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Sammanfattning 

Idag blir alltför många byggprojekt försenade och håller inte budget. Därför är en bra 
projektstyrning grunden för lyckade byggprojekt. De vanligaste planeringsmetoderna 
inom byggbranschen är idag Gantt-schema och Critical Path Method. Problemet med 
dessa är att fokus endast ligger på tiden för projektet och hanterar inte budgeten. En 
projektstyrningsmetod som kopplar samman tid och kostnad är Earned Value 
Management. Earned Value Management möjliggör beräkningar av olika nyckeltal 
för kostnad och tid som kan användas för att i ett tidigt skede kunna se trender i 
projektgenomförandet.  

Syftet med vår studie är att beskriva projektstyrning inom byggbranschen samt att 
förklara vilka kriterier som krävs för att implementera projektstyrningsmetoden 
Earned Value Management på ett byggföretag.  

I och med att Earned Value är oprövad på byggföretag valde vi att göra en fallstudie. 
Vi har utifrån ett avslutat byggprojekt på ByggSjögren i Halmstad undersökt vilka 
kriterier som finns, och krävs för att tillämpa Earned Value Management. Genom 
intervjuer med Annarell Malmberg och Martin Bengtsson, ansvariga för kalkyler och 
inköp på ByggSjögren, och Insa Ostendorf, projektledare på Ramböll kunde vi med 
hjälp av den information de gav oss utföra vår studie.  

Utifrån den empiri och data vi samlat har vi gjort beräkningar och förslag på hur 
ByggSjögren skulle kunna gå till väga vid en implementering av Earned Value 
Management. Vi har utifrån ett avslutat projekt studerat vilka kriterier som idag finns, 
och vilka som saknas för att kunna använda sig av Earned Value Management. 
Slutligen kom vi fram till att de kriterier som är viktiga för att kunna implementera 
Earned Value Management i byggbranschen är framförallt en noggrann uppföljning. 
Metoden består av tio viktiga steg, vilka utgör de kriterier som krävs för en 
implementering. Mycket av det som ingår i Earned Value Management görs redan 
idag på många byggföretag fast de har inget namn på det.  

 



 

 

Abstract  

Today, too many construction projects are delayed and deviates from the budget. A 
good project management is the basis for successful construction project. The most 
common planning methods in the construction industry is currently Gantt chart and 
CPM. The problem with these is that focus is only at the time of the project and 
doesn’t handle the budget. A project management method which connects the time 
and cost is Earned Value Management. Earned Value Management enables 
calculations of different metrics for cost and time that can be used early to see trends 
in project implementation. 

The aim of our study is to describe the project managenment in the construction 
industry and to explain the criteria needed to implement project management 
methodology Earned Value Management in a construction company. 
 
The EVM is unproved at the construction company we chose to do a case study about. 
We have in a completed building projects in ByggSjögren in Halmstad, Sweden, 
examined the criteria that exist, and are required to apply Earned Value Management. 
Through interviews with Annarell Malmberg and Martin Bengtsson, responsible for 
calculations and purchase of ByggSjögren, and Insa Ostendorf, project manager at 
Ramböll, we were using the information they gave us to do our study. 
 
Based on empirical evidence and data we collected, we have made estimates and 
proposals for ByggSjögren could proceed at an implementation of Earned Value 
Management. We have from a completed project studied the criteria that exist today, 
and what is missing to be able to use Earned Value Management. Finally, we 
concluded that the criteria that are important to implement Earned Value Management 
in construction industry is particularly close monitoring. Much of what is included in 
the Earned Value Management is already being done today in many construction 
companies, but they have no name for it. 
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1. INLEDNING 
I uppsatsens inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till det ämne vi har 
valt samt syftet med den här uppsatsen. Vår problemformulering kommer att 
formuleras och avslutande tar vi upp avgränsningarna.  

1.1 Problembakgrund  
Projekt har sedan andra världskriget varit en populär och accepterad arbetsform. Med 
tiden har projektarbete utvecklats till att idag vara en självklar arbetsform på de flesta 
företag (Macheridis, 2001). Eftersom verksamheter och uppgifter i samhälle och 
näringsliv idag organiseras i projektform, är projektstyrning ett viktigt och aktuellt 
kompetensområde (Antvik & Sjöholm 2010).  

Planering är grunden i all projektledning och förutsättningen för att få ett lyckat 
resultat. Trots förberedelser och planering inför projektet kan det ändå uppstå problem 
och avvikelser som inte har gått att förutse. Därför är det viktigt att under hela 
projektets gång följa upp och kontrollera att tidplan och budget följer planering 
(Tonnquist, 2010). 

Att arbeta i projektform är inom byggbranschen självklart, eftersom varje bygge är ett 
projekt i sig. Därför är det viktigt inom byggbranschen med kunskap om hur 
projektstyrningsmetoder används (Nordstrand & Révai, 2008). År 2008 blev mer än 
sextio procent av alla byggprojekt i Sverige dyrare än planerat och endast en tredjedel 
färdiga i tid. Att kostnaderna och tiden drar iväg blir allt vanligare på byggprojekt 
idag (KPMG, 2008). Det varierar kraftigt hur väl utförda byggprojekt är idag. Aktörer 
i byggbranschen menar att det finns ett behov av metoder för att mäta och följa upp 
byggprojekt. Nya metoder håller på att arbetas fram inom branschen för att kunna 
förebygga misslyckanden (Norström, 2006). I byggprojekt orsakas trettio procent 
bland annat av byggfel, slöseri, väntan och felaktig projektering. Detta motsvarar 50 
miljarder kronor om året (Hamrud, 2006). 
 
Att bygga ett hus är ett komplicerat samspel mellan många olika parter, det är många 
faktorer som ska tas hänsyn till. Det ska göras beräkningar och övervägningar som 
gäller teknik, resurser, budget, kvalitet, tid, organisation, maskiner och så vidare. 
Planering är ett viktigt verktyg för att göra bedömningarna, värderingarna och fatta 
viktiga beslut (Nordstrand, 2008).  

1.2 Problemdiskussion  
Det är på grund av dålig planering och bristfällig projektstyrning som alltför många 
byggprojekt idag blir försenade, fördyrade och ändå inte håller planerat resultat. Det 
är därför viktigt att ha en väl genomarbetad metod för att kunna upptäcka avvikelser 
från budget och tidplan i ett så tidigt skede som möjligt (Philipson & Antvik, 2010).  

Inom byggbranschen är det vanligt att använda sig av projektstyrningsmetoderna 
Gantt, CPM och PERT. De visar enbart tid och resursplanering. CPM är mest lämplig 
för byggprojekt och används därför mest just inom byggbranschen. Ingen av dessa tre 
metoder visar dock sambandet mellan tid och budget. Allt fokus ligger på tidplanen 
(Nordstrand & Révai 2008). Här ser vi som ekonomer en varningssignal, eftersom 
alltför många byggprojekt idag blir fördyrade. I tidningar kan vi alltför ofta läsa om 
byggprojekt som är försenade och som långt ifrån följer budget. Vi ställer oss därför 
frågan om det finns någon metod som gör att avvikelserna kan upptäckas i tid och 
åtgärdas innan det är för sent.  
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Det är viktigt för företag att bygga upp goda kundrelationer. Har en kund tappat 
förtroende betyder det i de allra flesta fall att du tappar kunden (Holmström & 
Wikberg, 2010). Trots avvikelser från tidplan och budget måste ett projekt slutföras 
eftersom kunden förväntar sig ett resultat, varken kunden eller företaget skulle tjäna 
på att projektet lades ner. Ett dåligt utfört projekt försämrar dessutom snabbt 
företagets anseende (Philipson & Antvik, 2009).  

En projektstyrningsmetod som kan ge en helhetsbild av projektet är EVM. Metoden 
kopplar samman tid, teknik och ekonomi (Art Gowan, Mathieu & Hey, 2006). Med 
hjälp av EVM kan de inblandade i projektet få en bra framförhållning vilket leder till 
att kundnyttan ökar och förtroendet bevaras (Tonnqvist, 2010). Earned Value 
Management, kan inte utföra mirakel utan fungerar som en tidig varningssignal 
(Fleming & Koppelman, 2006). 

Att EVM inte har slagit igenom inom byggbranschen skulle kunna bero på bristande 
kunskap och osäkerhet. För många företag är det skrämmande att börja använda sig 
av en helt ny metod. Fördelen med EVM är att många företag redan använder sig av 
delar av metoden i sina projekt utan att vara medvetna om det. Det kan vara mycket 
små medel som krävs för att implementera EVM i ett företag (Kim, Wells Jr & 
Duffey, 2003).  

1.3 Problemformulering  
Vilka kriterier krävs för att implementera EVM i byggbranschen?  

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att beskriva projektstyrning inom byggbranschen samt att 
förklara vilka kriterier som krävs för att implementera projektstyrningsmetoden EVM 
på ett byggföretag.  

1.5 Avgränsningar  
I uppsatsen kommer vi inte titta på hur ledarskapet påverkar projektstyrningen, alltså 
inte gå in på projektledarens roll. Vi är dock medvetna om projektledarens makt att 
påverka och vikten av att ha ett bra ledarskap inom projektstyrning. Vi kommer 
enbart att fokusera på tidplan, budget och det uppnådda tekniska resultatet.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet beskriver vi med hjälp av teori hur byggprocessen ser ut samt hur 
byggprojektstyrningen utförs. Detta för att sedan beskriva projektstyrningsmetoden 
EVM och dess uppbyggnad samt för – och nackdelar med metoden.    

2.1 Att styra byggprojekt 
 
2.1.1 Projektdefinition 
Det finns många definitioner på projekt. En vanligt förekommande definition är att 
projekt är en engångssträvan som består av unika arbeten som ska utföras under en 
viss tid med specifika mål (Fleming & Koppelman, 2006). En annan definition är att 
projekt är en unik uppgift som är tidssatt, har egen budget och görs av en tillfällig 
organisation (Tonnqvist, 2010).  Projekt kan ses som en process som krävs för att 
producera och uppnå ett specifikt resultat. Ofta läggs mer fokus på själva resultatet än 
processen att nå dit. Men både processen, projektet och själva resultatet kräver 
effektiv styrning (Archibald, 1992).  

Det finns många olika anledningar till att projekt uppstår. Det kan vara ett problem 
som behöver lösas, en vara eller tjänst som ska utvecklas eller produceras. En sak som 
alla projekt har gemensamt är att de ska tillfredsställa ett behov hos någon (Tonnqvist, 
2010).  

2.1.2 Byggprocessen  
Ett byggprojekts syfte är att tillverka eller bygga om en byggnad eller en anläggning. 
Den som för sin räkning låter uppföra en byggnad eller anläggning kallas byggherre. 
Ett byggprojekt kan organiseras på många olika sätt. En vanlig entreprenadform är 
generalentreprenad som är en form av utförandeentreprenad. Byggherren har vid 
denna entreprenadform låtit utföra projekteringen fram till färdiga bygghandlingar. 
Ett förfrågningsunderlag som omfattar hela utförandet av byggprojektet sammanställs. 
Den entreprenör som får beställningen är den som kallas generalentreprenör. Ansvaret 
för samordningen under projektets gång ligger hos generalentreprenören, som nästan 
alltid är ett byggföretag. Byggföretaget anlitar i sin tur underentreprenörer 
(Nordstrand, 2008).   

Det är först i anbudsskedet som byggentreprenören kommer i kontakt med 
byggprojektet vid utförandeformen generalentreprenad. I detta skede ska metoden för 
hur huset ska byggas fastställas och därefter en kostnadsberäkning göras. Det är 
viktigt att ha en klar uppfattning om vilka metoder som ska användas och vilka 
resurser som behövs samt tiden för byggprojektets utförande för att kunna bedöma 
just kostnaderna och räkna fram rätt anbudssumma. Efter beställningen görs en 
utveckling av anbudsarbetet och tillägg av vissa produktionsplaner. Dessutom görs en 
så kallad produktionskalkyl vilket är en kostnadsbudget. Under själva byggskedet sker 
kostnads- och resursuppföljningar regelbundet (Nordstrand & Révai, 2008).   

En annan vanlig entreprenadform är totalentreprenad, här ingår beställaren avtal med 
en enda entreprenör som får uppdraget att både projektera och uppföra huset 
(Eskilsson, 2008). 
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2.1.3  Byggstyrning  
En förutsättning för att kunna styra en komplicerad verksamhet, så som ett 
byggprojekt, är att verksamheten fram till leverans är planerad i form av till exempel 
tidplaner, arbetsplaner och resursplaner. Produktionen följs regelbundet upp med 
hjälp av dessa planer och därmed kan eventuella avvikelser upptäckas i tid och 
åtgärder kan vidtas för att styra projektet mot rätt mål igen. En förutsättning för bra 
byggstyrning är planering. Syftet med byggstyrningen är att byggprojektet ska hålla 
tidplan, kvalitet och budget (Nordstrand & Révai, 2008).  

Inom byggbranschen är traditionell planering och nätplanering de vanligaste 
teknikerna för schemaläggning. Enligt traditionell metod visas tidplanen i form av ett 
Ganttschema, benämnt efter Henry L Gantt (Nordström & Révai, 2008). Ett 
Ganttschema består av horisontella staplar i ett diagram. Dessa representerar 
aktiviteter. Stapelns längd visar hur lång tid aktiviteten beräknas ta. Start – och 
sluttidpunkter kan avläsas på tidsskalan längst upp. Viktiga milstolpar brukar 
markeras i diagrammet (Kumar, 2005).  

 

         
Figur 1 Ganttschema Källa: Egen figur 

PERT och CPM är två typer av nätplanering (Nordstrand & Révai, 2008). Av dessa 
lämpar sig CPM bäst för byggbranschen och används därför flitigt. Till skillnad från 
traditionell planering visar nätplanering samband mellan aktiviteterna och vilka 
aktiviteter som styr produktionen, den så kallade kritiska linjen. Det som 
kännetecknar den kritiska linjen är att den visar den kortaste projekttiden, varje 
aktivitet på linjen är kritisk. Försening av någon av dessa aktiviteter betyder försening 
av hela projektet (Yang, 2007).   
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Figur 2 CPM Källa: GAO (2009) 

 
För att kunna ta fram en budget måste de resurser som krävs för att genomföra 
projektet förutses, kvantiteten av varje resurs, när de kommer behövas och hur mycket 
de kommer kosta. Även inflationen ska tas hänsyn till (Meredith & Mantel, 2010). Ett 
kostnadssystem för resultatmätning är beroende av god budgetering för att 
tillhandahålla en realistisk baslinje mot vilken verkliga kostnader kan jämföras 
(Kemps, 1992).  

2.2 EVM  
2.2.1 Bakgrund EVM  
EVM är inget nytt begrepp, metoden har funnits i någon typ av form sedan tidigt  
1900 – tal. Det var då inom den tillverkande industrin i USA delar av den började 
användas. På 1920 – talet tillämpade General Motors en form av EVM, som senare 
kom att kallas PERT, en nätplaneringsteknik för att styra och planera arbetet, PERT 
började användas 1958 inom den amerikanska flottan. En metod som kom till under 
samma tidpunkt som PERT var CPM (GAO, 2009). 

Nästa steg i utvecklingen skedde år 1962, då förespråkarna av PERT kom på att det i 
ett nätverk kunde läggas till resurser för att kunna hantera både tid och kostnader. 
Detta kom att kallas PERT/costs, och är föregångaren till vad vi idag kallar EVM. Till 
en början var EVM en komponent av vad som då kallades Cost/Schedule Control 
Systems Criteria eller C/SCSC, systemet innehöll 35 standardkriterier som krävdes 
inom det privata näringslivet. Kriterierna antogs först av USA:s försvarsdepartement i 
december 1967 och var genomgående godkända att användas som en metod för 
kostnadskontroll, dessa kom att användas ända fram till 1995. Samma år tog en 
kommitté sig an en uppgift att undersöka och skriva om försvarsdepartementets 
kriterier och minskade då dessa från 35 till 32 (Fleming & Koppelman, 2006). 

De nya kriterierna är indelade i kategorierna: organisation, planering och budgetering, 
redovisning, analys samt revision. Detta kallar vi idag EVM efter att privatindustrin 
börjat använda sig av det på begäran av regeringen i USA. Idag anses EVM:s 
riktlinjer vara sunt förnuft och kan användas oavsett projektets storlek, kostnad och 
komplexitet. EVM används av större industrier i USA, av statliga myndigheter i 
Australien, Canada, Japan, Sverige och i Storbritannien (GAO, 2009). 

EVM användes till exempel i Sverige under utvecklingen av stridsflygplanet JAS 39 
Gripen (Antvik, 1999). Avtalet slöts mellan Försvarets materiellverk och 
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industrigruppen JAS AB och är det största industriprojektet i Sveriges historia. EVM 
har även blivit en standard i Storbritannien och USA (Tonnqvist, 2010).  

2.2.2 Beskrivning EVM  
EVM är en projektstyrningsmetod som ger en helhetsbild av projektet. Med hjälp av 
EVM visas hur mycket arbete som är utfört till vilken kostnad vid en viss tidpunkt 
(Art Gowan et. al., 2006). Med hjälp av EVM blir det alltså lättare att i tid kunna 
upptäcka avvikelser från budget och tidplan och därmed sätta in åtgärder som gör att 
det önskade resultatet uppnås (Tonnqvist, 2010). Detta möjliggör beräkning av olika 
nyckeltal för kostnad och tid som kan användas för att tidigt redogöra för trender i 
projektgenomförandet. Forskning och erfarenhet har visat att de nyckeltal som 
beräknats efter 15-20 % av projektets genomförande inte förbättras utan snarare 
försämras (Philipson & Antvik, 2009).   

 

 

 

      

 

EVM mäter det faktiska utförandet mot budget och tidplan vid vilken tidpunkt som 
helst och ger en tydlig överblick av projektet. Timmarna i tidplanen måste stämma 
överens med timmarna i budgeten (Art Gowan et. al., 2006).  

I de allra flesta projekt visas inte budget och tid i samma diagram. Projektet kanske 
håller budget eller till och med ligger under budget, vilket låter bra. Då tidplanen 
sedan studeras visar det sig att mycket arbete inte blivit utfört, kanske beror den låga 
kostnaden på det. Då EV läggs till jämförs både budget och tid. EV representerar 
värdet av det utförda arbetet (Kemps, 1992).           

2.3 De 10 stegen 
EVM består av tio steg. De sex första stegen ska göras innan projektet börjar. De fyra 
sista ska utföras under tiden som projektet pågår. Steg 1-8 är vanliga i all 
projektstyrning. Steg 9 och 10 är specifika för EVM (Antvik, Hansson, Rönnberg, 
Wickzell, 2001). Stegen följer nedan. 

Diagram 1 EVM Källa: bearbetning av 
www.evm.nasa.gov 
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2.3.1. Projektmål 
Målfokuseringen är den mest karaktäristiska egenskapen hos ett projekt. Det är viktigt 
att alla inblandade i projektet har ett gemensamt mål att sträva efter, för att kunna 
samarbeta effektivt. För alla typer av projekt finns det två huvudtyper av mål, 
resultatmål och effektmål. Resultatmålet säger vad resultatet av projektet ska bli och 
effektmålet svarar på frågan varför projektet ska genomföras (Eklund, 2010).  

2.3.2. WBS 
Ett första steg i genomförandet av EVM är att identifiera ett projekts alla aktiviteter. 
WBS går ut på att bryta ner alla aktiviteterna i ett projekt till fler mindre delmoment i 
hierarkisk ordning (Storms, 2008). Metoden liknar ett familjeträd, där toppen av 
trädet representerar hela projektets omfattning, det vill säga vad som ska levereras. 
Nivå två handlar om den produkt som ska utvecklas, produceras eller tillverkas. Här 
ingår stödjande delar och tjänster så som data, systemutveckling och support. Den 
tredje nivån fortsätter att dela ner nivå två i ännu fler beståndsdelar och tjänster. 
Denna indelning fortsätter fram till dess att arbetet har definierats till en hanterbar 
grad där alla moment kan planeras, värderas, uppskattas, budgeteras, schemaläggas 
och kontrolleras. Tanken med WBS är att de inblandade ska få en förståelse för vad 
som måste göras för att kunna genomföra projektet. Med hjälp av WBS kan obalanser 
minskas mellan systemen eftersom alla aktiviteter finns i en gemensam struktur 
(Kemps, 1992).  

        
                                                          Figur 3 WBS Källa: Antvik, (2000) 

 
WBS består av olika antal nivåer, ju fler nivåer modellen har desto mer 
detaljinformation fås om de delmoment som ingår. En alltför detaljerad uppdelning 
leder till extra administrativt arbete medan en uppdelning som är åt det andra hållet, 
det vill säga för lite detaljerad, leder till dålig kontroll av projektet (Bachy & Hameri, 
1997). 

2.3.3. OBS 
OBS kan liknas vid en WBS struktur, eftersom projektet bryts ner på samma sätt som 
i en WBS. Det som skiljer modellerna åt är att i en OBS definieras vilken person som 
ska ha ansvaret för varje typ av aktivitet (Bachy & Hameri, 1997).  
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Figur 4 OBS Källa: Antvik (2000) 

 
OBS är baserad på olika divisioner, avdelningar, grupper eller projektteam inom en 
organisation eller ett företag. Med hjälp av OBS fås en övergripande bild av de 
resurser som finns, deras kompetens samt var de finns (Tonnqvist, 2010). 

2.3.4 RAM 
RAM är ett matrisbaserat diagram för personalplanering inom projektledning. 
Matrisen illustrerar sambandet mellan arbete och personal inom projektet (Yang & 
Chen, 2009). Figur 5 nedan visar sambandet mellan WBS och OBS i form av en 
ansvarsmatris. 

                                                          

                                                         
     Figur 5 RAM Källa: Antvik (2000) 

Eftersom WBS enbart visar aktiviteterna och OBS endast organisationen binder RAM 
samman de två strukturerna i en matris, se bild ovan. När arbetet har definierats och 
projektorganisationen är utsedd utarbetas en matris som avser omfattningen av 
arbetet, och tilldelning av särskilda arbetsområden sker (GAO, 2009).  

2.3.5. Tidplan 
När projektet har blivit formaliserat, arbetet har identifierats och organisatoriska 
ansvarsområden har bestämts kan processen med tidplanen börja. Det är svårt att få en 
komplett tidplan utan att gå igenom dessa faser, speciellt WBS utvecklingen. Utan 
WBS är det lätt att missa viktiga aktiviteter som måste finnas i tidplanen. Det måste 
finnas ett huvudschema där hela projektet ingår, från start till slut och där viktiga 
milstolpar framgår. I huvudschemat visas baslinjen för projektet (Kemps, 1992). En 
bra och tydlig tidplan visar logiska samband mellan aktiviteter, resurskrav, 
varaktighet och eventuella begränsningar. Tidplanen ska hjälpa till att identifiera vilka 
problem som skulle kunna uppstå. Det ska i tidplanen synas vilka aktiviteter som 
måste avslutas innan nästa kan påbörjas, aktiviteter är ofta beroende av varandra. Det 
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måste göras en noggrann uppskattning av hur lång tid varje aktivitet kommer ta, vem 
som ska genomföra arbetet, om resurserna finns och vilka yttre faktorer som kan 
tänkas påverka tidplanen (GAO, 2009).  

2.3.6. Förkalkyl  
Det sista steget innan projektet börjar är att ta fram en budget, den tidsbestämda 
budgeten (Antvik et. al., 2001). Budgeten visar fördelningen av målkostnaden, vilken 
satts upp till de olika aktiviteterna. Tilldelningen av budget till de schemalagda stegen 
av arbete producerar en tidsbaserad budgetbaslinje (Kemps, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV är den tidsbaserade budgetlinjen. Det är den budget som är godkänd för varje 
aktivitet kopplat till tidsplanen. Det kan läsas som det intjänade värdet som en 
funktion av arbetets prestationer vid en viss tidpunkt. Denna graf av ackumulerat 
planerat värde kallas ofta S-kurva, därför att den med lite fantasi ser ut som bokstaven 
S (Anbari, 2003). Vid projektets slut ska PV vara lika med den totala erkända 
budgeten (Storms, 2008). 

2.3.7. Efterkalkyl 
Efterkalkylen bör göras regelbundet, till exempel månadsvis eller veckovis beroende 
på projektets storlek (GAO, 2009). I efterkalkylen mäts den totala faktiska kostnaden, 
AC, som har spenderats vid en viss tidpunkt för att slutföra en viss aktivitet (Anbari, 
2003).  

 
                       Diagram 3 AC Källa: Antvik (2000) 

Diagram 2 PV Källa: Antvik (2000) 



 

    14 

De faktiska kostnaderna beräknas då arbetet är slutfört och jämförs sedan med det 
som var budgeterat för just den aktiviteten. AC läggs in i samma diagram som 
förkalkylen (Kemps, 1992). 

2.3.8. Mät utfört arbete 
Innebär att resultatet så långt mäts (Antvik et. al., 2001). I det här steget undersöks 
vilka milstolpar som har uppnåtts. Det görs för att ta reda på vilka aktiviteter som är 
slutförda, vilka som har påbörjats och vilka aktiviteter som är delvis slutförda 
(Kemps, 1992).  

2.3.9. Prestation, utfört arbete  
Det intjänade värdet (EV) beräknas genom att multiplicera aktivitetens budget med 
det i procent utförda arbetet (Storms, 2008). Det representerar den budget som 
krävdes för att slutföra en aktivitet till en viss tidpunkt. Fysiska enheter så som 
uppnådda milstolpar och färdiga leveranser görs om till finansiella enheter. Dessa 
enheter kan vara i kronor, arbetstimmar, arbetsdagar eller andra liknande enheter som 
kan användas för gemensamma mätningar av värde och kostnader relaterat till utfört 
arbete (Anbari, 2003).  Om till exempel bara fyra av fem aktiviteter har färdigställts 
och dessa fyra hade ett planerat värde i förkalkylen på 400 000 kronor är detta 
beloppet EV (Philipsson & Antvik, 2009).   

 
Diagram 4 EV Källa: Antvik (2000) 

Att mäta hur många procent som är slutfört av varje aktivitet kan vara svårt. Det finns 
standarder som används som hjälpmedel för detta (Meredith & Mantel, 2010). 

50- 50 regel - Då aktiviteten börjar antas 50 % vara färdigt, när den är färdigställd 
läggs de kvarstående 50 % till. Detta är den mest använda regeln. Den verkar väldigt 
generös i början, men ingen kredit ges i mitten av projektet utan först när det är 
färdigställt.  
 
0-100 regel - Metoden tillåter ingen förtjänst för arbetet innan hela aktiviteten är 
slutförd. Projekten verkar alltid bli sena då denna metod används. Det är först i slutet 
då det plötsligt kommer ifatt. Earned Value är under hela projektets gång efter 
Planned Value i grafen.  

Critical input use rule - Denna regel tilldelar aktiviteterna utveckling enligt den 
summa av kritisk input som har använts. Regeln är mer korrekt om aktiviteten 
använder denna input i direkt proportion till de verkliga framsteg som görs. Till 
exempel då ett hus skall byggas. En aktivitet är grundläggning, detta kan mätas i 
meter betong. Aktiviteten att forma huset kan mätas i meter använt virke.   
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The proportionality rule - Här används tid och kostnad som kritisk input. Faktisk 
aktivitetstid divideras med schemalagd tid för aktiviteten för att få fram vad som är 
färdigställt i procent (Meredith & Mantel, 2010).  

2.3.10. Analys av nuläge, trender och nyckeltal 
Genom att jämföra PV, AC och EV vid olika tidpunkter kan aktiviteternas status 
analyseras och utvärderas med en standardiserad metod (Storms, 2008). 

För att få fram kostnadsvariansen beräknas skillnaden mellan budgeterade värdet för 
det som presteras, EV och den faktiska kostnaden, AC. Tidsvarians fås fram genom 
att beräkna skillnaden mellan det budgeterade värdet som ska presteras, EV och det 
planerade värdet, PV (Anbari, 2003). Varianserna är sådana att de blir negativa om 
projektet är efter tidplanen eller över budget. Detta tolkas och beräknas på olika sätt i 
all litteratur och även i praktiken (Meredith & Mantel, 2010). 

 

Kostnadsvarians, Cost variance, CV = EV – AC 

Tidsvarians, Schedule variance, SV = EV – PV 

 
 

Ett mått som används för att räkna fram kostnadseffektivitet är CPI. CPI räknas fram 
genom att dividera det budgeterade värdet för det som presteras, EV, med den 
faktiska kostnaden, AC (Storms, 2008).  

 

 
Då CPI är 1.0 följer projektet budget. Genom att i ett tidigt skede veta att projektet 
tenderar att gå över budget har projektledaren en chans att åtgärda det (Storms, 2008). 
Är CPI mer än 1.0 uppnår projektet väldigt bra resultat och är effektivt. Då CPI är 
mindre än 1.0 indikerar det att projektet inte är effektivt och genererar dåligt resultat 
(Anbari, 2003). Ett CPI på till exempel 0.70 betyder att för varje krona som spenderas 
utförs bara arbete till ett förkalkylerat värde av 70 öre (Kemps, 1992).  

För en mer komplett mätning används även SPI. Det beräknas genom att dividera EV 
med det planerade värdet, Planned Value.  

SPI = EV/PV 

 
Riktlinjerna är samma som för CPI. Är både CPI och SPI under 1.0 ses det som 
ofördelaktigt. För att motverka påverkan på projektet måste förseningen också 
utvärderas mot projektets kritiska linje. Det studeras om en försening av 
färdigställande av den här aktiviteten kommer leda till en försening av färdigställande 
av projektet i helhet. SPI är en viktig varningssignal för potentiella förseningar 
(Storms, 2008).   

För att räkna fram en slutkostnad och sluttid enligt trend, alltså om projektet fortsätter 
som det gjort hittills, finns det två formler. Slutkostnad enligt trend beräknas genom 
att planerad kostnad multipliceras med CPI. Sluttid enligt trend beräknas genom att 
planerad tidsåtgång, alltså den totala tiden för projektet, multipliceras med SPI. På 

       CPI = EV/AC 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detta sätt kan slutkostnad och sluttidpunkt beräknas för projektet om det fortsätter på 
samma sätt som vid tidpunkten för mätning (Philipson & Antvik, 2009).  

 

                Slutkostnad enligt trend = PV * CPI  

        Sluttid enligt trend = Planerad tidsåtgång * SPI 

 

För att mäta hur projektet i sin helhet befinner sig multipliceras CPI med SPI, 
produkten kallas Critical Ratio, CR. Ett CR på 1.0 indikerar att överlag följer 
projektet de mål som satts upp. Är CR över 1.0 indikerar det att projektet är 
exemplariskt. Det kan antingen bero på att både CPI och SPI är bättre än de mål som 
satts upp, eller om en av dessa index visar ett dåligt utförande måste det andra indexet 
indikera enastående utförande. Detta gör att omfattande avvägningar måste göras för 
att nå projektets mål. Ett CR under 1.0 indikerar att projektet inte uppnått de mål som 
var uppsatta. Det kan antingen bero på att både CPI och SPI är sämre än de mål som 
satts upp, eller om en av dessa index indikerar bra utförande måste det andra indexet 
indikera extremt dåligt utförande (Anbari, 2003).  

                                                       
                                                  

 
2.4 Fördelar med EVM 
EVM är ett viktigt bidrag till verksamhetsstyrning och ger bättre ekonomistyrning för 
såväl beställare och leverantörer (Philipson & Antvik, 2009). Ofta använder sig 
projektledare av egenhändigt gjorda scheman under utvecklingsfasen av det som ska 
tillverkas, men EVM tvingar fram att budgetera timmar för varje uppgift. (Pavyer, 
2002).  

Med hjälp av EVM går det att se slutkostnad och sluttid för projektet redan i ett tidigt 
skede, detta ger en bättre framförhållning (Antvik & Sjöholm, 2010). Redan efter 15-
20% går det att få en trovärdig bild av projektets sluttidpunkt och sluttidkostnad om 
projektet fortsätter som planerat och inga avvikelser uppstår. Om projektledaren gör 
beräkningar enligt metoden varje vecka eller månad, är det mycket lätt att upptäcka 
avvikelser i tid och hitta bra lösningar för det fortsatta projektets gång (Philipson & 
Antvik, 2009). 

2.5 Nackdelar med EVM 
En fallgrop med EVM är att resultatet kan bli ogiltigt på grund av att projektledaren är 
oerfaren. Vissa projektledare litar inte på EVM:s kalkyler, detta kan återigen bero på 
att projektledaren är oerfaren på att använda EVM. För att projektet i slutändan ska 
uppnå det tänkta resultatet är det viktigt att det finns en kritisk linje och att timmarna 
för varje aktivitet är exakt budgeterade, något som det ofta slarvas med på grund av 
okunskap (Art Gowan et. al., 2006). En svårighet vid implementeringen av EVM är 
att de ekonomisystem som idag används har svårt med att räkna ut EV. Detta upplevs 
av många som en nackdel. Det krävs en ny funktion för detta eller mycket erfarenhet. 
För att få ut nyttan av att använda EVM måste alla inblandade i projektet ha en 
förståelse för metoden. Det fordras också att hela organisationen använder sig av den, 
såväl ekonomifunktion, beställare och projektkontor (Philipson & Antvik, 2009).

    CR = CPI * SPI 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2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Genom den litteratur vi har använt oss av i den teoretiska referensramen har vi fått 
fram en tydlig struktur, vilken vi kommer utgå ifrån i vår empiriska studie. Vår teori 
inleds med en definition av projekt för att sedan komma in på byggprojekt och hur de 
styrs. Detta ansåg vi var nödvändigt för att få en grundförståelse för byggstyrningen 
idag och för att kunna jämföra med vår empiriska studie. I teoretisk fakta om 
byggstyrning läggs stort fokus på tidplaner som CPM och Gantt. Vi kommer att 
eftersöka empiriskt hur budgeten görs och om traditionen i branschen är att mer fokus 
läggs på tidplanen. Det krävs en tillräcklig förståelse för byggstyrning för att kunna gå 
vidare in på EVM som projektstyrningsmetod och koppla den till byggföretag. I 
empirin kommer fokus ligga på de första åtta stegen eftersom de används i all 
projektstyrning. Detta gör vi för att sedan kunna koppla till de två sista stegen, och ta 
reda på om de är möjliga att tillämpa på byggföretag.  

 
Figur 6 Sammanfattning De tio stegen Källa: Egen figur 
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3. METOD 
I det här kapitlet kommer vi ta upp hur vi har gått tillväga i uppsatsprocessen. Vilken 
metod vi valt för att samla in data samt hur de empiriska studierna kommer att se ut.  

3.1 Val av ansats 
Eftersom EVM är en ny metod för oss och inte beprövad inom byggbranschen har vi 
valt en kvalitativ ansats. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa ansatsen mest 
lämplig då ämnet är oklart och då vi inte vet så mycket om det som ska undersökas. 
Den information vi behöver ha tillgång till kan enbart tas fram genom att göra 
intervjuer. En kvantitativ forskningsansats är inte aktuellt i vårt fall då den består av 
enkätundersökningar. En kvalitativ ansats ger ofta en hög intern giltighet, vilket 
innebär att den korrekta förståelsen av ett fenomen eller situation kommer fram.  

Vår problemformulering är oklar, vilket betyder att vi inte vet vilket utfallet kommer 
att bli. Eftersom EVM tidigare inte används inom byggbranschen vet vi inte om 
kriterierna finns för att implementera metoden.  

3.2 Val av utformning 
Vi har använt oss av en intensiv utformning vilket innebär att man går på djupet med 
några få enheter. Det finns ett samband mellan intensiv undersökning och kvalitativa 
metoder. Vi har valt att gå på djupet istället för på bredden, då vi bara ska undersöka 
en enhet. Kvalitativa ansatser kräver mycket resurser för datainsamling och analys av 
data. Fallstudier lämpar sig bäst för oss, då fokus ligger på en speciell enhet och vi 
vill få djupare förståelse av en viss händelse. Vi har valt att ta kontakt med ett 
byggföretag för att undersöka hur de planerar och följer upp sina projekt. Vår enhet är 
alltså byggprojekt (Jacobsen, 2002). Vi ska studera om kriterierna finns för en 
eventuell implementering av EVM på ett byggföretag. Kvalitativ metod har enligt 
Jacobsen (2002) sin styrka i att få fram relevant data, att undersökningen går på djupet 
och blir detaljerad samt att den interna giltigheten ofta blir hög.  

Problemet med en intensiv utformning är dock att resultatet kan bli svårt att 
generalisera (Jacobsen, 2002). Då alla projekt på företaget planeras och följs upp på 
liknande sätt kommer vi enbart studera ett avslutat projekt. Då de på företaget anser 
att andra byggföretag använder liknande metoder kan vi även generalisera mot 
byggbranschen.  

3.3 Val av datainsamlingsmetod  
Vi har valt att använda oss av en deduktiv strategi. Enligt Jacobsen (2002) går den 
deduktiva strategin från teori till empiri. Först samlas förväntningar som bygger på 
empiriska rön och tidigare teorier. Sedan samlas empiri in för att se om de 
förväntningar som bildats stämmer. Vi fördjupade oss i den teori som finns om EVM 
och byggprojektstyrning. Utifrån detta utformade vi sedan vår teoretiska referensram 
som var grunden för våra empiriska studier.  

Jacobsen (2002) menar att det negativa med en deduktiv ansats är att forskaren utgår 
från sina förväntningar och letar då enbart efter information som han finner relevant. 
Det finns då en risk för att gå miste om viktig information. Det finns idag väldigt lite 
skrivet om EVM som projektstyrningsmetod inom byggbranschen. Vår empiri är 
därför väldigt viktig för att styrka våra teorier. För att inte missa viktiga data och 
verkligen få fram de korrekta svaren har vi använt oss av både sekundär- och 
primärdata. Sekundärdata samlas inte in av forskaren utan är baserad på information 
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som är insamlad av andra. Primärdata innebär att forskaren går direkt till personer 
eller grupper, alltså den primära informationskällan. Ofta samlas primärdata in genom 
att använda sig av intervjuer. Då forskaren samlar in upplysningar för första gången 
används primärdata (Jacobsen, 2002).  

3.4 Litteraturstudie  
För att få en överblick inom vårt ämnesområde och för att få en grund att stå på 
började vi söka efter litteratur som behandlade EVM och byggprojektstyrning. Vi har 
använt oss av bibliotekskatalogerna på högskolan i Halmstads bibliotek, Libris och 
Hulda. Vidare använde vi oss främst av databaserna Emerald, ABI Inform och Google 
Scholar där vi fann de vetenskapliga artiklar vi använt oss av. Sökorden vi använde 
var bland annat: earned value management, EVM, earned value, project management, 
projekt, projektledning, implementation och Construction management. För att få tag i 
vissa böcker har vi fjärrlånat ifrån Lund, Umeå och Stockholm. En stor hjälp i vår 
litteraturstudie har varit teknologie licentiat Sven Antvik vid KTH. Genom möten och 
långa telefonsamtal har Antvik varit till stor hjälp i vårt arbete att hitta relevant 
litteratur inom ämnet samt att svara på frågor under uppsatsens gång.  

3.5 Empirisk studie  
3.5.1 Val av respondenter  
Vi har valt att undersöka byggföretaget ByggSjögren i Halmstad. Vår undersökning 
har inneburit att studera en avslutad nybyggnation av ett förskoleprojekt. Anledningen 
till att vi har valt ett avslutat projekt är att byggprojekt vanligtvis sträcker sig under 
några år, och på grund av tidsbegränsning finns det därför ingen möjlighet för oss att 
följa ett nu pågående projekt från början till slut. Vårt val av företag var ett enkelt 
beslut, då vi tidigare har varit i kontakt med dem då vi studerade dess projektstyrning. 
Dessutom ligger ByggSjögren i vår geografiska närhet, vilket har gjort att vi kunnat 
besöka dem lättare. Tack vare vår redan inarbetade kontakt fick vi lättare tag i 
bygghandlingar för vår studie. Från början kom vi i kontakt med Adam Sjögren, han 
arbetar med byggservicen på ByggSjögren. Adam hänvisade oss vidare till 
avdelningen för kalkyler och inköp. Vi har valt att göra personliga intervjuer med 
Annarell Malmberg och Martin Bengtsson. Anledningen till valet av just dessa 
intervjupersoner är att de arbetar med planeringen av projekten såsom kalkylering, 
budgetering och tidplanering. Och det är enbart inom dessa områden vi behöver 
information. För att styrka informationen om hur bemanningen ser ut samt 
upprättande av tidplanen har vi även gjort en kort telefonintervju med Greger 
Johansson som jobbar med arbetsledning på ByggSjögren.  

Annarell tipsade oss att ta kontakt med Insa Ostendorf som jobbar med projektledning 
på konsultföretaget Ramböll. Ostendorf har lång erfarenhet av många olika projekt 
inom byggbranschen. Anledningen till att vi valde att intervjua även Ostendorf var för 
att hon varit projektledare på några av ByggSjögrens projekt. Som projektledare 
håller Ostendorf i alla byggmöten och har därför stor inblick i hur byggprojekten 
styrs.  

3.5.2 Intervjuer  
Då vi har en kvalitativ ansats har vi valt att göra öppna individuella intervjuer. Den 
öppna intervjun är lämplig då få enheter ska undersökas. Dessa kännetecknas av att 
samtalet mellan den undersökte och undersökare sker i form av en vanlig dialog. På så 
sätt finns det inga specifika svarsalternativ utan de svar som respondenten ger är egna 
åsikter (Jacobsen, 2002). Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats, detta 
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för att skapa en naturlig miljö. Intervjuerna vi genomfört har varit ansikte mot ansikte. 
Jacobsen (2002) menar att det är lättare att få personlig kontakt med respondenten och 
förtroende av denna vid personliga intervjuer. Med hjälp av intervjuer finns möjlighet 
att gå in på djupet på ett sätt som är omöjligt vid enkätundersökningar. Det hade varit 
omöjligt för oss att utforma enkäter om ett ämne som är helt nytt för såväl oss som de 
inom byggbranschen.  

Vi har även gjort en kort telefonintervju för att komplettera den information vi fick in 
vid de individuella intervjuerna. Nackdelen med denna typ av intervju är att det inte 
går att se ansiktsuttryck och gester (Kvale, 2009). Då vi enbart vid denna intervju var 
ute efter kompletterande information ser vi inte det som något problem. Vår goda 
relation till företaget gör att vi litar på att den information vi får är relevant och rätt 
framställd. Vid utformningen av vår intervjuguide har vi utgått från den teorietiska 
referensramen och vårt syfte.  

3.6 Metod för analys 
För att systematisera den information vi fått fram har vi delat in empirin i olika 
kategorier. Detta görs för att förenkla komplicerad och detaljerad data. Kategorierna 
måste vara relevanta för de data vi samlat in (Jacobsen, 2002). I teorin utgår vi från de 
10 stegen, vilka utgör grunden för all projektstyrning. Dessa steg kommer dessutom 
bilda våra kategorier. Detta för att tydligt kunna koppla teorin till empirin. Empirin 
jämförs dessutom och styrks av det projekt som vi har studerat. Med hjälp av detta har 
vi kunnat analysera EVM mot byggföretag ännu tydligare.  

3.7 Trovärdighet för rapporten    
3.7.1 Reliabilitet   
Reliabilitet visar undersökningens trovärdighet. Denna bestäms genom hur noga 
bearbetning av samlad information har genomförts (Jacobsen, 2002). Vi spelade in 
intervjuerna för att inte missa viktig information. Fördelarna med att spela in intervjun 
är enligt Jacobsen (2002) att vi inte behöver anteckna lika mycket och därmed ha en 
mer naturlig samtalskontakt med respondenten. Vi är medvetna om att en del reagerar 
negativt på att bli inspelade och blir hämmade i sina svar. Med tanke på vår goda 
kontakt med de på ByggSjögren anser vi att detta inte var något som påverkade 
respondenterna. Reliabilitet handlar också om huruvida intervjupersonerna skulle ge 
olika svar till olika intervjuare, alltså om intervjupersonen kommer ändra sina svar 
(Kvale, 2009). Då vi utöver våra intervjuer har tagit del av handlingar från ett avslutat 
projekt kan vi styrka och fastställa intervjupersonernas svar med de dokument vi har 
tagit del av. De siffror som syns i bilaga 6, beräkningar, återfinns i netto-, offert- och 
omkostnadskalkylen. Av den anledningen ligger dessa kalkyler inte som bilagor, då 
det vore upprepning. Däremot har vi valt att bifoga första sidan av nettokalkylen för 
att visa hur upplägget i kalkylerna ser ut.  

Att vi valt att göra intervjuerna på respondenternas arbetsplats anser vi stärka 
reliabiliteten ytterligare, då de känner sig bekväma. Att intervjuerna utfördes ansikte 
mot ansikte och att vi båda två var med vi intervjutillfällena gör att vi kan diskutera 
med varandra hur vi har tolkat svaren.   
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3.7.2 Validitet 
Med validitet menas att vi faktiskt mäter det vi ska mäta. Att empirin är giltig och 
relevant. Kvalitativa rapporter får ofta en hög intern giltighet då den riktiga 
förståelsen av ett fenomen fås fram (Jacobsen, 2002). Eftersom vi gör en fallstudie 
samt har en kvalitativ metod, får vår rapport hög intern giltighet då vi går på djupet 
både genom att studera ett projekt samt gör intervjuer.  
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4. EMPIRI 
I uppsatsen fjärde kapitel presenterar vi den empiriska studie vi har genomfört. Vi 
inleder med en presentation om ByggSjögren. Vidare presenterar vi 
intervjupersonernas svar utifrån de kategorier vi valt. 

4.1 Fakta ByggSjögren  
ByggSjögren är ett bygg- och fastighetsförvaltande bolag som bildades år 1975. 
Företaget är privatägt och placerat i Halmstad. Företaget är även verksamt i 
Ängelholm, Helsingborg, Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg. Idag har Bygg 
Sjögren närmare 60 personer anställda. Av dessa är cirka 50 personer 
kollektivanställda och 10 tjänstemän. ByggSjögrens verksamhet inriktar sig mot 
byggprojekt åt myndigheter, företag, kommunen och större fastighetsägare. Just nu 
bygger de Halmstads högsta bostadshus med 29 hyresrätter. Andra aktuella projekt är 
bland annat byggnationen av 16 hyresrätter i centrala Halmstad och tillsammans med 
HSB förbereds exploatering av Söderkaj i Halmstad där mer än 300 hyres – och 
bostadsrätter ska byggas framöver.  

Fredagen den 1:a april 2011 gjorde vi intervjuer på ByggSjögren i Halmstad. 
Intervjuerna gjordes med Annarell Malmberg och Martin Bengtsson som arbetar med 
kalkyl och inköp. Vi fick ta del av handlingar från nybyggnationen av Österängs 
förskola, dessa handlingar gick vi igenom under intervjun. Vi ställde även våra 
intervjufrågor för att få ännu mer information om deras projektstyrning. Torsdagen 
den 7:e april 2011 gjorde vi en telefonintervju med Greger Johansson angående 
bemanningen på projekten samt upprättande av tidplanen. Fredagen den 8:e april 
2011 träffade vi Insa Ostendorf för en intervju på Ramböll i Halmstad. Vi fick ta del 
av protokoll för start – och byggmöte och diskuterade kring uppföljning av 
byggprojekt.  

4.2 Byggprocessen 
ByggSjögren använder sig av generalentreprenad, på grund av att de är en liten 
organisation. Vid totalentreprenad skulle de få mer ansvar eftersom de då även skulle 
behöva hålla i projekteringen, vilken de skulle behöva köpa in av arkitekt – och 
konsultfirmor, samt att de skulle få ett funktionsansvar.  

De flesta beställare lägger ut sina projekt i lokaltidningen, bland annat kommunen gör 
på detta sätt. Det är då ByggSjögrens eget ansvar att hitta projekt och lägga anbud på 
dem. Idag används mest internettjänster där förfrågningsunderlaget får hämtas hem. 
Tidigare har företagen hört av sig till kommunen som sedan har skickat ut 
förfrågningsunderlag. Dessutom har familjen Sjögren ett brett kontaktnät i Halmstad 
och är alltid på hugget för att hitta passande projekt för organisationen. Det är en 
fördel att komma åt projekt i ett tidigt skede då det sparar tid och arbetsresurser. De 
på ByggSjögren tar nästan alltid ut handlingar på fler projekt än vad de har kapacitet 
att räkna på och bygga. Utifrån de projekt som finns görs en bedömning om vilka 
projekt som ska läggas mer energi på.  

När projektet har blivit tilldelat ByggSjögren har de alltid ett startmöte där alla 
inblandade i projektet träffas. Redan i detta skede börjar de titta på tider, bemanning 
och priser. Ofta väntar de på att underentreprenörerna och leverantörerna ska kontakta 
dem i stället för att behöva jaga. Det är priset som styr vem de väljer att anlita, ofta är 
det dock samma underentreprenörer och leverantörer som i tidigare projekt. 
Bengtsson trycker på vikten av att ha god relation till de underentreprenörer som inte 
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anlitas för att i framtiden få priser även av dem till kommande projekt. Planeringen 
inför varje byggprojekt som ByggSjögren gör ser alltid likadan ut, med vissa 
ändringar beroende på projektets storlek.   

4.3 Byggprojektstyrning 
4.3.1 Mål 
På ByggSjögren är målet att få projektet färdigt till slutbesiktning. Bengtsson menar 
att ett delmål är att alla poster för kostnaderna ska följas. Målen är inte så detaljerade 
och sätts inte upp för varje specifikt projekt. Vissa milstolpar sätts upp men detta görs 
mer på platschefsnivå.  

4.3.2 WBS  
Malmberg och Bengtsson menar att det inte görs några tydliga strukturplaner över 
projektets alla aktiviteter. I nettokalkylen utgår de från aktiviteterna, vilket gör att det 
tydligt går att se projektets aktiviteter. I denna kalkyl är kostnaderna fördelade på de 
olika aktiviteterna. De olika aktiviteterna bryts sedan ner i material och i de kostnader 
som räknas ut ingår även personalkostnad.  

Ostendorf menar, precis som Malmberg och Bengtsson, att de olika aktiviteterna syns 
i nettokalkylen men även i tidplanen. Varje aktivitet i nettokalkylen har ett nummer 
vilket finns bestämt i en byggdelstabell som ofta används i byggbranschen. Till 
exempel platta på mark har alltid nummer 27.  

Exempel på aktiviteter som syns i nettokalkylen för Österängs Förskola är 
grundkonstruktioner, väggar, bjälklag, stomkomplettering och fönster/dörrar.   

4.3.3 OBS 
En ansvarsfördelning görs redan i anbudsskedet. Passar inte den så kan de få gå in och 
ändra. Eftersom de inte är så många anställda på ByggSjögren gör det att 
ansvarsfördelningen faller sig rätt naturligt. De är två stycken som delar på vem som 
ska vara arbetschef och fyra till fem stycken som delar på vem som ska vara 
platschef. Ingen av dem har kompetens för enbart en viss sorts projekt utan alla kan 
utföra alla sorters projekt.   

Ostendorf berättar att på varje byggarbetsplats finns listor över ansvarsfördelningen i 
projektet. Detta kan vara kontaktuppgifter om beställare, projektledare och projektörer 
för att underlätta kommunikation om eventuella avvikelser eller andra problem som 
kan uppstå inom ett projekt.  

På större projekt görs ansvarsfördelningen för varje aktivitet ute på byggarbetsplatsen. 
Den görs tillsammans med en lagbas som är kollektivanställd och företräder laget. 
Lagbasen vet vad byggarna har för kapacitet, vilka som trivs ihop och vad de är bra 
på. Detta gör att lagbasen kan dela ut arbetsuppgifter för varje aktivitet. Det syns inte i 
ByggSjögrens planering vem som gör vad utan de räknar med att de har de bästa 
personerna på varje aktivitet. Arbetsledningen har en bemanningsplan för sin personal 
där det tydligt syns hur många som behövs till varje aktivitet.  
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4.3.4 RAM 
På ByggSjögren görs inga modeller där samband mellan arbete och personal syns. 
Däremot är Bengtsson väl medveten om hur bra och tydliga tidplaner är där även 
bemanningen går att utläsa. Dessa vet Bengtsson används av platschefer på större 
projekt men inte på ByggSjögren.   

Det finns en policy på företaget att en sittning ska hållas där de grovt går igenom alla 
handlingar så att alla projektets inblandade ska få ta del av planeringen. På detta möte 
ska Malmberg och Bengtsson förklara hur de tänkt när de har räknat. Detta arbete ska 
fortsätta ute på byggarbetsplatsen mellan arbetsledning och kollektivanställda. 
Ambitionen för att detta ska fungera finns, men det gör det inte. Johansson menar att 
ute på byggarbetsplatsen görs olika samordningsmöten med jämna mellanrum där 
lagbas, underentreprenörer, platschef samt alla som arbetar ute på bygget deltar. På 
dessa möten delas ansvar för olika aktiviteter upp och en arbetsberedning görs.  

På alla de projekt som Ostendorf leder hålls ett startmöte innan projektet drar igång. 
På detta deltar projektörer, arkitekter och de inblandade från ByggSjögren. Detta görs 
för att alla inblandade ska få förståelse för projektet, samt att projektörer och 
arkitekter får möjlighet att tala om hur de har tänkt.  

4.3.5 Tidplan 
Bengtsson och Malmberg gör en väldigt grov tidplan där kalkylen ligger till grund. I 
denna görs ingen koppling mellan de olika aktiviteterna. Sedan görs en mer detaljerad 
tidplan i form av ett Ganttschema av arbetsledningen. Det är inte alltid tidplanen 
följer de kalkyler som gjorts men policyn är att kalkylen alltid är rätt.  
Beroenden mellan aktiviteter anser de på ByggSjögren är underförstått på grund av 
deras erfarenhet. De är medvetna om att det är viktigt att göra saker i rätt ordning och 
att vissa steg måste göras innan nästa kan påbörjas. Ändå görs ingen dokumentering 
av detta.  

Det går inte att se i planeringen vilka aktiviteter som är kritiska utan dessa anser 
Bengtsson kommer i ett tidigt skede. I och med att företaget är så pass litet menar han 
att de tidigt märker avvikelser.  

Tidplanen för Österängs Förskola är utformad som ett Ganttschema, se bilaga 3. I 
schemat går det tydligt att utläsa hur lång tid varje aktivitet kommer ta samt några 
viktiga milstolpar, till exempel att besiktningen ska utföras den 28/6-2010.  

Kommunen vill ofta att hyresgästerna ska kunna flytta in som planerat, det är viktigt 
för dem att få in pengar. Detta gör att byggtiderna ofta blir för korta, vilket de alltid 
har varit. Men även då ByggSjögren bygger åt sig själva sätter de upp lika korta 
byggtider för de vill också ha in hyresgästerna så fort som möjligt. 

4.3.6 Förkalkyl 
Kalkylarbetet görs i kalkylprogrammet Bidcon vilket gör att de inte behöver räkna på 
varje skruv utan det finns ”recept” inlagt. Annars görs kalkylarbetet på så sätt att 
Bengtsson och Malmberg mäter på ritningarna och gör sedan beräkningar på hur 
mycket material och arbetskraft som behövs. Kalkylprogrammen underlättar mycket 
då de kan mängda en hel vägg i stället för att räkna på alla delarna i den. Det är viktigt 
att detta görs noggrant då marginalerna är väldigt små inom byggbranschen.  
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I inköpslistan och kalkylen är kostnaderna fördelade på de olika aktiviteterna, vilket 
går att se i bilaga 4. Detta gör att en uppskattning av hur mycket varje aktivitet 
kommer kosta kan göras. Inköpslistan ligger till grund för alla inköp. När de ska sätta 
pris jämför de ibland med tidigare projekt. Detta görs främst på de poster som är svåra 
att uppskatta, som till exempel elförbrukning som varierar med årstiderna. 

Ostendorf menar att det ofta läggs på ett riskpålägg i förkalkylen på 10-15% av 
budgeten, vilket ofta brukar täcka ändrings- och tilläggsarbeten. Som vi nämnde 
tidigare använder sig ByggSjögren av programmet Bidcon då de gör sin nettokalkyl. I 
detta program finns även möjlighet att göra om kalkylen till tidplan, denna funktion 
kräver att företaget har en serie som heter Plancon. Denna används dock inte av 
ByggSjögren eftersom de idag använder något som heter byggsamordnaren för att 
göra tidplaner behöver de inte investera i detta. Bidcon är ett program som är väl 
beprövat inom byggbranschen och används av många företag.  

De kalkyler som tas fram är netto-, offert - och omkostnadskalkyl. För att få 
projektets slutkostnad läggs dessa ihop och kostnaden för bankgaranti, försäkring och 
tjänstemän läggs till. Anbudssumman för Österängs Förskola är cirka 5 miljoner. 
Driftkostnaderna som ingår i omkostnadskalkylen går att fördela jämnt över projektet.  

4.3.7 Efterkalkyl 
Under projektets gång, ungefär var tredje vecka, håller Ostendorf byggmöten där 
ansvariga från ByggSjögren medverkar. På dessa går de till exempel igenom 
lägesrapporter, tider, tekniska frågor och ekonomi.  

Bengtsson menar att de på ByggSjögren har en bristande uppföljning. Uppföljningen 
görs olika beroende på projektets storlek. Tidplanen följs upp med jämna mellanrum, 
oftast redan vid första byggmötet. Bengtsson vet att NCC gör systematiskt prognoser 
en gång i kvartalet, då han tidigare varit anställd där. Han menar att mindre företag 
har bra kontakt med platschefer och har därmed en känsla för hur projektet ligger till. 
NCC däremot måste ha mer kontroll då de handlar om fler och större projekt i hela 
Sverige. Bengtsson menar att om många av deras projekt i Sverige skulle skena iväg 
får de likviditetsbekymmer.  

Budgeten däremot följs inte upp vid byggmötena, men under projektets gång skriver 
de ut listor på underkonton vilka bygger på vad som är fakturerat och betalt och 
jämför mot offert. Bengtsson menar att eftersom de är ett litet företag vet de ofta hur 
de ligger till med budget. Därför görs inga direkta uppföljningar. Om de märker att 
budgeten skenar iväg kan de inte göra så mycket. De jobbar ständigt med att bli bättre 
på inköp och att få ner priserna. Målet är att varje post ska bli billigare. Även 
Ostendorf menar att budgeten sällan följs upp under projektets gång, utan ändrings – 
och tilläggsarbeten regleras i slutet av projektet. En gång i månaden stämmer hon av 
fakturorna mot den budget hon har gjort. Det gör att Ostendorf kan se avvikelser från 
budget men hon menar att det ofta finns en känsla för om något håller på att gå fel.  

En uppföljning av inköpspriserna görs i en inköpslista, där syns utfallet av det 
kalkylerade priset mot inköpspriset. Inköpslistan inkluderar inga arbetskostnader. 
Inköpslistan för Österängs Förskola är inte färdigställd, då uppföljningen enbart har 
utförts till hälften. På de produkter och tjänster där uppföljning har gjorts är alla 
avvikelser från kalkylerat pris positiva, alltså inköpspris blev bättre än det som 
kalkylerats. Det är enbart fönster som blev dyrare att köpa in.  Inköpslistan går att se i 
bilaga 5.  
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Avvikelser från tidplan är svårt att rädda eftersom de sällan kan flytta slutdatum och 
det är förenat med kostnader. För att lösa det jobbar de ibland övertid eller bemannar 
mer. Ofta är det reglerat i de allmänna föreskrifterna om ett vite som utgår för varje 
vecka projektet är försenat. I förskoleprojektet var det ett vite på 10 % av kostnaden 
för varje vecka.  

Malmberg och Bengtsson menar att de skulle kunna vara mer strukturerade i sin 
projektstyrning och dokumentera mer. De bygger sällan högriskprojekt och håller 
därför nästan alltid budget och tid. Hur många projekt de har igång är helt 
konjunkturstyrt.  

4.3.8 Mät utfört arbete 
Det görs inga mätningar av hur långt varje aktivitet har kommit vid 
uppföljningsmötena. Bengtsson menar även här att NCC gör prognoser på givna 
datum där de uppskattar hur långt varje aktivitet har kommit. På ByggSjögren görs 
inte detta på papper men diskuteras ofta i form av frågor. Det kan vara för att få reda 
på hur långt det är kvar av till exempel väggarna för att två man behövs till nästa 
aktivitet.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri och koppla den till vår teoretiska 
referensram. Vi utgår även i detta kapitel från de kategorier vi använt oss av i 
empirin för att få en tydlig struktur.  

5.1 Projektdefinition 
Tonnqvist (2010) menar att ett projekt är en unik uppgift som löper under en viss tid, 
har en egen budget och görs av en tillfällig organisation. Det finns många anledningar 
till att ett projekt uppstår men en sak som alla projekt har gemensamt är att de ska 
tillfredställa ett behov hos någon. I fallet med Österängs Förskola handlar det om att 
kommunen är i behov av fler förskoleplatser till barn och det är ByggSjögrens uppgift 
att tillgodose kommunens behov i form av lokaler. Varje byggprojekt är unikt och 
löper under en viss tid, som till exempel projektet Österängs Förskola ska genomföras 
på åtta månader, det är unikt och utförs av en tillfällig sammansättning av personer.  

5.2 Byggprocessen 
Syftet med ett byggprojekt är att tillverka en byggnad eller en anläggning. Ett projekt 
av denna typ kan organiseras på många olika sätt. En vanlig entreprenadform inom 
byggbranschen är generalentreprenad. Vid denna typ av entreprenad har byggherren 
utfört projekteringen fram till färdiga bygghandlingar. Det företag som får 
beställningen är det som kallas generalentreprenör. Detta byggföretag anlitar i sin tur 
underentreprenörer (Nordstrand, 2008). Först i anbudsskedet kommer 
byggentreprenören i kontakt med byggprojektet, då de räknar fram en anbudssumma. 
Under själva byggskedet sker kostnads och resursuppföljningar regelbundet 
(Nordstrand & Révai, 2008).  

På ByggSjögren använder de sig av generalentreprenad, då det skulle bli för dyrt för 
dem att jobba med totalentreprenad. Beställarna lägger ut projekt i lokaltidningar och 
på internet där förfrågningsunderlaget får hämtas hem. Det är upp till ByggSjögren att 
räkna fram en anbudssumma på projekten. Om projektet har tilldelats ByggSjögren 
hålls ett startmöte där alla inblandade deltar och redan i detta skede börjar de titta på 
tider, bemanning och priser. På ByggSjögren hålls startmöten och byggmöten med 
jämna mellanrum, men uppföljningen saknar dokumentation och fokus ligger på 
tidplanen.  

5.3 Byggprojektstyrning 
5.3.1 Mål 
Det mål som sätts upp på ByggSjögren är slutdatum för när projektet ska vara 
färdigställt, alltså att till exempel Österängs Förskola ska stå färdig för användning i 
juni 2009. Eklund (2001) skriver att detta är en form av resultatmål då det säger vad 
resultatet av projektet ska bli. Det är viktigt att alla i projektet har ett gemensamt mål 
att sträva efter för att samarbetet ska bli så effektivt som möjligt.  

Bengtsson menar att ett delmål är att kostnaderna ska hållas. Det är alltså första 
prioritet att få projektet färdigt i tid och andra prioritet att budgeten håller.   

De delmål och milstolpar som sätts upp för tidplanen görs av arbetsledningen 
eftersom det är de som utformar den. För Österängs Förskola var milstolpar leverans 
av apparatskåp, driftsättning, samordnad provning och besiktning. Alla dessa ligger i 
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slutet av projektet. De delmål som sätts upp är på papper väldigt få, eftersom målen 
för byggprojekt ser väldigt lika ut.  

5.3.2 WBS 
En WBS ska enligt Kemps (1992) upprättas för att de inblandade ska få en förståelse 
för vad projektet innehåller. På ByggSjögren görs idag ingen form av strukturplan 
över de olika aktiviteterna utan Bengtsson menar att de olika aktiviteterna syns i 
nettokalkylen. I denna finns det överrubriker så som väggar, stomme och 
grundläggning och under dessa syns vad som ingår i aktiviteten. Detta gör att det blir 
som en form av WBS där aktiviteterna är uppdelade i olika nivåer.  

Nivå ett i ByggSjögrens WBS för Österängs förskola skulle vara just Österängs 
Förskola, eftersom nivå ett ska representera hela projektet.  Enligt Kemps (1992) ska 
nivå två representera det som ska tillverkas, produceras eller utvecklas. För Österängs 
Förskola skulle nivå två kunna vara mark, byggnad och installation då dessa delar 
måste tillverkas för att nivå ett ska uppnås. Enligt Kemps (1992) ska nivå tre handla 
om att bryta ner nivå två i ännu mindre delar. För Österängs förskola skulle nivå tre 
kunna innehålla till exempel förstärkning, grundläggning, stomme och VVS. Sedan 
går även dessa att bryta ner i en nivå till, se figur nedan. Kemps (1992) menar att 
indelningen fortsätter fram tills det att en hanterbar grad av arbetet har uppnåtts så att 
alla delar kan budgeteras, schemaläggas och kontrolleras. Även om de på 
ByggSjögren inte gör alla aktiviteter, så som el och VVS själva, är det ändå viktigt att 
ha överblick över dessa. I och med att det är i nettokalkylen som de delar upp 
kostnaderna på de olika aktiviteterna är redan indelningen på hanterbar grad idag.  
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Figur 7 WBS Österängs förskola 

I den WBS vi har gjort som förslag har vi utgått från de gråmarkerade aktiviteterna i 
nettokalkylen och försökt kategorisera dem. Enligt Kemps (1992) ska WBS bidra till 
att obalanser minskar mellan systemen då alla aktiviteter finns i en gemensam 
struktur. Eftersom alla aktiviteter finns med i nettokalkylen som ByggSjögren 
använder sig av finns det en tydlig struktur. Att varje aktivitet alltid har samma 
nummer gör det ännu tydligare. I vårt förslag på hur en WBS skulle kunna se ut finns 
det också möjlighet att byta ut aktiviteterna mot de siffror som finns i 
byggdelstabellen då dessa används inom hela byggbranschen, se bild nedan. 
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Figur 8 WBS Österängs Förskola, byggdelstabell  

Att utforma en WBS för de anställda inne på kontoret är inte nödvändigt då de är få 
och aktiviteterna är alltid de samma. Eftersom de har en anställning är de kunniga på 
sitt arbetsområde.  

Det gäller att hitta en balans för en lagom detaljerad WBS, alltså varken för mycket 
eller för lite detaljer (Bachy & Hameri, 1997). Ett byggprojekt kan brytas ner i hur 
många små aktiviteter som helst men så små moment som att spika behöver inte vara 
med. Dessutom ser varje byggprojekt ut på ungefär samma sätt, en grundläggning ska 
alltid göras och väggar alltid byggas. Alltså skulle en WBS utformad till ByggSjögren 
se ut ungefär på samma sätt inför varje projekt.       

5.3.3 OBS 
Organisationen bryts ner på samma sätt som i en WBS (Bachy & Hameri, 1997). OBS 
baseras på olika avdelningar, grupper eller projektteam inom företaget (Tonnqvist, 
2010). Ett organisationsschema för ByggSjögren är något som de egentligen enbart 
skulle behöva upprätta en gång, med möjligtvis några små ändringar inför olika 
projekt. Eftersom organisationen ser näst intill likadan ut inför varje byggprojekt 
räcker det att sätta sig ner en gång och göra ett tydligt organisationsschema. Vilket 
med tanke på att de är ett litet företag inte skulle bli speciellt svårt. Vi har tagit fram 
ett förslag på en OBS, som det sedan går att fylla i en nivå till på, alltså vilka personer 
som håller på med till exempel inköp och kalkyler. En idé skulle vara att även göra en 
form av OBS över underentreprenörerna för varje projekt. På det här sättet skulle de 
få en tydlig bild av alla inblandade i projektet. Om de har många projekt åt gången, 
måste de ha kontroll på vilka som gör vad.  
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Figur 9 OBS Österängs förskola 

 

Att det ute på byggarbetsplatsen finns en kontaktlista över de ansvariga inom 
projektet gör att alla inblandade vet vem som är till exempel platschef.  

Ansvarsfördelningen ute på arbetsplatsen görs inte av de på kontoret utan av 
arbetsledningen eftersom de vet vilka som är bra på vad. Varje byggare behöver inte 
ingå i ett organisationsschema eftersom de har en anställning och vet sina 
arbetsuppgifter. Däremot är det viktigt att arbetsledningen samordnar arbetet så att 
rätt anställd utför rätt aktivitet på rätt plats.  

5.3.4 RAM 
RAM matrisen visar sambandet mellan arbete och personal inom projektet, alltså både 
WBS och OBS. Det är i RAM som tilldelningen av arbetsområden sker (GAO, 2009). 
Att utforma en sådan matris som RAM är svårt eftersom ByggSjögren arbetar med 
generalentreprenad. De skulle behöva göra en WBS och OBS för kontoret och en för 
de ute på arbetsplatsen, alltså en för underentreprenörerna, för att sedan kunna koppla 
ihop dem.  

Vid startmötet närvarar alla inblandade i projektet, vilket gör att de kan berätta hur de 
har tänkt och därmed får alla en förståelse för projektet i sin helhet. Vem som ska 
göra vad är redan i anbudsskedet bestämt.  

Arbetsberedningen inför de olika aktiviteterna görs löpande och är inte bestämd i 
förväg. Det innebär att det inte framgår vid startmötet vem som till exempel ska 
bygga en specifik innervägg. ByggSjögrens RAM skulle inte behöva gå in på sådana 
detaljer, utan mer övergripande som till exempel vilken underentreprenör som ska 
bygga vad. Det är inte intressant vilken specifik person från målarfirman som utför 
arbetet utan vilken målerifirma de anlitat.  

5.3.5 Tidplan 
Det krävs tidplaner för att kunna styra en komplicerad verksamhet, som till exempel 
ett byggprojekt. Enligt traditionell metod visas tidplanen i form av ett Ganttschema 
(Nordström & Révai, 2008). Ett Ganttschema består av horisontella staplar i ett 
diagram som representerar aktiviteter. Hur lång tid varje aktivitet kommer att ta syns 
på stapelns längd. Viktiga milstolpar brukar markeras i diagrammet (Kumar, 2005).  
CPM är en form av nätplanering som enligt Lucko (2007) lämpar sig bra för 
byggbranschen. Till skillnad från Ganttschema visas samband mellan aktiviteter samt 
en kritisk linje. CPM är väl beprövad inom byggbranschen och används flitigt.   

I ByggSjögens tidplan för Österängs Förskola, vilken är utformad som ett 
Ganttschema, syns alltså inga kopplingar eller kritisk linje. Bengtsson anser att det 
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med hjälp av erfarenhet är underförstått hur beroenden mellan aktiviteterna ser ut. Det 
är viktigt att göra saker i rätt ordning och vissa aktiviteter måste slutföras innan nästa 
kan påbörjas. Detta syns dock inte i någon form av dokumentering.  

Det är viktigt att koppla tidplanen till WBS, alltså att de olika aktiviteterna är 
definierade innan tidplanen görs (Kemps, 1992). På ByggSjögren utgår de från 
nettokalkylen vid utformning av tidplanen. De olika underlagen görs dock inte av 
samma person eller på samma avdelning. Stämmer inte tidplanen överens med 
nettokalkylen utgår de från att nettokalkylen är rätt. Det vore tydligare om de i 
tidplanen utgick från samma aktiviteter som i nettokalkylen eller lägger in de siffror 
som varje aktivitet har utifrån byggdelstabellen även i Ganttschemat.  

5.3.6 Förkalkyl 
Innan projektet börjar ska en budget tas fram. Denna visar fördelningen av målkostnaden 
för de olika aktiviteterna. På detta sätt utformas en tidsbaserad budgetbaslinje (Kemps, 
1992). Det är den budget som är godkänd för varje aktivitet kopplat till tidplanen (Anbari, 
2003).  

På ByggSjögren görs netto-, offert- och omkostnadskalkyler. I dessa kalkyler går det att 
urskilja vilka kostnader som hör till varje aktivitet, samt hur många timmar aktiviteten tar 
att genomföra. Det går däremot inte att utläsa när aktiviteten ska göras, alltså kan de inte 
placera ut kostnaderna i tidsföljd.  Att de kan mängda en hel vägg och inte behöver räkna 
på varje skruv gör att kalkylarbetet underlättas. I Bidcon finns en funktion som gör om 
kalkylen till tidplan, denna används inte av ByggSjögren. En användning av denna 
funktion hade kanske gjort det lättare att se kopplingar mellan tidplan och kalkyl eftersom 
de då görs i samma program.  

Med hjälp av Ganttschemat för Österängs Förskola samt de tre olika kalkylerna är det 
möjligt att fördela kostnaderna över tiden. Alltså dela upp kostnaden på de olika 
aktiviteterna i tidsplanen så att tid och kostnad är sammankopplat. På detta sätt fås 
den planerade kostnaden, PV, som kan föras in i ett EVM diagram. Det hade 
underlättat arbetet om, som vi nämnt tidigare, siffrorna från byggdelstabellen framgått 
i tidplanen. Detta eftersom det då hade varit möjligt att se vilka aktiviteter och 
material utifrån de tre olika kalkylerna som ingår i varje aktivitet i tidplanen. 
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Diagram 5 PV Österängs Förskola 

Diagrammet visar hur den tidsbaserade budgetbaslinjen för projektet Österängs 
Förskola skulle kunna se ut. I juni ska projektet vara färdigt till en kostnad av ca 5 
miljoner kronor. Den kostnadsfördelning vi har gjort för varje månad för Österängs 
Förskola, som ligger till grund för diagrammet, går att se i Bilaga 6. Det är ett väldigt 
jobb att placera ut kostnaderna på den tidplan som finns idag. Det hade underlättat om 
det i tidplanen gick att utläsa vilka byggdelar som ingick i varje aktvitet, eller utifrån 
byggdelstabellen kopplat ihop tidplanen med nettokalkylen.  

5.3.7 Efterkalkyl 
En efterkalkyl bör göras antingen månadsvis eller veckovis beroende på projektets 
storlek (GAO, 2009). Det är i efterkalkylen den totala faktiska kostnaden, AC, mäts 
(Anbari, 2003). De faktiska kostnaderna beräknas när arbetet är slutfört och jämförs 
med det som var budgeterat från början (Kemps, 2009).  

De på ByggSjögren har följt upp de kalkylerade priserna på inköpslistan och jämfört 
med det faktiska inköpspriset. Detta har dock inte gjorts färdigt, och det dokument vi 
har tagit del av är endast halvfärdigt. De avvikelser som har uppstått i inköpslistan är 
till ByggSjögrens fördel, då de har fått billigare inköpspris än kalkylerat. Detta gör att 
den faktiska kostnaden blir lägre än den planerade. Däremot är det viktigt att nämna 
att arbetskostnaderna inte är inräknade i inköpslistan och inte heller avvikelser från 
nettokalkylen, omkostnadskalkyl och offertkalkyl.   

Utifrån de avvikelser som har dokumenterats i inköpslistan har vi räknat ut den 
faktiska kostnaden den sista januari. Detta för att bevisa att det är möjligt att 
genomföra med tydlig uppföljning av kostnader. De siffror vi har använt är inte 
pålitliga på grund av en bristfällig uppföljning av budget.  

På ByggSjögren görs däremot en regelbunden uppföljning av tidplanen oftast redan 
på det första byggmötet. Ekonomin följs enbart upp genom avstämning av ändrings- 
och tilläggsarbeten och fakturering. Ändrings och tilläggsarbeten regleras inte i 
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budgeten förrän i slutet. Bengtsson är väl medveten att en mer ingående och 
regelbunden uppföljning av tidplan och budget görs på till exempel ett större företag 
så som NCC.  

 
Diagram 6 AC Österängs Förskola 

Diagrammet visar de faktiska kostnaderna för projektet Österängs förskola i 
förhållande till den planerade kostnaden. Skillnaden mellan planerat värde och faktisk 
kostnad är inte så stor vilket gör att linjerna näst intill följer varandra.  

 Aktivitet Differens AC 
Nov Mark 2/9 30000 274119 
Dec Mark 5/9 75000  
 Armering 29561  
 Cellplast 14168 392 848 
Jan Mark 2/9 30000  
 Lösull 1300  
 takstolar 8026 432 174 

 
Figur 10 Differens Österängs Förskola 

 För att underlätta beräkningarna antog vi att avvikelsen i pris för mark gäller etapp 
ett. Den totala avvikelsen är alltså 135 000, vilket vi har dividerat med 9 för att etapp 
ett är indelad i 9 delar i tidplanen. Under november månad utförs 2/9, i december 5/9 
och i januari 2/9 av markarbetet.  

5.2.8 Mät arbete som är utfört 
Att mäta det utförda arbetet innebär att resultatet så långt mäts (Antvik et. al., 2001). 
Kemps (2000) menar att det görs för att ta reda på slutförda, delvis slutförda och 
påbörjade aktiviteter.  

ByggSjögren mäter inga aktiviteter under tiden i form av dokumentation, men det 
diskuteras ofta muntligt. Enligt Bengtsson gör NCC systematiska prognoser av hur 
långt varje aktivitet har kommit.  Utifrån det Ganttschema de har för Österängs 
Förskola vore det möjligt att uppskatta ungefär hur långt de har kommit på varje 
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aktivitet utifrån schemat jämfört med till exempel information om nuläget av 
platschefer.  

5.3.9 Prestation, utfört arbete 
EV mäts genom att multiplicera PV med det i procent utförda arbetet (Storms, 2008). 
EV representerar den budget som krävdes för att slutföra en viss aktivitet till en viss 
tidpunkt (Anbari, 2003). För att räkna ut EV krävs att det görs en avstämning av hur 
mycket som är gjort av tidplanen, samt av varje aktivitet. Sedan är EV den planerade 
kostnaden för det som faktiskt är utfört (Philipson & Antvik, 2009).  

På ByggSjögren görs idag ingen dokumentation när det gäller uppföljning. Därför har 
vi inte kunnat ta fram någon modell över hur EV skulle se ut i diagrammet för 
Österängs Förskola. Det som saknas är dokumentation av uppföljning av tidplanen 
samt en fortsatt uppföljning av inköpslistan och andra kostnader.   

Att räkna ut hur många procent av varje aktivitet som är slutförd kan vara komplicerat 
och därför finns standarder som hjälp. 50-50 regeln innebär att då aktiviteten börjar 
antas 50 % vara färdigt och när den färdigställts läggs de sista 50 % till (Meredith & 
Mantel, 2010). Denna regel vore lätt för ByggSjögren att använda för att mäta hur 
långt aktiviteterna har kommit.  

Enligt 0-100 regeln får inga procent tillgodoräknas förrän varje aktivitet är slutförd. 
Detta gör att det alltid verkar som att projektet blir försenat, alltså att EV är efter PV 
under hela projektets gång (Meredith & Mantel, 2010). Denna regel går också att 
använda på ByggSjögen. På ByggSjögren görs ingen uppföljning av hur långt varje 
aktivitet har kommit och därför skulle denna regel lätt kunna tillämpas då det är 
självklart när till exempel en vägg är färdig. Indirekt använder de sig av regeln redan 
idag då ingen uppföljning görs förrän aktiviteterna är slutförda.  

Critical input use rule tilldelar aktiviteter utveckling enligt den summa av kritisk input 
som har använts (Meredith & Mantel, 2010). På projektet Österängs Förskola skulle 
det kunna vara kvadratmeter för aktiviteten väggar och meter för aktiviteten 
huskomplettering stomme. Regeln skulle lämpa sig bra på byggföretag eftersom allt 
material mäts i olika enheter, vilka ses som kritisk input.   

I the proportionality rule används tid och kostnad som kritisk input. Den faktiska 
aktivitetstiden divideras med den schemalagda tiden för aktiviteten för att få fram vad 
som är färdigställt i procent (Meredith & Mantel, 2010). Som det ser ut på 
ByggSjögren idag mäts inte hur långt varje aktivitet har kommit och därmed kan 
denna regel inte tillämpas. För att kunna använda sig av regeln skulle de behöva 
dokumentera den uppföljning som görs av tidplan och budget, samt utföra steg åtta 
(mät arbete som är utfört) av de tio stegen.  

5.3.10 Analys av nuläge och trender 
Genom att jämföra PV, AC och EV vid olika tidpunkter går det att med hjälp av en 
metod att analysera och utvärdera statusen på aktiviteterna (Storms, 2008). Skillnaden 
mellan EV och AC blir kostnadsvariansen. Tidsvariansen fås fram genom att beräkna 
skillnaden mellan EV och PV (Anbari, 2003). Blir variansen negativ ligger projektet 
efter tidplan eller över budget (Meredith & Mantel, 2010).  

För att räkna fram kostnadseffektivitet används nyckeltalet CPI. Om CPI är 1.0 
innebär det att projektet följer budget. Är CPI mer än 1.0 uppnår projektet väldigt bra 
resultat och är effektivt men om CPI däremot är mindre än 1.0 genererar projektet 
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dåligt resultat (Anbari, 2003). SPI används för att få en mer komplett mätning, 
riktlinjerna är samma som för CPI (Storms, 2008). Med hjälp av CPI och SPI går det 
att räkna fram slutkostnad och sluttid enligt trend.  

CR visar hur projektet i sin helhet befinner sig. Ett CR på 1.0 indikerar att projektet 
följer de mål som satts upp. Ett CR över 1.0 indikerar att projektet är exemplariskt. 
Ett CR under 1.0 visar att projektet inte har uppnått de mål som var uppsatta (Anbari, 
2003).  

Eftersom det för Österängs Förskola inte går att få fram ett värde på EV på grund av 
bristande uppföljning finns inte heller i dagsläget någon möjlighet att räkna fram de 
olika nyckeltalen. Det som saknas för att räkna fram nyckeltalen är alltså ett värde på 
det intjänade värdet, EV, samt ett mer exakt värde på AC där alla projektets kostnader 
är inräknade.  

Att mäta kostnadsvarians och tidsvarians är för byggprojekt väldigt relevant då allt 
inom byggprojektstyrning handlar om att hålla tid och budget. De på ByggSjögren har 
ett datum då byggnaden ska stå färdig till kunden samt till en viss kostnad. Med hjälp 
av dessa nyckeltal går det att under projektets gång räkna ut avvikelser samt beräkna 
den beräknade slutkostnaden och sluttiden enligt trend. På byggföretag vore detta ett 
bra hjälpmedel för att tidigt se avvikelser. De på ByggSjögren menar att de i dagsläget 
går mycket på känsla och erfarenhet, vilket fungerar bra. Behovet av nyckeltal finns 
idag inte på just ByggSjögren, men det går tydligt att se att de är relevanta för 
byggföretag och att möjligheter finns att använda dem.  

Det som krävs är alltså en tydlig uppföljning av kostnader och tidplan för att räkna ut 
AC och EV. Det är det enda som behövs för att sedan göra beräkningar av 
nyckeltalen.   

5.3 Fördelar med EVM 

Ofta använder sig projektledare av egenhändigt gjorda scheman under 
utvecklingsfasen av det som ska tillverkas, men EVM tvingar fram att budgetera 
timmar för varje uppgift (Pavyer, 2002). Om beräkningar görs enligt metoden varje 
vecka är det lätt att hitta avvikelser och bra lösningar för det fortsatta projektets gång. 
(Philipson & Antvik, 2009). Fördelarna med EVM bygger på uppföljning, därför 
finns möjlighet för ByggSjögren att få nytta av metoden och kunna förbättra sin 
uppföljning. Med hjälp av EVM går det att redan efter 15-20% att få en trovärdig bild 
av projektets sluttidpunkt och sluttidkostnad (Philipson & Antvik, 2009). I dagsläget 
har de på ByggSjögren i ett tidigt skede en känsla för hur projektet ligger till. De 
menar att de litar på sin känsla, vilket har resulterat i bra resultat för projekten.  

5.4 Nackdelar med EVM 

För att kunna använda sig av EVM, krävs det förståelse och kunskap hos alla de 
inblandade i projektet (Philipson & Antvik, 2009). Om ByggSjögren skulle börja 
använda sig av EVM skulle det alltså innebära att alla skulle behöva lära sig att 
använda metoden. Det skulle kanske inte ta så långt tid för dem att lära sig stegen i 
metoden, då många av stegen redan används idag. Men frågan är om ambitionen hos 
de anställda finns, samt om de är i behov av EVM.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I uppsatsens avslutande kapitel lyfter vi fram resultatet av vår fallstudie utifrån vårt 
syfte samt besvarar vår problemställning. Kapitlet avslutas med rekommendationer 
till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats  
Vi anser att projektstyrningen inom byggbranschen är väldigt viktig eftersom det ofta 
handlar om stora summor pengar och leverans till ett visst datum. Byggtiderna idag är 
hårt pressade på grund av att beställaren vill få in sina pengar i form av till exempel 
hyror så snabbt som möjligt. De viktigaste parametrarna i byggprojektstyrning anser 
vi är tid och kostnad, vad hade då passat bättre än en metod som kopplar samman 
dessa två? Att dokumentera uppföljningen och implementera EVM på byggföretag 
tror vi skulle leda till en trygghet att faktiskt se avvikelserna på papper. I dagsläget 
går det ofta att läsa i tidningar om hur byggprojekt blir mycket dyrare än budgeterat 
och att de inte blir klara i tid. Vi anser att behovet av att förbättra projektstyrningen på 
byggföretag finns och EVM passar enligt vår studie in på byggföretag.    

Vi ser en stor möjlighet att använda EVM på byggföretag. Kriterierna för att 
implementera metoden finns, frågan är om det behövs på alla typer av byggföretag? 
De på ByggSjögren menar att de flesta byggföretag planerar på liknande sätt och det 
kalkyleringsprogram de använder används av många byggföretag. Därför kan vi 
generalisera till byggföretag. Eftersom ByggSjögren är ett litet företag som arbetar 
med generalentreprenad känns det som att de precis som de säger har kontroll och en 
bra känsla för sina projekt och detta utan modeller och nyckeltal. Ett större företag, så 
som NCC som arbetar med totalentreprenad tror vi måste ha större kontroll på alla 
sina projekt på grund av att det är fler projekt igång samtidigt runt om i hela Sverige. 
Är de kanske i större behov av en sådan metod som EVM?  

Det vi i vår analys har visat är att det är möjligt för ByggSjögren att fördela 
kostnaderna på de olika aktiviteterna och därmed koppla samman tid och kostnad i ett 
diagram.  Kriterierna finns där för att räkna ut ett värde på AC och EV, men i 
dagsläget är uppföljningen inte tillräcklig på grund av att dokumentation saknas för 
att få fram korrekta värden. Om de skulle ändra sin uppföljning i form av att börja 
dokumentera skulle dessa värden lätt gå att få fram. De behöver vid en användning av 
metoden dokumentera för att kunna utföra de fyra sista stegen (7-10) i EVM. Vi har 
med hjälp av våra beräkningar utifrån Österängs förskola bevisat att kriterierna finns 
för att implementera metoden på ByggSjögren. Då de har sagt att de muntligt 
diskuterar hur projekten ligger till, är steget inte så långt till att skriva ner det.  

De på ByggSjögren litar idag på sin erfarenhet och menar att de har en bra känsla för 
varje projekt. I dagsläget fungerar det bra och de är ett inövat gäng. Det är sällan 
budget och tid avviker. Även att ByggSjögren är ett litet företag kan de precis som ett 
stort företag gå i konkurs eller med förlust men inte med så stora summor som till 
exempel NCC. En liten förlust för NCC skulle kunna vara en stor förlust för 
ByggSjögren. Alltså är byggprojektstyrning viktig på såväl stora som små 
byggföretag för att överleva, så därför tror vi att alla slags byggföretag, oberoende av 
storlek och entreprenadform kan implementera EVM utifrån de kriterier som krävs.  

Vi anser att erfarenhet är svårt att förlita sig på i längden. Vad händer till exempel 
med den känsla de har för projekten när någon slutar? Det är lättare som ny att 
komma in på ett företag där det finns tydliga och rutinmässiga metoder för 
projektstyrning. Detta är bara ännu en anledning att använda sig av EVM. Vi tror 
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dessutom beställare i framtiden kan börja ställa krav på den uppföljning som görs 
under projektets gång. Detta för att vara säker på att få leverans i tid och till rätt 
kostnad.  

De kriterier som krävs för att implementera EVM i byggbranschen är att de arbetar 
utefter de tio stegen. Vi anser att stegen går att anpassa för varje byggföretag och att 
alla använder sig av det idag på ett eller annat sätt, men har inga namn på stegen. De 
första 7 stegen görs oftast idag, men på just ByggSjögren saknas dokumentation. 
Specifikt för EVM är de sista stegen, vilka förutsätter att en tydlig uppföljning görs.  

6.2 Studiens begränsningar  
Vi anser att vår studie haft vissa begränsningar eftersom vi har gjort en fallstudie som 
kan vara svår att generalisera. Vi anser dock att vår studie på ByggSjögren kan 
generaliseras till byggföretag eftersom grunderna i byggprojektstyrning är de samma 
för alla byggföretag. Ett byggprojekt består alltid av liknande delar och därför kan vi 
generalisera till byggbranschen. Att de på ByggSjögren, utifrån sina erfarenheter 
anser att byggprojektstyrningen på olika byggföretag ser likadan ut styrker detta ännu 
mer.  

På grund av att vi bara har haft fem månader på oss har vi inte kunnat välja att studera 
ett pågående projekt eftersom de oftast löper under mycket längre tid.  

6.3 Fortsatt forskning  
Vi tycker att det vore intressant att vidare studera metoden på ett större byggföretag 
där de har problem med att projekt ständigt avviker från tid och budget och hur EVM 
hade hjälpt dem. Alltså en fallstudie för att se om metoden ger önskat resultat. Då en 
av nackdelarna med metoden är att projektledaren upplever metoden svår att 
implementera vore det intressant att titta vidare på just projektledarens roll. Vi har 
även funderat på hur personalen ställer sig till förändringar vid implementeringen av 
en ny metod. En annan intressant vinkel vore att jämföra EVM med andra 
projektstyrningsmetoder för att se vilka som lämpar sig bäst för just byggbranschen.  

Hallandsåsen är ett lysande välkänt exempel på ett byggprojekt som har avvikit 
extremt mycket från planeringen . Det hade varit intressant att se hur metoden hade 
lämpat sig på ett sådant projekt, och vad den hade tillfört.  
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Bilaga 1 – Operationaliseringsprocessen 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

1. Byggprocessen 

1.1 Vilken entreprenadform arbetar ni med?      

1.2 Berätta om hur upphandlingen går till?  
      Från annons till färdigt projekt  

1.3 Planeras alla projekt inom företaget på samma sätt?  

1.4 Tror ni att andra byggföretag arbetar på samma sätt som ni?  

1.5 Vad är det första ni gör då ni får in ett nytt projekt?  
      Hur ser planeringen ut?  

1.6 Anser ni att det är tradition inom branschen att det är mer fokus på tid än kostnad?
                  
1.7 Anser ni att det är något som borde förbättras i er projektstyrning?  

2. Mål 

2.1 Hur ser målsättningen ut?  
      Sätts olika delmål/milstolpar upp?  

3. WBS 

3.1 Hur definierar ni projektets alla aktiviteter? Görs någon form av schema/         
strukturplan över projektets aktiviteter?  

4. OBS 

4.1 Hur görs ansvarsfördelningen för projektet i helhet?  

4.2 Hur görs ansvarsfördelningen ut för varje aktivitet?  

5. RAM 

5.1 Använder ni er av någon modell där samband mellan arbete och personalplanering
  kan utläsas?  

5.2 Hur får de inblandade en förståelse för projektet? Hur de vet vad de ska göra? 

6. Tidplan 

6.1 Hur ser utformningen av er tidplan ut? 

6.2 Kopplar ni samman aktiviteter/beroenden?  

6.3 Går det att utläsa den kritiska linjen i er tidplan? 
      Om inte kritisk linje: Hur visar ni beroenden mellan aktiviteter/märker 
förseningar? 

7. Förkalkyl 

7.1Vad använder ni för affärssystem?  

7.2 Hur ser budgeteringen ut? 
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8. Efterkalkyl 

8.1 Görs någon uppföljning av projekten?  
      Hur ofta?  Hur görs den?  

8.2 Följs både budget och tidplan upp?  
      Hur ofta?  
 
8.3 När görs första uppföljningen och varför?  

8.4 Vad görs om avvikelse från tidplan och budget uppstår?  

9. Mät arbetet som är utfört 

9.1 Mäts hur mycket av varje aktivitet som är slutförd vid uppföljningen? Om ja, hur 
då?  
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Bilaga 3 – Ganttschema Österängs Förskola 
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Bilaga 4 – Nettokalkyl, utkast 
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Bilaga 5 Inköpslista 
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Bilaga 6 Beräkningar – Österängs Förskola, PV 

     
Nov Etablering 45500   
  45158 Håltagning/Förstärkning 
 Mark 161667   
 Drift 45319   
 Summa 297644   
     
Dec Grundkonstruktion 149820   
  169472 Platta på mark 
 Mark 5/9 404167   
 Drift 45319   
 Summa 768778   
     
Jan Stomme 19465 huskomplettering 
  24935 bjälklag   
  3100 trappor  
  331899 väggar  
 Yttertak 29136 Takstomme  
  101494 Taktäckning  
  24944 Takfot och gavlar 
  75101 terasser  
  20000 UE taktäckning 
  28500 UE lösull  
  55801 takstolar  
 Mark 2/9 161667   
 Drift 45319   
 Summa 921361   
     
Feb Innerväggar 161712   
  151913 innertak  

 
Montering Fönster 
1/3 15724   

  121200 Fönster  
  130500 Plåtarbeten Fönster 
  15600 Persienner  
 Plåtarbeten 3/4 247875   
 Drift 45319   
 Summa 889843   
     

mars 
Montering Fönster 
2/3 31449   

 Målning 3/4 91500   
 Drift 45319   
 Summa 168268   
     
April Målning 1/4 30500   
 Golv 186000   
 Mark etapp 2 1/2 363750   
 Mark 30000   
 Drift 45319   
 Summa 655569   
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Maj Montering Dörrar 42690   
  82000 Ytterdörrar  
 Inredning  142122   

  73595 
Skåp & 
inredningssnickerier 

 Sakvaror 15000   
  36000 Skötbord  
 Plåtarbeten 1/4 82625   
 mark etapp 2 1/2 363750   
 Komplettering 20800 Invändiga trappor 
  71000 Undertak  
  68400 Lås  
  22606 Rumskomplettering övrigt 
  2950 Huskomplettering fasader 
  130268 Innedörrar  
 Drift 45319   
 Summa 1199125   
     
juni Städning 15750   
 Injustering 2907 Vitvaror  
  32061 Vitvaror  
 Besiktning 18000   
 Avetablering 8598   
 Drift 45319   
 Summa 122635   
     
 Totalt 5023223   
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Bilaga 7 – Byggdelstabell  

 


