattningen av kostnader. Därför är det viktigt att tillgå ett system för övervakning 

produktionen i så stor omfattning som möjligt. Ekonomistyrningen utförs med hjälp av olika 

kalkyler och avstämningar. Det används även system för att upprätthålla ordning på alla 

kostnader, inkomster och inblandade personer i projektet. Användningen av ett system skall 

skapa en struktur som hjälper till att få produktionen att fortlöpa utan störningar, och utan att gå 

miste om upptäckt av kostnader som kan ha en betydande effekt på ekonomin (Révai, 2012). 

3.3 Budget och produktionskalkyl 

En avstämning har en stor liknelse med en budgetuppföljning som med andra ord kan beskrivas: 

“Budgetuppföljning innebär att på olika sätt jämför verkligheten med budgeten och anpassar sitt 

fortsatta arbete därefter” (Bergstrand, 1996). En budget är en beräkning på de kostnader och 

intäkter som är planerade och som förväntas för byggproduktionen, samt inför upphandling 

(Stintzing, 2005). Produktionskalkylen är ett centralt instrument när det kommer till avstämning 

under produktionen. Avstämning innebär jämförelse av produktionskalkylens värden (de 

uppskattade kostnaderna) med de verkliga kostnaderna vid tidpunkten för avstämning.  

Kostnader är av hög grad direkt beroende av resursinsatser. Det innebär att styrning av 

resursinsatser är en viktig del inom ekonomistyrning. “En detaljerad budget för tillverkning av ett 

byggobjekt kallas för produktionskalkyl”(Révai, 2012). 

3.4 Avvikelser 

När ändringar utförs under projektets gång, är det positivt att de utförs så tidigt som möjligt. Det 

finns ett samband mellan när ändringar utförs och ökade kostnader. Ändringar som utförs tidigt 

inom ett projekt bidrar till större möjligheter att påverka projektet och dess kostnader, till skillnad 

mot, om det sker senare i projektet (Hendrickson, 1998). Figur 3.3 visar genom ett diagram, 

sambandet mellan möjligheten att påverka ett projekts kostnader och projekttiden. 
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Figur 3.3; Relationen mellan möjligheten att påverka kostnader och projekttiden. Illustrerad utefter litteratur, 

Hendrickson (1998). 

En stor del avvikelser inom byggnation är Ändrings-, tillkommande- eller avgående arbeten, även 

kallade ÄTA-arbeten. Dessa bör mängd beräknas och tidssättas för att läggas in i 

planeringsunderlaget då de uppenbarar sig. I regel brukar det sägas att beställaren bör vara beredd 

att betala 20 % av totalkostnaden i form av ÄTA-kostnader (Eriksson & Hane, 2014). ÄTA-

arbeten läggs till de befintliga aktiviteterna genom att korrigera deras varaktighet och resurser. 

Den ekonomiska delen av ÄTA-arbetena korrigeras av beställaren i en egen rutin (Persson, 

2012). Vid upphandling för projekt som avser ombyggnationer, råder viss acceptans för att ÄTA- 

arbeten förekommer och prissättningen görs därefter, vilket exempelvis kan innebära att en viss 

mängd ÄTA- arbeten finns med i prisbilden (Eriksson & Hane, 2014). Tolkning av dokument bör 

genomföras noggrant, detsamma gäller kontrakt med ändringar och tillägg för detta. Även den 

geotekniska undersökningen och markförhållanden som råder på plats bör genomgå en noggrann 

undersökning (Doloi, 2011).  

 

En av de komplexa uppgifterna inom arbetsprojekt är att förebygga och förutse problem som kan 

dyka upp under projektets gång. Detta är emellertid näst intill omöjligt att uppnå menar Schenkel 

(2003) samtidigt som konsensus syftar på att det är en av de avgörande aspekterna att ta hänsyn 

till. Schenkel (2003) menar också på att komplicerade projekt leder till större avvikelser i 

produktionen. Det är nödvändigt att hantera avvikelserna på ett effektivt sätt då det påverkar tid, 

kostnad och kvalitet (Schenkel, 2003). Även Al-Jibouri (2003) är av meningen att avvikelser är 

komplicerade att fullständigt eliminera, och dessa kommer att behöva tas hänsyn till efter arbetets 

gång. Genom att analysera avvikelserna kan antydan återfås om avvikelsen hör inom den 

medräknade gränsdragningen av osäkerhet för projektet. Uppenbarar sig en större förändring så 

kan en revision av planeringen vara nödvändig att göra för att förhålla sig realistiskt till vad som 
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ska utföras (Al-Jibouri, 2003). Nybyggnadsprojekt och deras allt mer komplexa utformning gör 

det utmanande, och försvårar därmed kontrollering av dess kostnad, schemaläggning och kvalitet. 

Vid ombyggnation förvärras dessa faktorer på grund av tillägg av oförutsedda variabler (Attalla 

& Hegazy, 2003; McKim, et.al, 2002).  

 

En av de vanligaste av orsakerna till att scheman och kostnader överskrids för 

ombyggnationsprojekt har visat sig vara otillräcklig information om rådande förhållanden inom 

det geografiska området som projektet omfattar. En annan aspekt som har betydande påverkan på 

resultatets kostnad och uppsatt schema är ändring, tillkommande och avgående arbeten (ÄTA), 

som avviker från kontraktets tidigare innehåll. En sammanställning av de problem som vanligen 

uppstår för dessa byggnadsprojekt är för lite information om lokalen som projektet gäller, 

avgränsningar för byggandet, att kunna upprätthålla hälsa och säkerhet för arbetarna, samt att 

involvera de som använder byggnaden (McKim et.al, 2002). 

 

Vanligt förekommande inom byggföretag är uppdelning av personalen i olika grupper utefter 

vilken profession de arbetar inom, och som därefter arbetar oberoende. Vidare menar Love och 

Irani (2002) att denna uppdelning innebär att personer inom projektet tar beslut utan att ta andra 

avdelningars arbete i beaktande och vad besluten får för konsekvenser utöver deras eget område. 

Detta härleds ofta från att personalen är insatta med att försöka optimera deras uppgift inom deras 

profession för att nå framsteg, vilket kan leda till oanade konsekvenser för en annan profession 

inom projektet (Love & Irani, 2002).  

3.5 Produktionsuppföljning 

Produktionsuppföljning gör det möjligt att bedöma om produktionsplaneringen efterföljs. Under 

uppföljningen används insamlade uppgifter om nuvarande status, som analyseras för att nå en 

helhetsbild av situationen. Under de uppföljningar som görs, kan signaler mottagas om hur 

produktionens aktiviteter fortlöper. Detta medför att eventuella felbedömningar kan upptäckas 

och ökar chanserna att korrigera felen omedelbart. Övriga syften med produktionsuppföljning är 

att skapa aktuella underlag för återstående planering samt ekonomiska prognoser för projektet. 

Det ger även tillgång till ny data för planering för kommande projekt. Det finns olika typer av 

produktionsuppföljning. Några av dessa kommer att presenteras senare i rapporten. Valet av 

produktionsuppföljning kan bero på olika faktorer, exempelvis följande: 

 

● Vad målsättningen är med uppföljningen  

● Tillgång av personal 

● Företagets policy  

● Resursbehov  

● Omfattning av arbetet  

 

Oavsett uppföljningsmetod, krävs ordentlig information och noggranna förberedelser innan 

produktionen startar. För att underlätta arbetet bör aktiviteterna definieras och avgränsas i förväg 

(Révai, 2012). 
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Positiva effekter som produktionsuppföljning medför är möjligheten att agera mot eventuella 

felaktigheter och avvikelser. Genom kontroll av pågående produktion skapas möjligheten att i tid 

kunna upptäcka och åtgärda felaktig disponering av resurser och avvikelser. Störningar i 

allmänhet upptäcks då i tidigt skede, vilket förhindrar upprepning och minskar deras skadegrad 

för produktion. För att genomföra en produktionsuppföljning krävs vissa underlag. Dessa 

underlag är datainsamling och avstämning.  Med dessa underlag skapas en visuell återkoppling 

till produktionen. 

 

De flesta utövarna av ekonomistyrning tenderar att använda sig av traditionella metoder och 

verktyg inom planering och schemaläggning, trots att det finns tillgång till mer moderna 

tillvägagångsätt. Anledning till detta verkar vara att de traditionella metoderna är lättare att förstå 

och dela med medarbetare, till skillnad från de nyare och sofistikerade verktygen. Det har riktats 

kritik mot PERT- metoden, Tidsplan i form av Gantt schema och kritiska linjen för att inte 

innehålla hantering av risk i stor omfattning, vilket kan leda till felaktiga estimat för projekt. 

Dessa metoder anses vara traditionella metoder, då de flesta härstammar från andra världskriget 

(AlNasseri & Aulin, 2015).  

 

De tillkortakommanden som kritiker menar återfinns inom traditionella metoder har lett till att 

nya metoder har utvecklats, så som, Theory of Constraint (TOC), Last Planner System (LPS), 

Critical Chain Project Management (CCPM) (AlNasseri & Aulin, 2015). TOC är en metod som 

utvecklats för att möjliggöra indentifiering och utnyttjande av begränsade resurser 

(Golmohammadi, 2015). LPS är ett operativsystem som används i syfte att optimera arbetsflödet 

och främja snabb inlärning (Fernandez-Solis et.al, 2013). Inom CCPM- metoden används buffert 

av olika slag för att motverka risker inom projekt (Agarwal & Larson, 2014). Agarwal och 

Larson (2014) menar att CCPM har ökat i användande bland styrande befattningar inom projekt. 

Fernandez-Solis et.al (2013) menar att även LPS är en snabbt växande metod bland användare 

inom företag. Enligt fallstudier gjorda av AlSehaimi et.al (2013) finns resultat som visar på att 

implementeringen av LPS har lett till förbättrad produktionsplanering, styrning på byggområdet 

och förbättrad kommunikation och koordinering mellan involverade parter. 

3.5.1 Datainsamling och avstämning 

Datainsamling innebär insamling och redovisning av verkliga tids-, mängd-, ekonomiska 

uppgifter från ett projekt. Detta är data som samlats in under produktionen från startdagen fram 

till det skedet produktionen befinner sig inom. Det är viktigt för fortsatt arbete att inneha aktuell 

produktionsdata för att påverka produktionens ekonomi positivt. Det finns många byggföretag i 

dag som inte lägger så stor vikt på detta. Datainsamling under produktionen är generellt den 

aktivitet som är mest tidskrävande vid produktionsuppföljning (Révai 2012).  

 

Avstämning är ett annat ord för kontroll. När avstämning utförs jämförs den data som samlats in 

av de verkliga tids- och mängduppgifterna med motsvarande förväntad/planerad data. 

Avstämningar används även som underlag för framtagning av prognoser. Vid framtagningen 

används avstämningar som underlag för att förespå slutresultatet för projektet. Avstämningarna 
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visar hur produktionen förhåller sig till planerna. Med hjälp av informationen om hur 

produktionen ser ut, samt kunskapen av vad som återstår av projektet, kan en kalkylerad 

bedömning tas fram för att gestalta slutresultatet (Révai, 2012). 

 

Processen av en tidsplansavstämning börjar med att produktionsledningen går igenom tidsplanens 

olika aktiviteter och konstaterar ifall de är påbörjade, pågående eller avslutade. För pågående 

aktiviteter krävs en bedömning av hur lång tid som kvarstår till dess att aktiviteten är slutförd. 

Avstämningen markeras med en avstämningslinje som dras från toppen av en huvud tidsplan till 

botten och indikerar på hur mycket tid som kvarstår för att slutföra aktiviteterna (Persson, 2012). 

 

En avstämningslinje används för att analysera nuläget inom produktionen med hjälp av en 

huvudtidsplan/produktionstidplan. Med hjälp av linjen konstateras om aktiviteter är påbörjade, 

pågående eller avslutade. Avstämningslinjen dras från toppen av tidsplanen, vid det datum som 

avstämningen utförts, till botten. För varje aktivitetsrad som linjen passerar så markeras vilket 

skede projektet härleds till, detta illustreras i figur 3.4. 

 
 

 

 

 

 

Aktivitet 1 
Här representerar avstämningslinjen att 

aktviteten är längre fram än planerat.  

 
Aktivitet 2 
Linjen visar att aktiviteten ligger i fas  
enligt planen  

 
Aktivitet 3  

Aktviteten är ej påbörjad och ligger 

efter enligt planerna. 

  

 

 

Avstämningslinjen kan sicksacka sig genom tidsplanen mellan de olika aktiviteterna beroende på 

vad som är färdigställt och inte. Avstämningslinjen blir användningsbar då de planerade 

timmarna summerats och kan vid en första anblick se ut att förhålla sig positivt till planeringen, 

även om så inte är fallet. Trots att linjen förhåller sig positivt till de flesta aktiviteterna än 

planerat så betyder detta nödvändigtvis inte att mer resurser sparats än resurser som är 

förbrukade. Exempelvis kan linjen finnas längre bakåt på en aktivitet som kräver många arbetare, 

vilket leder till att aktivitet måste förlängas, som därigenom resulterar i större förluster även då 

andra aktiviteter förhåller sig tidigare än planerat (Persson, 2012).  

 

Figur 3.4; Avstämningslinje.  Egen illustration utefter litteratur, Nordstrand (2009). 
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3.6 PERT- metoden och kritiska linjen 

PERT metoden till skillnad från den kritiska linje- metoden är värdefull att använda där 

varaktigheten för momentet är svår att avgöra, där även erfarna projektledare bara kan ge en 

fingervisning om hur lång varaktigheten bör vara (Oberlender, 2000). Kontroll av aktiviter leder 

till en effektiv hantering av projektet i stort, eftersom det bidrar till att kunna agera i tid om 

sluttiden riskerar att fallera (Plebankiewicz et.al, 2015). 

 

PERT står för Program Evaluation and Review Technique och används för att beräkna en 

uppskattad tidsåtgång för aktiviteten i fråga. Uträkningen sker i ett antal olika steg, där faktorer 

som behövs för att beräkna tiden som krävs är: tiden för färdigställande av momentet ur 

optimistisk synvinkel, den mest troliga tiden som krävs för att färdigställa momentet samt den tid 

som krävs för att färdigställa momentet ur pessimistisk synvinkel (Oberlender, 2000; 

Plebankiewicz et.al, 2015; Flouris & Lock, 2009). 

 

För att kunna överblicka de delar som utgör hela färdigställandet av projektet görs ett tidschema 

där den kritiska linjen tas fram genom att lägga upp en överblick på momenten (Vanhoucke, 

2009). Den kritiska linjen vid schemaläggning bidrar till att se vilka moment som är avgörande 

för att färdigställa arbetet inom utsatt tid, de moment som tar längst tid att färdigställa ingår här. 

Det är dessa kritiska moment som behöver färdigställas på deras utsatta tidpunkter för start och 

slut för att undvika förseningar (Exponent, 2016). De moment som inte är kritiska för sluttiden 

kan därfor inom vissa bestämda gränser antingen senare- eller tidigareläggas (Exponent, 2016). 

3.7 Resursuppföljning  

Resurser i detta fall omfattar människor som utför, organiserar arbetet med maskiner, material 

och andra hjälpmedel i produktionsarbetet. Den enklaste versionen av resursuppföljning är ett 

diagram med två kurvor som visar verklig nedlagd arbetstid och planerad arbetstid. Kontroll av 

rätt lagstorlek är en uppgift inom denna typ av uppföljning. De resurser som är planerade behöver 

finnas tillgängliga redan från början av projektet. Om produktionen skulle vara underbemannad 

är det lätt att produktionstiden förlängs. Det bör undvikas och en metod som kan användas för att 

åtgärda problemet är att under en kortare period kompensera förlorade arbetstimmar genom att ta 

in större resurser under viss tid. Den åtgärden bör ske utan längre dröjsmål (Révai, 2012). 

 

Arbetskraft kan variera från 10 % till 50-60% av den totala produktionskostnaden.  Därför är det 

viktigt att planera och följa upp förbrukningen av arbetstimmar. Genom att jämföra budgeterad- 

och nedlagd arbetstid för viktiga aktiviteter kan produktionen styras för att underlätta 

genomförande av åtgärder mot problem som uppstått (Persson, 2012). Ett exempel på hur en 

arbetskraftsberäkning kan se ut, visas av figur 3.5 

 



15 

 

 
Figur 3.5; Summering av arbetskraft. Egen illustration utefter litteratur, Nordstrand (2009). 

Enligt figur 3.5 kan en uträkning i praktiken efterlikna uträkningen nedan:  

 

𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 ∗ 40ℎ =

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛  

 

(7 ∗ 3 + 9 ∗ 2 + 6 ∗ 2 + 5 ∗ 3) ∗ 40 = 2650 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  

 

(Nordstrand, 2009). 

3.8 Ekonomisk uppföljning 

Ett verktygs möjlighet att mäta olika faktorer varierar beroende på vad ekonomistyraren syftar  

till att undersöka. Beroende på vad som ska mätas, behöver ekonomistyraren se till att det verktyg 

som används, återspeglar vad mätningen avser. En utvärdering av verktygen är nödvändig för att 

erhålla ett optimalt resultat (Al-Jibouri, 2003). 

 

Ekonomiuppföljning är som ordet antyder, kopplat till kostnader. Mer exakt verkliga 

kostnader/konto, totala kostnader och intäkter. Denna typ av avstämning används frekvent under 

projektets gång för att upptäcka och agera mot händelser som är avvikande från planerna.  

En kontrollerad ekonomi är grundläggande inom bygg och kommer alltid vara bra för underlag 

och kalkyler. Risken kommer fortfarande kvarstå då oväntade händelser kan inträffa (Ottosson, 

2009). 

 

Tabell 3.6 illustrerar de olika avstämningarna i samband med vad de kräver i form av input och 

vad resultatet visar. 
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Tabell 3.6; Ekonomisk uppföljning beroende av uppföljningsbegrepp. Egen illustration utefter litteratur, Révai (2012). 

 
 

Det är en fördel att använda sig utav en rullande planering under produktionsuppföljning då det 

skapar en mer aktuell planering. En rullande planering eller veckoplanering är en planering som 

omfattar 2-4 veckors-, eller i speciella fall 6 veckors produktion. Huvudsyftet med dessa 

planeringar är att utnyttja resurserna maximalt. Exempelvis vid förseningar kan rullande 

planering innebära ett stöd för att fördela resurserna och leda till att effektivt hamna i fas. Det är 

även rekommenderat att varje vecka gå igenom vilka arbeten som skall göras och vem/vilka som 

skall göra dem (Révai, 2012). Earned Value Management är en version utav resultatuppföljning 

och anses vara en av de mer avancerade metoderna för integration av tidsplan och kostnader 

(Kim & Ballard, 2000). 

3.9 Earned value managment 

Earned value är ett verktyg för att mäta prestation inom projekt vid en viss tidpunkt, och görs för 

att analysera tidsåtgången i förhållande till den kostnad som uppstått. Mer specifikt används 

information om hur projektet förhåller sig till tidsschemat. Det finns tre nyckelfaktorer som krävs 

för att mäta prestationen för ett projekt. Faktorerna är det planerade värdet, den faktiska 

kostnaden samt det tjänade värdet. Det planerade värdet är den budget och tidsplan som är 

sammansatt för att ge en bild av hur arbetet ska utvecklas och genomföras enligt planerat. Denna 

är utformad utefter hur den kritiska linjen ser ut. Den faktiska kostnaden är den aggregerade 

kostnaden som ligger till grund för det utförda arbetet vid det specifika tillfället i projektet 

(Vanhoucke, 2009). Det tjänade värdet visar värdet av det som är tillverkat eller framarbetat till 

den aktuella tidpunkten. Värdet indikerar var på skalan projektet befinner sig, i förhållande till 

vad som var planerat. Det kan vara över, under eller i fas (Oberlender, 2000; Vanhoucke, 2009; 

Project Management Institute, 2005). Figur 3.7 visar hur EVM och de tre nyckelfaktorerna 

presenteras visuellt. 
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Figur 3.7; Earned Value Management. Egen illustration utefter litteratur, Vanhoucke (2009) 

 

För att tillämpa Earned Value Management behöver en fast tidsram etableras för hela projektets 

tidsomfång, där varje aktivitet har en planerad start- och sluttid vilket möjliggör att läsa av earned 

value för varje delmoment i form av tids- och kostnadsaspekt. För att kunna överblicka de delar 

som utgör hela färdigställandet av projektet görs ett tidschema där den kritiska linjen tas fram 

genom att lägga upp en överblick på momenten (Vanhoucke, 2009).  

 

En aspekt som Vanhoucke (2009) lägger vikt vid är att tidsaspekten i vissa fall kan bli åsidosatt 

för att nästan enbart ge utrymme åt kostnadsaspekten och dess mätvärde. I dessa fall menar 

Vanhoucke (2009) att EVM inte är nödvändigt. Kontroller som görs under arbetets gång ger en 

möjlighet att agera i tid för att förhindra problem och för att ta tillvara på möjligheter som kan 

uppkomma under projektet (Vanhoucke, 2009; Vargas, 2003). 

 

Användandet av Earned Value Management är inte självklart hos alla företag och några av 

anledningarna till detta kan vara att språket som används för verktyget inte stämmer överens med 

det vardagliga språket som används inom projektgruppen. Det kan även bero på svårigheten i 

överförbarheten av verktyget till små och medelstora projekt eftersom EVM är utvecklat för till 

synes större projekt. Hos arbetsledningen kan det även finnas tendens att inte vilja se den riktiga 

kostnaden hos ett projekt för att kunna senarelägga eller dölja variationer i form av avvikelser 

från budget (Vanhoucke, 2009). 
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Kim & Ballard (2000) menar att EVM används till fördel enbart när ett projekt innehåller 

aktiviteter eller kostnader som är beroende. Vidare menar Kim & Ballard (2000) att användandet 

av det tjänade värdet inom metoden för att styra arbetet kan leda till opålitligt arbetsflöde. 

Enligt Vargas (2003) har EVM nästan lika stor popularitet sett till användandet hos byggföretag 

som PERT- metoden. Det har också visat sig att metoden är mer använd av ekonomistyrare än 

många andra verktyg inom området (Vargas, 2003). Viana Vargas (2003) menar vidare att 

användandet av tekniken i flera fall inte leder till ett positivt värde eller genomförbarhet. Några 

orsaker till detta skulle kunna bero på några av följande faktorer:  

 

● Avsaknad av förståelse hur metoden fungerar 

● Osäkerhet angående korrekt sätt att använda metoden 

● Användandet av metoden kan vara väldigt tidskrävande och kräver mycket arbete under 

genomförandet. 

● Verktyget används inte konsekvent inom arbetsledningen 

● Kontrollen som verktyget kräver kan ses som ett hot mot personalens arbetsfrihet inom 

arbetslaget 

● Syftet med metoden är vagt 

● En hög kostnad hänförs till implementeringen av metoden 

● Tidigare metoder ekonomistyraren arbetat har resulterat i misslyckande 

● Låg förtrogenhet till metoden 

(Vargas, 2003) 

 

Ett viktigt projekt som är av stor betydelse för företaget behöver också medarbetare som är 

kapabla till att samla in information. Därefter ska det tillförda värdet i projektet analyseras 

(Wideman, 1999). Vidare menar Wideman (1999) att detta visar på behovet av metoden. En 

annan av svårigheterna inom EVM är att dela upp projektet i mindre ingående delar, work 

breakdown structure (WBS) för att därigenom få en lagom stor överblick av projektet. Delas 

arbetet upp i allt för små delar blir pappersarbetet en ansträngande aspekt samt en hög kostnad för 

att kontrollera arbetet. Delas arbetet däremot upp allt för godtyckligt och grovt kan detta leda till 

felaktigheter av datan vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader och att uppsatta tider inte 

uppnås (Fleming & Koppelman, 1999; Vanhoucke, 2009). 
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 Nulägesbeskrivning 4

Inom kapitlet visas resultat från analys av dokument och utifrån intervjuer med respondenten som 

har befattning som projektledare inom projektet. 

4.1 Bakgrund 

Företaget som ligger till grund för fallstudien är inriktat mot projekt som innefattar byggnation av 

bilhallar. Efter många års arbete inom branschen har en expertis utvecklats och företaget är 

eftertraktat hos beställare. Kunskap om produktionskostnader har successivt aggregerats och 

bidrar till en trovärdig uppskattning av slutbeloppet genom användande av nyckeltal för olika 

byggdelar. Nyckeltalen har erhållits genom bearbetande av den kostnad som tidigare byggobjekt 

omfattat, i relation till den volym eller yta som objektet i fråga utgjorts av. Erfarenheten har gett 

möjligheten att effektivt estimera en slutkostnad med tillvägagångssättet. Kunskapen grundas i en 

lång arbetserfarenhet inom olika ledande befattningar som respondenten haft under ca 20 års tid 

med en nuvarande befattning som projektledare. Ekonomistyrningen sker med hjälp av metoden 

Earned Value Management, där verkliga kostnader och verklig tid ställs i förhållande till de 

prognostiserade värdena. Metoden är anpassad för projektet genom att innefatta det estimerade 

resursbehovet som ställs i relation till uppmätt resursanvändande vid aktuell tidpunkt. 

 

Projektet som har utgört underlag för fallstudien har genomförts samtidigt som viss projektering 

har förekommit under projektets gång. För att anpassa ersättningsformen utefter de 

förutsättningarna har ÄTA- arbeten beräknats förekomma och prissättningen har därav utgjorts 

utan större procentuellt påslag. Arbetet är strukturerat och fördelat enligt en utförande 

entreprenad. Inför projektet har beställaren fått stöd av projektledaren vid framställning av 

Allmänna föreskrifter gällande utförandet, samt för att ta in och granska anbud. En mer detaljerad 

vy över fallstudiens struktur kan ses av Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1; Egen illustration av Fallstudiens hierarki, *VE= Ventilation, *VVS=Värme, Vatten, Sanititet, 

*VS=Värme,sanitet 
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4.2 Genomförande 

Fallstudien omfattar en ombyggnation av en bilhall samt dess fasad. Fallföretaget agerar som 

projektledare i byggprojektet och en byggentreprenör har anlitats och ansvarade för 

genomförandet av produktionen. Ändrings- tilläggs- och avgåendearbeten (ÄTA) var en stor post 

för projektet. En så kallad avvikelsesammanställning skapades av entreprenören för att 

åstadkomma en överblick och möjliggöra hantering för de ändringar som gjordes i form av tillägg 

eller avdrag under projektets gång.  Inför projektet, beräknade projektledaren en estimerad 

kostnad för projektet i helhet genom användande av nyckeltal. Byggentreprenaden ansvarade för 

en detaljerad budget för produktionen i form av en produktionskalkyl. De båda kalkylerna visade 

på likartade kostnader för produktionen, vilket stärkte intuitionen att beräkningen var korrekt. 

Resultatet av kalkylen blev de riktlinjer för de kostnaderna inom produktionen att förhållas till. 

 

Respondenten poängterade att kommunikation mellan honom och beställaren stod för en 

avgörande del i processen. Vid avvikelser, menar respondenten, att fler än ett alternativ bör 

lämnas till beställaren att förhålla sig till, för att ges möjligheten att välja det som passar 

målsättningen med projektet. Vidare menar han även att kommunikation mellan honom och 

delaktiga arbetare inom projektet har betydelse för resultatet, och poängterade att förmedling av 

det gemensamma målet behöver framföras på ett tydligt sätt. 

 

Avstämningar under produktionen förekom i högre frekvens i början av projektet än i senare 

skede. Detta för att tillämpa en struktur som skulle verka förebyggande för problem som annars 

kunnat uppstå i senare skede. Enligt respondenten, grundades arbetet i förberedelser för att 

bemöta avvikelser på ett strukturerat sätt som var tillmötesgående för beställaren. Projektledaren 

lade stor vikt vid, att inom det tidiga skedet, nyttja möjligheten att påverka ett projekt och 

menade på att den möjligheten blev allt mindre allt eftersom produktionen fortlöpte. Skenande 

kostnader, menar respondenten, behöver granskas för att synliggöra var de hänförs från. ÄTA- 

arbeten som ger upphov till ökade kostnader inom denna typ av projekt faller inom ramen för 

normala omständigheter menar respondenten och kostnader som inte kan hänföras till denna typ 

av arbeten effektivt måste klargöras och åtgärdas. För att förtydliga uppföljningsprocessen är 

följande illustration framtagen i figur 4.2. Processen upprepades kontinuerligt under 

produktionen och möjliggjorde upptäckt och hantering av avvikelser. Avstämningen utgjordes av 

Earned Value Managment, och baserades på beräkning  
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av nedlagda resurser i form av arbetskraft, i förhållande till uppnått resultat och planerat 

resultatet. En del av de händelser inom projektet som uppbringade avvikande kostnader har 

funnits vara följande. Under en rivning av det dåvarande plåttaket som delvis täckte överkanten  

 

 
Figur 4.3; Bilden visar avlägsning av takfoten. 

 

av fasaden, ledde till upptäckt av en takfot i lättbetong. För att efterfölja övriga planer togs 

beslutet att takfoten skulle avlägsnas. Arbetet gav upphov till en ÄTA- kostnad på 123.000kr. 

 

Ventilationen var från början inte planerad att genomgå renovering till den grad som projektet 

ledde till. Efter vidare kontroller av ventilationen, upptäcktes ventilationen vara i sämre skick än 

förväntat. Beställaren valde då att genomföra en fullskalig renovering av ventilationen, detta 

medförde en kostnadsökning med 250.000kr. Försäljningsdelen som utgjorde en del av projektet, 

Figur 4.2; Egen illustration vid avstämningsprocess. 
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krävde en renovering som inte var planerad från början. Det resulterade i rivning och slipning av 

klinkers, vilket innebar en extra kostnad av 313.000kr i ÄTA-arbeten. Under produktionen 

upptäcktes asbest i rörböjar som beslutades att dessa skulle avlägsnas. Detta på grund av att 

asbest är ett hälsovådligt material och kan vara svårupptäckt.  

 

Projektledaren inom projektet sammanställde prognoser månadsvis, för att estimera hur projektet 

kommer att fortlöpa, med beaktande av händelser som uppkommit under arbetet. Prognoserna 

möjliggjordes med hjälp av de frekventa avstämningarna som underlag och detaljeras genom att 

särskilja på ÄTA-arbeten och övriga kostnader. För att öka produktiviteten i projektet och undgå 

onödiga kostnader, har mängden arbetskraft beräknats för att nå maximalt utnyttjande av 

kapaciteten. Med hjälp av uppskattad arbetskraft inför påbörjad produktion, gjordes en beräkning 

på hur många arbetstimmar som krävdes under hela produktionen. I början av produktionen fanns 

behovet av färre arbetare eftersom inte lika många arbetare krävdes för att utföra de aktiviteter 

som var aktuella. Efter viss tid ökade behovet av arbetskraft, och således ökade även antalet 

arbetare. Vid slutet av produktionen avtog antalet aktiviteter och likaså arbetskraften. Behovet av 

att mängdberäkna arbetskraften har varit stor eftersom den utgör en betydande del av den totala 

kostnaden.  

 

En tidsplan har upprättats för att strukturera arbetet och synliggöra hur det har fortlöpt. 

Tidsplanen användes även för att konkret visualisera vilka moment som bör genomföras inom 

vilken tid som har angetts utefter den kritiska linjen. Respondenten menade att det förekom 

beroenden mellan arbetsmomenten, då färdigställande av varje moment krävdes inför påbörjande 

av nästkommande moment. För att säkerställa följden på momenten har de kartlagts utefter den 

kritiska linjen. De verkliga kostnaderna som projektet gav upphov till, blev bokförda för att 

kontrolleras mot gjorda betalningar, och redovisades med uppdelning mellan betalande parter.  

De verkliga kostnaderna har också använts för att avgöra projektets förhållande till den budget 

som är gjord, och utgjort underlag för prognoserna.  
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 Analys 5

 Vad är avgörande för en framgångsrik ekonomistyrning inom ombyggnation? 

 

En betydande skillnad mellan nybyggnation och ombyggnationen är komplexiteten i projektet. 

Ett projekt som är mer komplext tenderar att avvika mer från planerna. En viktig aspekt inom 

ekonomistyrning är att kunna hantera dessa avvikelser på ett effektivt sätt då de påverkar tid, 

kostnader och kvalitet (McKim et.al, 2002). Även projektledaren resonerar kring detta sätt och 

menar att ÄTA- arbeten inte nödvändigtvis visar på en undermålig ekonomistyrning, utan 

mängden ÄTA-arbeten även beror på, av kunden, tillkommande krav under arbetet. 

 

Vad som blir tydligt enligt både Schenkel (2003) och fallstudien är att det finns ett antal 

svårigheter att uppskatta och förutse avvikelser som kan uppstå under ett projekt. Även Ottosson 

(2009) är av meningen att en ekonomisk uppföljning alltid är en nyckelfaktor för positivt utfall, 

dock kommer en risk att kvarstå då oväntade händelser alltid kan inträffa. Samtidigt pekar både 

Ying-Mei (2014) och projektledaren på att det bör genomföras undersökningar av byggobjektet 

för att kunna förutse problem som kan uppstå. Även projektledaren menar att, trots 

undersökningar angående förhållanden inom byggverket, kan avvikelser uppstå och i synnerhet 

när det kommer till ombyggnationer. Han betonar att, arbetssätt som är strukturerat kring 

uppföljningen, har kapaciteten att bemöta avvikelser. Här kan det handla om en balansgång 

mellan omfattning av undersökningen och förberedelse gentemot oförutsedda händelser. Detta 

leder till högre grad av komplexitet vid ombyggnation, på grund av de dolda problem i 

byggverket som kan vara problematiska att upptäcka (McKim et.al, 2002). Ett exempel återfinns 

inom fallstudien, där hantverkare bland annat upptäcker en takfot i lättbetong, dold bakom en 

plåtfasad, påföljden blir extrainsatta resurser för att avlägsna takfoten.  

 

Kostnaden för att åtgärda problem härrörs ofta till när problemet upptäcks. Vid tidiga insatta 

åtgärder mot avvikande händelser från projektplanen, elimineras risken för dessa kostnader att 

öka och projektets resultat gynnas av agerandet (Hendrickson, 1998). Projektledaren betonar att 

ett strukturerat sätt att hantera avvikelser gynnar projektets utfall. Som visats i fallstudien 

genomför projektledaren fler avstämningar tidigare i projektet, än senare. Detta till följd  av 

konceptet som påvisar en positiv påverkan att genomföra ändringar i början av projektet. 

 

Det har visat sig vara vanligt att kostnader skenar vid produktion. Första steget för att få bukt 

med problemet är att identifiera orsakerna och de faktorer som skapar de skenande kostnaderna. 

En effektiv hantering av orsaksfaktorer kan motverka överskridande kostnader och skapar 

möjlighet att öka vinsten av projektet (Ying-Mei, 2014). Fallstudien har däremot visat att 

avvikande arbeten i form av ÄTA- arbeten inte nödvändigtvis påverkar projektet negativt om de 

följs upp och meddelas kunden. Det faktum att projektledaren har varit delaktig i 

projekteringsskedet, samt att viss projektering även förekom under produktionen kan innebära 

viss påverkan avseende andelen ÄTA- arbeten. Andelen av totalkostnaden som utgjort ÄTA- 

arbeten har visats vara 9,8%, vilket är lägre än normalfallet som anses vara 20% (Eriksson & 

Hane, 2014). Projekteringen som förekommit under produktionen skulle kunnat bidra i arbetet 

avseende reduceringen av förekomsten av ÄTA- arbeten, då det innebär att arbete ingående i den 
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löpande räkningen som ska utföras inom produktionen grundas i ställningstaganden och 

kostnader som korrigeras fortlöpande. 

 

Problem för ekonomistyrning behöver inte nödvändigtvist vara direkt hänförbara till den fysiska 

produktionen. Det kan även bero på oklarheter av projektets omfattning då inte den korrekta 

omfattningen som produktionen ska innefatta, framgår enligt kontraktet (Ying-Mei, 2014). 

Uppfattningen delas av projektledaren delvis, eftersom han menar att omfattningen på arbetet har 

förändrats under produktionens gång, till viss del beroende på kundens ändrade krav på arbetets 

omfattning. Det kan i sin tur leda till ökning av ÄTA-arbeten som helst vill undvikas (McKim 

et.al, 2002). Därav är det viktigt att föra en tydlig kommunikation med beställaren, och i tidigt 

skede, då möjligheten att påverka ett projekt är som störst (Hendrickson, 1998). Exempel på 

förfarandet inom fallstudien, har visat sig vara överlämnande av alternativ till beställaren att ta 

ställlning till, när forcerad ändring av planerna sker. Eftersom kommunikation är en viktig del i 

ekonomistyrningen så tenderar ekonomistyrare att använda sig utav styrverktyg som ger data som 

är lätt att dela med sig av till medarbetare, och de styrverktygen är de traditionella så som PERT, 

Kritiska linjen och tidplan enligt Gantt- schema (AlNasseri & Aulin, 2015). Det är även dessa 

verktyg som används inom fallstudien. 

 

Oberlender, 2000; Plebankiewicz. et.al (2015) menar att PERT- metoden kan lämpa sig vid fall 

då även en erfaren ekonomistyrare har svårigheter att bedöma varaktighet för aktiviteten i fråga. 

Om detta förfarande är relativt och även gäller oerfarna ekonomistyrare så kan det finnas belägg 

för att vissa traditionella verktyg kräver mer erfarenhet från ekonomistyraren. PERT- metoden 

som grundar sig i matematiska formler snarare än erfarenhet skulle kunna lämpa sig för oerfarna 

utövare inom ekonomistyrning. En förklaring skulle kunna grundas i att de variabler som används 

inom PERT- metoden är fler än de som används för den kritiska linje- metoden, där syftet inom 

båda metoderna är att finna den tidsåtgång som arbetsmomenten kräver. Variablerna processeras 

även i fler steg av beräkningar, på ett givet strukturerat sätt, vilket kan bidra till att de inte blir 

lika strängt avgörande som inom den kritiska linje- metoden. Tolkning av traditionella metoder 

har visat att tillvägagångssättet bygger på variabler som är framtagna genom erfarenhet istället 

för att genereras inom metoden. Den tidsåtgång eller resursbehov som ska bestämmas för 

arbetsmoment, avgörs av ekonomistyraren. Detta i kombination med att projektledaren på det 

aktuella fallföretaget är en långt erfaren ekonomistyrare och använder traditionella metoder visar 

på att erfarenheten kan innebära betydelse för användandet. 

 

Den kritik som riktats mot de traditionella metoderna så som PERT, kritiska linjen och Gantt 

schema (tidsplan) grundas i att de inte tar hänsyn till risk i lika hög grad som de mer utvecklade, 

moderna metoderna. Några av de moderna metoderna är Critical Chain Project Management, 

Last Planner System och Theory of Constraint (AlNasseri & Aulin, 2015). Samtidigt har CCPM 

har ökat i användande bland styrande befattningar inom projekt (Agarwal och Larson, 2014). Det 

finns även ett ökat användande av LPS (Fernandez-Solis et.al, 2013). Det finns även studier som 

visar att implementering av LPS resulterat i positiv påverkan på projekt. Eftersom användandet 

av moderna metoder ökat och användandet i vissa fall, leder till positiv påverkan inom projekt 

kan det vara gynnsamt för företag att implementera dessa metoder. 
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Datainsamling är en grundläggande del inom ekonomistyrning. Data skapar grunden till det som 

senare analyseras för att skapa en uppfattning om produktionens situation. Om det läggs extra 

vikt på att samla in ordentlig data så skapas ett mer pålitligt resultat för produktionsuppföljning 

vilket till viss del kan vara avgörande. Datainsamling är en av de delar som grundar en väl 

fungerande ekonomistyrning, att kunna läsa av och förstå avstämningarna och de signaler som 

framgår är en viktig uppgift. Genom att tolka signalerna kan slutsatser dras om hur allvarliga 

avvikelserna är. Ett av de mest vitala områdena att avstämma för att lyckas med ekonomistyrning 

är resultatvärdet, i det här fallet de arbetstimmar som används. De kostnader som påverkar 

ekonomin till störst del och bör övervakas noggrant är arbetskostnader, alltså arbetstimmar. Den 

avgör en omfattande del av de totala kostnaderna och har tendens att avvika från schemat. Detta 

eftersom arbetstimmar kan uppgå till 50-60% av kostnaderna, vilket innebär en relativt stor del 

(Persson, 2012). Projektledaren menar också att arbetskostnader är en post att övervaka noggrant, 

och instämmer att den utgör en stor del av totalkostnaden. ÄTA- arbeten är vanligt tillkommande 

för denna typ av produktion, menar McKim et.al (2002), vilket även betonas av projektledaren, 

som menar att det av ekonomistyrare krävs vaksamhet kring dessa vid uppföljningen, för att 

säkerställa att ökning av kostnader inte beror på övriga händelser. Det kan tänkas vara 

vilseledande vid detta avseendet att godtyckligt anta att det föreligger ÄTA- arbeten om personen 

i fråga är medveten om att de är vanligt förekommande, utan att undersöka saken närmare. Skulle 

det agerandet förekomma, har ekonomistyraren förbisett viktiga avvikelser att följa upp. 

Projektledaren menar att resursavvikelser är ett område som bör uppmärksammas, då de ger en 

antydan om ÄTA- arbeten, eller andra omständigheter. 

 

Enligt (Love & Irani, 2002) har olika professioner inom produktionen en tendens att bortse hur 

deras arbete påverkar övriga arbetsområden. Detta på grund av entusiasmen att leverera ett 

framgångsrikt arbete. Angående problematiken, menar projektledaren att, som projektledare hör 

det till uppgifterna att det gemensamma målet förmedlas på ett tydligt sätt till medarbetare. Det 

bör göras, menar projektledaren,  för att skapa en gemensam förståelse professionerna emellan. 

 

Enligt Kim & Ballard (2000) används EVM endast effektivt då det föreligger beroenden mellan 

aktiviteter inom ett projekt. Inom fallstudien föreligger beroenden mellan aktiviteterna och är en 

av anledningarna till varför metoden används av projektledaren. Projektledaren har betonat, att 

oberoenden är sällan förekommande inom denna typ av projekt. EVM används inom projektet, 

främst som ett redskap för att erhålla signaler om hur arbetsresurser förhåller sig till de planerade 

arbetsresurserna. Enligt Vargas (2003) skulle det kunna finnas olika anledningar till att 

ekonomistyrare inte lyckats med, eller inte använder metoden. Bland dessa anledningar nämns 

osäkerhet kring ett korrekt utförande för metoden. Vargas (2003) nämner även att en anledning 

kan vara användande av tidigare metoder som resulterat i misslyckande. En anledning till att 

projektledaren lyckats med implementeringen kan bero på att sättet att tillämpa metoden, är 

anpassad till verksamheten. Därigenom kan projektledaren lyckats undgå misslyckandet och 

osäkerheten som annars kan uppkomma. Al-Jibouri (2003) menar att det är viktigt att det verktyg 

som personen i fråga valt att använda, mäter det som var avsett från början. I detta avseende tycks 

projektledaren lyckats med det Al-Jibouri (2003) påpekar som en viktig aspekt. Detta eftersom 

projektledaren menar, likt Persson (2012), att resursförbrukningen är en av de största posterna att 

beakta inom produktionen. Det tyder på att projektledaren funnit en tillämpning av Earned Value 
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Management som fungerar väl. Här finns en parallell till vad som nämnts tidigare angående 

tillämpning av PERT- metoden och erfarenhetsbrist. Om PERT- metoden lämpar sig för mindre 

erfarna ekonomistyrare, kan den vara ett bättre alternativ. Nya utövare inom ekonomin som 

förhåller sig till dessa typer av metoder skulle kanske inte avskräckts användandet av exempelvis 

EVM- metoden i ett senare skede. 
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 Diskussion 6

Resultatet utifrån arbetet har genererats utifrån en fallstudie, där syftet har varit fördjupning inom 

området för att synliggöra faktorer som har varit avgörande  för den ekonomiska styrningen. Där 

samstämmighet råder mellan både teorin och fallstudien, ges större möjlighet att i framtiden 

generaliseras tillsammans med övriga studier inom området. Arbetet har inriktats mot den 

ekonomiska styrningen inom produktionen och det har framkommit under arbetets gång, att 

projekteringen skulle kunnat spela roll för utformningen, där bland annat krav på entreprenören 

har framförts. På grund av uppsatta ramar för arbetet att förhållas inom, gällande frågeställningar, 

validitet och reliabilitet så har arbetet uteslutit projekteringsskedet. 

 

Kostnadsökningar inom byggprojekt som stigit från år 1990, beror delvis på lönekostnader 

(Boverket, 2014). Detta arbete visar på att denna information är rimlig. Med dagens komplexitet 

inom byggnadsprojekt, specifikt inom ombyggnation, skapas en utmaning av att kunna navigera 

genom projekt utan att bemöta hindret. Det medför en extra kostnad då fler arbetstimmar måste 

tas i bruk. Detta arbete bidrar till en aggregerad kunskap om hur dessa hinder kan hanteras och 

hur de kan motarbetas. Det kan bidra till att få bukt med de uppåtgående kostnaderna beroende på 

lönekostnader. 

 

Forskningsfrågan har angripits genom att forskarna har antagit det konstruktivistiska 

förhållningssättet, vilket tycks påverkat arbetet positivt eftersom lärandet har uppstått hos 

projektledaren inom den aktuella befattningen och tidigare befattningar. Processen kan sägas 

upprepas vid intervjun, då projektledaren för vidare erfarenheter baserade på inlärning inom 

yrket. Forskarna har genom teori, genererat grundläggande kunskaper om området som arbetet 

behandlar, vilket underlättat intervjuerna med projektledaren, då intervjun kunnat påbörjas på en 

högre nivå. Den kronologiska ordningen har strukturerat hur det konstruktivistiska angreppsättet 

ska tillämpas. 

 

Fallstudien visar på en väl utförd ekonomistyrning avseende ÄTA-kostnader, som resulterade i 

9,8 % av totalkostnaden, vilket är mindre än hälften av normalfallet. Enligt teorin bör en 

beställare vänta sig en ÄTA-kostnad närmare 20 % av totalkostnaden (Eriksson & Hane, 2014). 

Det påvisar att många kostnader har undvikits med hjälp av projektledarens arbetssätt. Under 

intervjun med projektledaren har det skett tolkning från intervjuarna angående projektledarens 

redogörelse för sina svar, för att möjliggöra en rättvis tolkning av svaren. Tolkningen har 

genererat i den uppfattning, att projektledaren har vägt för och nackdelar med olika metoder och 

att han har grundat erfarenheten sedan lång tid tillbaka i tidigare företag och dåvarande styrande 

befattningar. Erfarenheten har genererat utvalda metoder för bedrivande av projekt. Inom ett 

bredare perspektiv bör informationen kunna användas av företag verksamma inom samma 

område för att förbättra den egna ekonomistyrningen, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet. 

Rapporten bidrar med kunskap om vilka faktorer inom ekonomistyrning som är viktiga att 

hantera och hur användandet ter sig vid ombyggnation. Arbetet har visat en antydan på att de 

styrverktyg som används kan kräva olika stor erfarenhet av utövaren. Arbetet tyder även på att 

företag bör säkerställa att uppföljningsverktyg som används, speglar de värden som avses och 

som funnits utgöra störst del inom arbetet som bedrivs. I detta fall har fallföretaget använt sig av 
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Earned value management för uppföljningen, där arbetsresurser funnits vara en avgörande faktor 

för totalkostnaden. 

 

Kim & Ballard (2000) menar att användandet av styrverktyg ur ett generellt perspektiv kan vara 

felaktigt och att det därför visar ett undermåligt resultat i slutändan. Arbetet har visat att mer 

komplexa metoder skulle kunna lämpa sig för mindre erfarna ekonomistyrare, vilket skulle kunna 

mynna ut i ett mer positivt resultat. En sådan metod är PERT, det skulle dock kunna behövas 

ytterligare studier för att stärka ett sådant samband ytterligare. ÄTA- hanteringen har visat sig 

vara en viktig del att kontrollera, vilket även visat sig vara utmärkande för ombyggnationer enligt 

McKim et.al (2002). 

 

Eftersom projektledaren i detta fall hyr in personalen som utför arbetet på byggarbetsplatsen 

genom entreprenörer, så skapas indirekt fler jobb inom samhället. Jobben skapas inte inom 

projektledarens företag, däremot tillför det jobbmöjligheter hos andra aktörer där samarbete sker. 

Därav bidrar det även positivt till samhället i stort. 

 

Den kronologiska ordningen som arbetet följt har lett till en förtydligad struktur för arbetets 

omfattning och hur forskningsfrågan ska angripas. Inom introduktionen nämns kundens åsikt 

angående kvaliteten på ett genomfört projekt som en väsentlig aspekt att beakta. Denna aspekt 

har inte fallit inom de ramar för arbetets omfattning som är uppsatta för arbetet, men kan komma 

att ingå i framtida studier. Om en vidare studie på arbetet skulle genomföras, anser författarna att 

det vore till fördel att låta den göras bland flera olika ekonomistyrare, vilket hade bidragit till en 

generaliserbar bild av vad som bidrar till en framgångsrik ekonomistyrning ur ett bredare 

perspektiv. Vidare studier skulle även kunna göras med syftet att undersöka om vissa metoder är 

bättre lämpade för olika typer av projekt, exempelvis nybyggnad, tillbyggnad och anläggning. 

 

Om en kvantitativ studie utförs med en liknande frågeställning, skulle det kunnat skapa en 

statistisk bild av vad som är avgörande aspekter. Det är dock inte säkerställt att studien hade 

kunnat bli validerad, eftersom det finns flertalet variabler som spelar roll i detta sammanhang. 

Troligen skulle en ordentlig avgränsning krävas. Arbetet har inte omfattat deltagande 

observation. Det är en metod som kan tillämpas i mer omfattande framtida studier. Metoden kan 

komplettera empirisk data och intervjuer. Den deltagande observationen skulle kunna äga rum 

under de möten som finns mellan projektledare och medarbetare, samt under de besök som görs 

på arbetsplatsen. Deltagande observation skulle bidragit med en helhetsbild av projektledarens 

utmaningar och adderar ytterligare underlag för analys. Arbetet skulle även kunnat utökas med att 

innefatta intervjuer hos de företag som varit byggentreprenader i projektet, eftersom det är en 

befattning som ger upphov till kostnader, som också kan kontrolleras. Vid tillägg av intervjuer 

hos företaget som agerar byggentreprenör finns risk för att validiteten reduceras. Därför kan 

frågeställningen för ett sådant arbete behöva ändras.  

 

Fernandez-Solis et.al (2013) menar att metoden LPS ökar i användning hos företag och Agarwal 

& Larson (2014) är av samma mening när det kommer till CCPM- metoden. Båda metoderna 

anses falla inom ramen för moderna och utvecklade metoder, till skillnad från exempelvis kritiska 

linjen och tidsplaner enligt Gantt- scheman (AlNasseri & Aulin, 2015). Forskning (AlSehaimi 
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et.al, 2013) har genom fallstudier visat att implementering av LPS har resulterat i positiv 

påverkan på produktionen inom projekt. Det har även visat sig att avvikelser är typiskt 

förekommande inom ombyggnationer (McKim et.al 2002). Då de moderna metoderna i högre 

grad tar risker i beaktande kan de vara användbara inom ombyggnation, eftersom avvikelser har 

visat sig vara utmärkande vid ombyggnationer. Som nämns inom introduktionen så krävs av 

företag att projekt levereras inom utsatt tid och kostnad, för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden (Schenkel, 2003). Eftersom moderna metoder börjat visa på ökat användande, 

samtidigt som det finns belägg för att de påverkar projekt hos företag positivt, så skulle de 

moderna metoderna kunna utgöra framtida förbättringar hos fallföretaget. Det skulle kunna bidra 

till en fortsatt konkurrenskraftighet. 

 

 

  



30 

 

 Slutsats 7

Det finns ett antal faktorer som bidrar till en framgångsrik ekonomistyrning inom ombyggnation. 

En grundläggande del i ekonomistyrningen är datainsamling. Utan datainsamlingen finns det 

ingenting att processa för att få fram ett resultat. Därför är det viktigt att det kontinuerligt sker 

insamling av aktuell data och att den analyseras. De data som kan anses som vara nyckeln till 

framgång är arbetskostnader, detta för att den avgör den större delen av totalkostnaden, samt att 

den distinkt indikerar när produktionens kostnader navigerar åt fel håll.  

 

Steget efter datainsamling är avstämningar. Det verktyg som används för avstämning bör vara väl 

motiverat för att säkerställa att denna speglar det mätningen avser, och att det är anpassat för 

området företaget verkar inom. Earned Value Managment är ett av verktygen att föredra vid 

användning av arbetskostnader som mätning. För att kunna styra projektet mot budgetmålet krävs 

det att avstämningar genomförs. Det gäller även att erhålla kunskap om när de skall utföras. 

Analysen tyder på att avstämningar bör göras frekvent i början av produktionen, då det blir mer 

lönsamt att åtgärda problem i tidigt stadie. Detta är en viktig kunskap att inneha för att förhindra 

eskalerande kostnader.  

 

Avläsning av de signaler som erhålls efter en avstämning är ett stort moment, dock krävs 

förståelse för signalerna. Utan förståelse för dessa signaler bidrar uppföljningen med väldigt lite. 

Detta leder till att det blir väsentligt att kunna särskilja normala, och övriga avvikelser. Normala 

avvikelser för ombyggnation är ÄTA- arbeten, vilka i sin tur leder till ökade resurskostnader som 

kan hänföras till omkring 50-60% av den totala kostnaden.  

 

Erfarenhet inom ekonomistyrning är alltid en fördel då det medför kunskaper från tidigare fall, 

som leder till djupare förståelse av beroenden. Dock kan det finnas ett verktyg som kan 

appliceras för de mindre erfarna, verktyget PERT. PERT skulle kunna underlätta för mindre 

erfarna ekonomistyrare att uppskatta arbetsmomentens tidåtgång. Det kan dock krävas ytterligare 

forskning för att stärka detta påstående.
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 Bilaga 1 8

Intervjuguide 

 

 Vad är viktigast i starten på byggproduktionen? 

(Avseende styrmedel/ kundrelation/ medarbetare) 

 

 Vad är viktigast halvvägs in i produktionen? 

(Avseende styrmedel/ kundrelation/ medarbetare) 

 

 Vad är viktigast i slutet av produktionen? 

(Avseende styrmedel/ kundrelation/ medarbetare) 

 

 Vilket av ovan nämnda stadier är mest kritiskt? 

 

 Vilka rutiner har använts för ekonomisk avstämning under arbetets gång? 

 

 Vilket verktyg/ metoder är viktigast för ekonomin inom produktionen? 

 

 Hur hanteras avvikelser från produktionsplanen? 

 

 Vad är viktigt att tänka på vid avstämningar?   

 

 Hur används EVM inom produktionen?  

 

 Vad är viktiga egenskaper hos en ekonomistyrare? 

 

 Anser du att det råder oberoende inom projektet? 
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