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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att analysera nyckeltalen för produktionskostnaden som 
nyttjas vid investeringsbeslut i flerbostadsprojekt. För att kartlägga osäkerheterna innan 
investering sker tas kostnadskalkyler fram. Dessa kalkyler innehåller ofta flertalet osäkra 
poster då projekten är till stor del fortfarande på idéstadium och uppskattningar blir ett måste.  
 
Rapporten inleds med att riskerna, utifrån risknivå och konsekvenserna utav dem, definieras 
och analyseras. Följande presenteras Veidekkes önskade hantering av kostnadsriskerna och 
slutligen vilka möjligheter och hinder det finns inom dagens organisation för att uppnå dessa 
arbetsmetoder. 
 
Studien har baserats på kvalitativa intervjuer med representanter från olika yrkesroller, i olika 
projektskeden och från de tre olika svenska regionerna. Dessa intervjuer har visat på att de 
största osäkerheterna ligger i entreprenadkostnaderna, markkostnaderna och konjunkturens 
påverkan på bostadsmarknaden. Vidare visar studien på att en ökad detaljeringsgrad av 
produktionskostnaden per kvadratmeter skulle öka säkerheten i kostnadsuppskattningarna vid 
rätt hantering av dem. Detaljeringen måste framför allt ta hänsyn till typ av hus, val av 
grundläggning, garagelösning, antal våningar och snittstorlek på lägenheterna.  
 
I rapportens slutsats och diskussion utvecklingen resonemang kring olika arbetssätt. 
Betoningen är lagd på samarbetet mellan affärsområdena då informanterna lyft det som 
viktigaste redskapet för säkra kalkyler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Investering - Kostnadskalkyl - Riskhantering - Kostnadsuppskattning - Nyckeltal 

- Egenregi - Veidekke - Samarbete  
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Abstract 

This thesis aims to analyze the key figures of production costs in multi-family housing 
projects. Before committing to an investment these risks need to be identified and production 
calculations presented. These calculations often contain uncertain items as projects are 
largely undefined and still at the idea stage and estimations are required. 
 
In the introduction of the report the risks are identified and analyzed based on their severity 
and the effect of them. Followed by a presentation of Veidekke's desired risk management 
practices and concluded with the opportunities and barriers that exists within the current 
organization. 
 
The study based on interviews with representatives from various professions, in different 
phases of projects and from the three different Swedish regions. These interviews have 
shown that the greatest uncertainty lies in construction costs, land costs and the economy's 
effect on the housing market. The study also shows that an increased level of detail of the 
production cost per square meter would enhance the security of these cost estimates if 
handled correctly. The details need to especially consider the type of house, choice of 
foundation, garage solution, number of floors and the average size of the apartments. 
 
The thesis is concluded by presenting and analyzing new working methods with key figures 
There is a focus on the cooperation between the business areas as the informants lift it as the 
main tool for secure calculations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Investments - Cost calculation – Risk management - Cost estimation  
- Key figures – internal construction contract - Veidekke - Cooperation  
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Förord 

Detta examensarbete är slutmomentet i utbildningen Högskoleingenjör inom Byggteknik och 
Design på Kungliga Tekniska Högskolan och syftar till att ge en fördjupad kunskap inom 
området kostnadsrisker i flerbostadsprojekt. Då detta intresse har väckts genom tidigare 
studier inom områdena ekonomi och produktionsledning, tillsammans med ett intresse för 
organisation och ledarskap. 
 
Detta arbete hade inte vart möjligt utan stöd och handledning från Johan Corke på Veidekke 
Entreprenad och Göran Axelsson på Veidekke Bostad. Jag vill tacka dem för deras 
engagemang och tid som de har bidragit med och den möjlighet de gav mig att genomföra 
mitt examensarbete hos Veidekke. 
 
Följande vill jag också rikta ett stort tack till alla de informanter på Veidekke som ställt upp 
med sin kunskap och tid. Dem har gett en insikt i organisationen och deras arbetssätt som vart 
avgörande för arbetet. Utöver det vill jag också tacka dem för den entusiasm och positivitet 
jag har bemöts av. 
 
Slutligen vill jag tacka de personer på Veidekke, KTH och övriga som bidragit till 
genomförandet av denna rapport på olika vis.  
 
 
 

”Genom att hantera riskerna skapas värdet.” 
   Mårten Othérus,  
   Regionchef Veidekke Bostad Mälardalen 

 
 
 
 
 
maj 2014, 
Linda Folkesson 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är idag en av de största branscherna inom Sverige, och år 2012 utgjorde den 
9% av Sveriges bruttonationalprodukt, vilket då motsvarade ca 309 miljarder kronor.1 
Byggprojekt är ofta förenade med många riskfaktorer som kan ge allvarliga konsekvenser för 
både företag, individer och samhället genom personskador, miljöskador och ekonomiska 
skador.2 Av dessa områden berör denna rapport endast de ekonomiska riskerna i projekten, 
men ej med syfte till att minimera betydelsen av övriga riskområden utan endast som en 
avgränsande fördjupning inom ämnet: risker i byggbranschen. 
 
Behovet av att definiera och kontrollera kostnadsriskerna finns för att lättare kunna förutspå 
de ekonomiska skadorna som kan uppstå i projekt och på så vis agera annorlunda i tidiga 
skeden med målsättningen att minimera den ekonomiska påverkan. De olika kostnadsriskerna 
i ett projekt definieras i de kalkyler som följer projekten löpande under hela deras livstid. Ofta 
innehåller de kalkyler som tas fram i tidiga skeden ännu är många poster som är baserade på 
spekulationer och den egna individens fingertoppskänsla för kostnadsuppskattningar.3 
 
Uppskattningarna för entreprenadkostnaden i kalkylerna görs i kronor per byggd 
bruttokvadratmeter, som i rapporten kommer refereras till som kr/BTA. Denna uppskattning 
är ett snittpris på vad produktionen för hela entreprenaden kommer att kosta och summan på 
kr/BTA kan skilja sig väldigt mycket mellan olika projekt på grund av 
konstruktionslösningar, husform, garageplacering med mera.4 Denna variation innebär att två 
projekt som till synes är väldigt lika kan ha nyckeltal på kr/BTA som slår väldigt olika och 
orsaken till detta kan vara svår att identifiera. Utan att identifiera orsaken till skillnaden kan 
inte åtgärder vidtas för att uppnå en billigare och många gånger effektivare produktion. En 
mer detaljerad uppdelning av nyckeltalen skulle göra det lättare att identifiera orsaken till 
förhöjda produktionskostnader och att jämföra kostnaderna i olika projekt. 

1.2 Syfte och målformulering 

Målsättningen med studien är att skapa en plattform för att påbörja arbetet kring 
kostnadsjämförelser och erfarenhetsåterföring i egenregiprojekt inom Veidekke Sverige AB. 
Rapporten syftar till att först ge läsaren en överblick över Veidekke Sverige ABs organisation 
och arbetssätt idag, sedan en beskrivning och analys av de målbilder och visioner som finns 
internt och till sist belysa möjligheterna och hindren att uppnå dessa målbilder. 
 
  

                                                
1 ©Sveriges Byggindustrier 2013, Fakta om byggandet, BMED AB/Alloffset AB, Stockholm, 
september 2013 
2 E. Ahlenius, ”Om lönsam och effektiv riskhantering”, V-byggaren, 1999 häfte 1, sid 26-29 
3 Bilaga 3: Citat från informanter på Veidekke Bostad 
4 Bilaga 3 
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1.3 Avgränsning 

Syftet med att genomföra projekt i egenregi mellan Veidekke Bostad AB och Veidekke 
Entreprenad AB är att det ska skapa ett mervärde kontra att arbeta med externa 
samarbetsparters.5 Studien har avgränsats till egenregiprojekt för flerbostadshus då hela den 
processen, från idé till färdig produkt, ligger inom Veidekke och det blir där av lättare att få 
en helhetsbild av projekten och sammanställa synpunkter på arbetsmetoderna från 
byggprocessens alla skeden.  
 
Genom projektutveckling så utvecklas produkten och blir mer och mer definierad fram till 
byggstart då ritningarna är på detaljnivå och alla parametrar ska vara fastställda. I och med att 
produkten blir tydligare blir också kalkylerna berörande produkten säkrare, spekulationerna 
minskar och underlagen till kalkylerna kan baseras på konkreta mätvärden. Detta innebär att 
de osäkraste kalkylerna är de som tas fram i första skedet där produkten är som mest 
odefinierad och riskerna är som högst. Det ligger i alla parters intresse att dessa kalkyler blir 
korrekta då de utvecklas genom hela projektet och det är dessa som kommer att studeras i 
denna rapport.6 
 
Målsättningen med studien är ej att söka konkreta lösningar på tillvägagångssätt för att uppnå 
en minskad risk vid investeringar, utan endast definiera hinder och möjligheter för 
arbetsmetoder mot säkrare kalkyler. En studie av tillvägagångsätt inom området kan ses som 
en möjlig påbyggnad av rapporten. 

1.4 Metodval 

1.4.1 Litteraturstudie 

Ordet risk kan syfta till olika saker i olika sammanhang, men en ofta återkommande 
brevskrivning enligt E. Ahlenius är att risk syftar till en kombination av konsekvenserna av 
oönskade händelser och sannolikheten för att de olika konsekvenserna ska inträffa.7 Detta 
skulle betyda att i en utvärdering av risker måste graden av konsekvensen vägas mot 
sannolikheten att den inträffar. Till exempel en kostnadsrisk som skulle kunna få hög negativ 
påverkan på projektets slutvinst är att en naturkatastrof inträffar och byggprojektet 
totalförstörs. Dock är troligheten för att denna risk ska infalla väldigt lätt att bedöma till en 
låg riskfaktor, baserat på statistik om naturkatastrofers frekvenser. Den låga riskfaktorn gör att 
ett extra riskpåslag i kalkylerna ej behöver göras och den lätta bedömningen ger en hög 
säkerhet i att det, i detta fall obefintliga riskpåslaget, är tillräckligt stort. Likt E. Ahlenius 
illustration av en kvalitativ riskmatris kan förhållandet mellan riskbedömning 8  och 
kalkylkostnad delas upp enligt figur 1:1, sida 3. Nackdelen med denna bedömning är att den 
är väldigt subjektivt graderad där riskbedömningen blir upp till utföraren att klassificera. 
Detta är den aspekt som flertalet informanter lyft fram som ”fingertoppskänslan” i 
kalkylarbetet.9 För att konkretisera arbetet med kalkylerna behöver subjektiviteten övergå i 
mätbara värden, denna problematik bemöts i kapitel sex, Slutsats. 
                                                
5 J. Corke, Power Point Presentation för internorganisationen inom Veidekke Sverige AB, 
Samverkansmodell 2014-03-28 
6 J. Corke, Samverkansmodell 
7 E. Ahlenius, sid 26-29 
8 E. Ahlenius, sid 26-29 
9 Bilaga 3: Citat från informanter på Veidekke Bostad 
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Likt E. Ahlenius är J. Norrman inne på att relationen mellan risk och kostnad är av stor vikt 
vid beslutsprocesser. Ett osäkert beslutsunderlag kommer att öka risken för oönskade 
konsekvenser av beslutet, men vad som är rätt beslut ligger ofta i den enskilde individens 
ögon. Enligt J. Norrman finns det ett förhållande mellan kostnad, nytta och risk för att 
utvärdera olika beslut och till slut finna det beslut med det maximala totalvärdet.10 En ökad 
kostnad är acceptabelt om nyttan ökar och risken minskar, men en ökad nytta och minskad 
kostnad är inte lika acceptabelt till en ökad risk. Detta kan härledas till att risken för skada 
prioriteras högre då den är den svårare eller omöjliga risken att återställa då det kan röra sig 
om till exempel personskador.  
 
För att så korrekta beslut som möjligt ska tas behövs, som ovan nämnt, tre aspekter tas hänsyn 
till. Desto säkrare dessa tre aspekter kan definieras desto säkrare kan det optimala beslutet tas 
med totalvärdet i åtanke. Kan kostnadsrisken definieras i ett tidigt skede ger detta en effekt på 
totala resultatet i projektet och inte bara ekonomiskt. Med säkra kalkyler kan lättare tidplaner 
skapas genom att man vet när och hur stora de ekonomiska resurserna är under ett projekts 
liv. Dessa ekonomiska resurser ger möjlighet till övriga resurser så som arbetskraft och 
material ute i produktion, och kan dessa styras och planeras på ett kontrollerat sätt ökar 
säkerheten på bygget. Alltså ger en ökad kontroll över de ekonomiska riskerna i slutändan en 
ökad personsäkerhet. 
  

                                                
10 J. Norrman, ”Riskhantering – om att ta beslut – och att hitta en balans mellan risk och 
kostnad” V-byggaren, 2005 häfte 6, sid 41-44 

Figur 1:1 Bedömningsmatris efterliknande E. Ahlenius Fig 2. Illustration av en kvalitativ riskmatris. 

Riskbedömning	  

Kalkylkostnad	  

Svår	  

Lätt	  

Liten	   Stor 

A	   B	  

C	   D	  
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1.4.2 Kvalitativstudie 

För genomförandet av denna rapport har det funnits ett behov av att studera och analysera den 
interna organisationen på Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB. Detta har 
gjorts genom semistrukturerade intervjuer där metoden har valts för att informanterna ska 
generera ett maximalt informationsinnehåll utan att bli styrda i samtalet. Då denna metod har 
visat sig givande i hänseende av att finna aspekter informanten själv väljer att lägga vikt vid 
utan att samtalet tappar fokus från aktuellt ämne.11 
 
Till analys av insamlat material har grundad teori nyttjas då denna behandlar det empiriska 
materialet liknande en kvantitativ undersökning och ger därav möjlighet till att grunda 
analyser och slutsatser i det informanterna uppgett.12 Uppkomna teorier tar satts från de 
aspekter som lyfts av informanterna och i utvärderingen av det empiriska materialet sker en 
konstant sökning efter likheter och avvikelser. Dessa avvikelser och likheter är av stor vikt för 
att belysa den interna verksamheten och eventuella regionala eller positionsbaserade 
skillnader i uppfattningar.  
 
Nackdelen med denna kvalitativa studie är att urvalet av informanter är selektivt på grund av 
begränsad tidstillgång där endast ett fåtal intervjuer har kunnat genomföras. Detta har 
hanterats genom att en spridning av informanter har prioriterats. Spridningen har gett personer 
från olika faser i projekten, från olika delar organisatoriskt, med olika arbetsuppgifter, med 
olika ansvarsområden och olika erfarenheter. Ytterligare en faktor som har påverkat 
tolkningen av det empiriska materialet är jag själv som intervjuare och min tidigare kunskap 
på området och förväntningar på resultat och genomförande. För att uppnå en så objektiv 
analys som möjligt har en medvetenhet av dessa aspekter byggts upp och kontinuerliga 
diskussioner har förts med utomstående för kritisk analys. Samt har allt skriftligt sammanställt 
material analyserats av en områdeskunnig person efter kodning av informanter. 

1.5 Rapportdisposition 

Denna rapport syftar till, som tidigare nämnts, att kunna nyttjas som ett underlättande verktyg 
inom Veidekkes internorganisation för arbete med kostnadsjämförelser och 
erfarenhetsåterföring i egenregiprojekt. Där av har rapporten dispositionerats på följande sätt: 
 
Det inledande kapitlet belyser problemet med de kostnad- och intäktskalkyler Veidekke 
använder sig utav idag i tidiga skeden. Även de valda metoderna, kvalitativ undersökning och 
litteraturstudie presenteras och det förklaras hur dessa bemöter problemet ur olika vinklar och 
vilka för- och nackdelar det finns med dem. 
 
Vidare i rapporten, kapitel två, ges en nulägesbeskrivning av dagens organisation och hur 
arbetsmetoderna kring produktionskalkylerna är utformade. Regionala avvikelser mellan de 
tre regionerna, presenteras och analyseras. Kapitel tre behandlar sedan den teoretiska 
referensramen som läsaren behöver ha för att tolka de resultat som presenteras i slutet av 
rapporten. Även genomförandet av examensarbetet och de metodval som nyttjats presenteras 
djupare tillsammans med att metodvalens påverkan på resultatet analyseras. 
 

                                                
11 M. Dalen, Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2007, första upplagan 
fjärde tryckningen 
12M. Dalen, sid 50 
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Slutligen så sammanställs resultatet från de kvalitativa undersökningarna för att ge en 
helhetsbild av de hinder och möjligheter som finns i arbetet med nyckeltal. Slutsatsen 
presenterar vad dessa hinder och möjligheter innebär för Veidekke och diskussionen i kapitel 
sju berör hur arbetet kan utvecklar utifrån slutsatserna.  

1.6 Begrepp och förkortningar 

Följande ges beskrivningar och förtydliganden av de termer och förkortningar som 
förekommer i rapporten. 
 

Produktionskalkyl Bostad – Den kalkyl som Veidekke Bostad AB tar fram till 
beslutsunderlaget berörande investeringar i projekt. 
Inkluderar delarna projektkalkyl och 
finansieringskalkyl. 

 
Nyckeltalskalkyl Entreprenad – Den kalkyl som Veidekke Entreprenad AB tar fram 

berörande samtliga kostnader för entreprenaden. 
Ingår i Veidekke Bostad ABs projektkalkyl under 
entreprenadkostnader. Benämns även budgetkalkyl. 

 
Tidigt skede – I ett tidigt skede har projektet ännu inte antagits i 

ledningen och utvärderas fortfarande för beslut om 
investering. 

 
Egenregi – Veidekke Bostad AB förvärvar mark, utvecklar ett 

projekt och säljer ett boende till slutkonsument, via 
bostadsrättförening eller som äganderätt. Veidekke 
Entreprenad producerar produkten. Hela 
projektgenomförandet, från förvärv till överlämning 
till slutkund, genomförs i samverkan mellan 
Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB. 

 
BTA – Brutto total arean utgör arean på varje våningsplan 

mätt från utsida yttervägg till utsida yttervägg med 
eventuella biutrymmen inkluderade.13 

 
BOA – Boarean är den yta som mäts invändigt i den 

privatbostaden i ett flerbostadshus bortsett från 
eventuell större schack, installationskanaler eller 
dylikt som påverkar golvytan. Denna yta är även den 
yta som kan säljas och ge en intäkt i ett 
bostadsprojekt.14 

 

                                                
13 A. Bodin & J. Hidemark, Arkitektens handbok, Byggenskap Förlag, Stockholm, 2013 sid 
159 
14 A. Bodin & J. Hidemark, sid 160 
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PBL– Plan- och bygglagen reglerar användningen av mark 
och vatten i Sverige och innehåller bestämmelser 
kring exploatering.15 

 
IRR – Internal Rate of Return. Avkastning på eget kapital. 
 
Projektledare – Projektledarens roll är att styra och utveckla projektet 

från det att beslut om investering tagits. På Veidekke 
Bostad AB kallas dem vanligen projektutvecklare 
och hos Veidekke Entreprenad AB arbetschef. 

 

                                                
15 SFS 2010:900 1kap. 1§, Plan- och bygglagen, Stockholm, Socialdepartementet 
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Figur 2:1 Regionernas geografiska placering med huvudkontor för Veidekke i Sverige. 

2 Nulägesbeskrivning 
I kapitel två ges en nulägesbeskrivning av dagens organisation och arbetsmetoder berörande 
kalkyler i tidiga skeden. Samarbetet mellan företagen Veidekke Bostad AB och Veidekke 
Entreprenad AB diskuteras. 

2.1 Organisationen 

Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenadföretag16 och är uppbyggt som en 
koncern som verkar i Sverige, Norge och Danmark, med sitt ursprung i Norge. Koncernen är 
börsnoterat på norska börsen sedan 1984.17 Sverige är i sin tur uppdelad i två aktiebolag, 
Veidekke Entreprenad AB och Veidekke Bostad AB, som i rapporten kommer hänvisas till 
som endast Entreprenad respektive Bostad. Vid syftande på hela Veidekke i Sverige och dess 
tre affärsområden, bostad, bygg och anläggning, används i rapporten samlingsnamnet 
Veidekke. 
 
Inom Veidekke Entreprenad AB finns det två affärsområdena Anläggning och Bygg, var av 
bygg fokuserar på hus, i form av bostäder och kommersiella lokaler medan anläggning arbetar 
med anläggningsprojekt i olika former. I flerbostadsprojekt sker samverkan mellan Bostad 
och Entreprenads alla affärsområden och genomförs i samtliga regioner. Namnen på 
regionerna skiljer sig något mellan de olika affärsområdena, se bild 1.1, men utgör i stort sett 
samma geografiska område. I varje region finns ett huvudkontor som inrymmer både Bostad 
och Entreprenad Bygg och ofta även Anläggning. Dessa kontor är placerade i de områden i 
regionen där Veidekke är som mest verksam med sin produktion. Mälardalens huvudkontor 
ligger i Stockholm, Sydregionens huvudkontor ligger i Lund och Västregionens huvudkontor 
ligger i Göteborg. Placeringen av huvudkontoren är ett strategiskt beslut för att kontoren ska 
kunna verka så nära produktionen som möjligt och på så vis öka samarbetet mellan Bostad 
och Entreprenad. 
  

                                                
16 L. Weiss, Detta är Veidekke, http://www.veidekke.se/om_veidekke/detta-ar-
veidekke/article66785.ece, hämtad: 2014-05-08 
17 L. Weiss, Detta är Veidekke - historia, http://www.veidekke.se/om_veidekke/detta-ar-
veidekke/historia/, hämtad: 2014-05-08 
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Figur 2:2 föreställer ett organisationsträd för Veidekke Byggs interna organisation i 
Stockholm innehållande de personer som sitter i beslutslinjen. Detta innebär att de har något 
typ av ansvar och mandat i projekten och ofta också personalansvar i varierande omfattning. 
Inom Bygg är det dessa personer som utgör centralorganisationen och länken till produktion. 
Region Bygg Stockholm inom Entreprenad är den största byggregionen i Sverige och utgör 
där av det största organisationsträdet. Det är denna organisation som illustreras i figur 2:2. 
Avvikelser från denna organisation förekommer i båda de andra byggregionerna Syd och 
Väst. Inom region Syd förekommer avvikelser genom att de inte har någon avdelningschef. 
Detta ger att arbetscheferna sitter under regionchefen och orsaken till detta är att samtliga 
projekt delar på samtliga resurser. Avvikelserna som förekommer i region Bygg Väst är att de 
varken har några avdelningschefer eller projektchefer. Detta ger att arbetsuppgifterna är något 
annorlunda fördelade på rollerna inom regionen jämfört mot Bygg Stockholm, med som idag 
bidrar till goda möjligheter till en nära kommunikation. 
 
Inom Veidekke Entreprenad ingår även Anläggning som i sin tur är uppdelat på endast två 
regioner, Öst och Syd/Väst, med kontor i Stockholm, Göteborg och Landskrona. Vissa 
projektkontor i övriga Sverige förekommer också. 
  

Figur 2:2 Organisationsträd över beslutsfattare i Veidekke Bygg region Stockholm. 
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Inom Bostad utgör region Mälardalen den största regionen i Sverige och där med den största 
organisationen. Denna organisation är illustrerad i figur 2:3. Avvikelser som förekommer mot 
de två andra regionerna, Skåne och Väst, är liksom på Entreprenad att det är färre 
beslutsfattare i organisationen. Inom region Skåne och Väst så finns det inga projektchefer 
mellan regionchefen och projektutvecklare och affärsutvecklare. Även rollerna mellan 
affärsutvecklare och projektutvecklare kan skilja något och sammanvävs i större utsträckning 
i dem minde regionerna. 
 
Samtliga regioner samverkar enligt samma modell i egenregiprojekt men med något olika 
arbetsmetoder, vilket kommer lyftas i rapportens kommande kapitel. Dock har alla regioner 
samma målsättning med samverkan och det är att ett internt utbyte inom regionen och Sverige 
ska kunna ge ett mervärde till projekten gentemot externa samarbetspartners. I 
egenregiprojekten verkar Bostad som beställare och Entreprenad som utförare och 
tillsammans finns det framtaget en samverkansmodell som involverar båda parter i hela 
processen. De är även involverade i de delar där en beställare eller entreprenör vanligtvis inte 
har inblick.18 Genom detta nära samarbete byggs mervärdet. 
  

                                                
18 J. Corke, Samverkansmodell 

Figur 2:3 Veidekke Bostads organisationsträd över beslutsfattare i region Mälardalen. 
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2.1.1 Beslutsskeden 

Projektprocessen från första idé till inflyttning av kunder i ett flerbostadshus kan delas in i tre 
skeden inom företaget. Processen börjar med att olika fastigheter utvärderas av en 
affärsutvecklare på Bostad och en första idé kring vad tomten kan nyttjas till tar form. Ser 
affärsutvecklaren någon potential till ett flerbostadsprojekt på tomten görs en första grov 
kalkyl. Denna kalkyl är så pass grov att den kan delas upp på fyra poster. Intäkter, 
entreprenadkostnader, byggherrekostnader och markkostnad. Dessa poster fördjupas i kapitel 
3. Efter denna första kalkyl är cirka ett av tio utvärderade projekt av intresse för vidare 
kalkylarbete innan ärendet går vidare till ledningsgruppen, där samtliga regioner är 
representerade, och beslut tas om investering. 
 
Under första skedet påbörjas arbetet med en detaljplan och ett ärende börjar drivas mot 
kommunen för att få en detaljplan att träda i laga kraft. Denna process kan sträcka sig över 
flera år och vid delade meningar mellan olika parter i processen kan detaljplaneärenden bli 
riktigt långdragna. Under dessa år som detaljplaneärendet pågår kan konjunkturer, 
samhällsaspekter och övriga faktorer påverka den tilltänkta målgruppen för projektet och 
efterfrågan sjunka eller försvinna helt. I dessa lägen gäller det att ha skapat en detaljplan som 
inrymmer sådan flexibilitet att produkterna kan omformas till viss del för att passa en ny 
målgrupp. Då detaljplanen trätt i laga kraft och projektet börjar ta form så tas beslut om skede 
två, vilket innebär säljstart mot kund. 
 
Vid säljstart uppskattar Bostad hastigheten på försäljningen per lägenhet för att kunna beräkna 
när byggstart kan ske och på så vis börja planera produktionen säkrare. För att en 
produktionsstart ska ske är det vanligaste kravet att 50 % av lägenheterna ska vara sålda. 
Detta för att de största utgifterna i projektet påbörjas vid byggstart och man vill garantera att 
50 % av dessa fås igen. 
 
När säljkravet innan byggstart är uppnått tas beslut om att byggstarta projektet och själva 
produktionen drar igång, detta är fas tre. Under denna process fortsätts resterande lägenheter 
att säljas och dialog mellan Bostad och Entreprenad sker löpande.  

2.1.2 Samarbete 

Samarbete mellan Bostad och Entreprenad är något som har prioriterats inom 
organisationerna och är något som parter från båda sidor i samtliga regioner idag trycker på 
som en viktig faktor för lyckade projekt.19 Prioriteringen på ökat samarbete har resulterat i att 
Entreprenad idag är mer och mer involverade i de tidiga skedena vid utvärdering av projekt. 
Dock med mer eller mindre lyckade implementeringar i olika projekt. Detta har berott mer på 
individerna i projekten än geografisk placering eller tidpunkt i projekten.20 
 
Vid ett nära samarbete mellan Bostad och Entreprenad i arbetet med kostnadskalkylerna så 
sker det tidigt en dialog kring utvärderingen av ett projekt. Bostad utvärderar projektet säkrare 
med hjälp av en produktionskostnad från Entreprenad, som i sin tur lättare kan göra en 
uppskattning genom att tidigt få vara med och höra Bostads tankegångar kring 
projektutvecklingen. Aspekter kring utformning, standard i lägenheterna, speciallösningar 
med mera är av stor betydelse för Entreprenad. Ytterligare en fördel med ett tidigt samarbete 

                                                
19 Bilaga 3 
20 Bilaga 3 
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är när Bostads kalkyl inte går ihop på grund av en för hög produktionskostnad. Detta kan 
undvikas genom att Entreprenad är med och bidrar med sin kunskap. Vet Bostad vad den 
maximala gränsen för produktionens kostnad får vara så kan Entreprenad hjälpa till att peka 
på de aspekter som skulle kunna göra att den gränsen överskrids redan vid första skiss. På 
sådant vis sker inte för mycket projektering där ritningarna blir för detaljerade och 
lösningarna för dyra i tidiga skeden och en smärtsam bantning måste genomföras längre fram 
i projekteringsprocessen.21 

2.2 Arbetsmetoder 

2.1.1 Kostnadsrisker 

I de första kalkylerna som tas fram är många poster baserade på osäkra faktorer. Det kan vara 
till exempel att ingen geoteknisk undersökning på marken har genomförts, det är svårt att säga 
en säker siffra på entreprenadkostnaden och kundens efterfrågan kan ändras. För att bemöta 
de nämna riskerna tillsammans med flertalet mindre kostnadsrisker som finns i kalkylen så 
läggs ett procentuellt riskpåslag på, på totalkostnaden. Detta riskpåslag ska bland annat täcka 
de oförutsedda händelser som ger en extra utgift, så att projektet inte stjälps. Sätts dock denna 
procentsats för hög för att minimera risken för förlustprojekt så kan de slå så hårt att projektet 
inte genomförs, och det betyder att det inte genereras någon inkomst alls i företaget. Skulle 
motsatsen ske, att riskpåslaget uppskattas väldigt lågt, blir de tufft att genomföra projektet då 
det med stor säkerhet kommer ske något oförutsett och ge en oväntad kostnad som det då inte 
finns rum för. De kostnader som inte ryms inom kalkylens ramar måste tas från den slutliga 
vinsten. Troligheten att ingen risk kommer att hända är näst intill obefintlig och lika så är 
troligheten att alla risker kommer att hända obefintlig. På grund av detta är riskuppskattningen 
en fin balansgång och kräver en helhetssyn på hela projektet och dess faser som det kommer 
att gå igenom.22 
 
För att inte tappa helhetssynen vid riskuppskattning så läggs det procentuella riskpåslaget på, 
på totalkostnaden istället för var enskild kalkylpost. Att dela upp risken och värdera den per 
kalkylpost i ett sådant tidigt skede som innan investering ger en stor trolighet till att risken 
skulle överskattas och projektet bli för dyrt. Detta på grund av att troligheten att alla de 
enskilda riskerna ska falla in är ytterst liten och där av kan riskpåslaget minskas än det som 
summeras ihop från de enskilda posterna. 
 
I och med samverkansmodellen som implementerades i februari 2014 för egenregiprojekt, 
delas inte risken upp lika mellan företagen utan tanken är att risken ska ligga där kunskapen 
om hanteringen av den specifika risken finns. Detta betyder att hela kostnadsrisken för 
produktionen och organisationen på Entreprenads sida ligger helt på Entreprenad medan hela 
intäktsrisken, kostnaderna för projektering och kostnaderna för Bostads organisation ligger 
helt på Bostad. På detta sätt är det inte flera parter som är ansvariga för samma risk och 
konsekvensen att risken inte hanteras alls minimeras. 
  

                                                
21 Bilaga 3 
22 Bilaga 3 
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2.2.2 Erfarenhetsåterföring 

Att mäta kostnadsvärden och effektivitet, att skapa prognoser och kostnadskalkyler är idag en 
del av processen i alla projekt som genomförs inom Veidekke. Det är viktigt att använda 
dessa verktyg för att kunna styra projekt och upptäcka fel tidigt för korrigering. Men likt 
många andra entreprenadföretag, finns det idag ingen implementerad metod på Veidekke för 
hur denna kunskap ska lagras och nyttjas i framtida projekt.23  
 
Idag sker denna erfarenhetsåterföring olika beroende på projekt då det inte är något som är 
standardiserat. Den vanligaste metoden är i form av ett möte där berörda beslutsfattare, 
marknadspersonal och yrkesarbetare är kallade. På dessa möten lyfts saker som gått bra eller 
mindre bra fram, och reflektion sker med facit i hand. Dock finns inga krav på att jämföra 
beräknat och verkligt utfall inför dessa möten, för att sedan analysera processen utifrån 
mätbara värden, men i det flesta fall sker detta ändå. Slutsatser som dras stannar sedan oftast 
inom projektgruppen utan att föras vidare muntligt eller skriftligt till övriga kollegor och 
projekt. 
 
Inte bara mellan olika typer av projekt är erfarenhetsåterföringen begränsad utan även utbytet 
mellan regionerna är begränsat då det inte finns någon naturlig informationskanal för utbyte 
av kunskap i projektens olika skeden, bortsett från ledningsgruppen där samtliga regioner 
möts. Detta leder till att endast ledningsgruppen kan identifiera eventuella regionala 
avvikelser och att kunskapsutbytet blir begränsat. På grund av regionala skillnader i priser, 
efterfrågan och genomförande av projekt så skulle ett utbyte mellan regionerna ändå vara 
begränsat,24 även utan begränsade informationskanaler. Inom Anläggning på den intervjuade 
regionen Öst, är ett utbyte mellan regionerna inte av intresse då ytterst lite information 
plockas ut från tidigare projekt. På anläggning är varje projekt så pass unikt att noga 
beräkningar måste utföras från början varje gång. Mer vikt läggs vid samarbetet med Bygg. 

2.1.3 Egenregi – samverkansmodellen 

Meningen med att genomföra ett projekt inom egenregi är att detta Veidekke ett mervärde 
kontra att genomföra projekt med extern partner.25 Mervärdet kan bland annat vara i form av 
bättre lönsamhet, effektivare processer eller säkrare produktion. Att ett projekt genomförs i 
egenregi innebär att en affär sker mellan Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB 
där Bostad beställer produktionen av Entreprenad på fastpris. Att arbeta i egenregi kräver lika 
tydliga regler som arbete mot en extern partner, vilket då regleras i avtal och lagtexter. Dock 
finns det internt ett tänk att ett nära samarbete inte behöver styras lika hårt. För att både kunna 
nyttja detta nära samarbete till fullo och ändå ha tydliga regler kring projektprocessen har 
Veidekke sedan februari 2014 implementerat en ny samverkansmodell. Denna modell handlar 
om att skapa ett mervärde i projekten genom tydliga riktlinjer och nära samarbete.  
 
  

                                                
23 R. Lundqvist & J. Meiling, Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom 
byggentreprenadföretag – Resultat från en webbaserad enkät, Luleå Tekniska Universitet, 
Institutionen för samhällsbyggnad, Luleå, 2010-11-10 
24 Bilaga 3 
25 J. Corke, Samverkansmodell 
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Med en PM-struktur genom hela projektprocessen ska Entreprenad och Bostad både enskilt 
och gemensamt skapa en öppet dokumenterad dialog med målsättningen att alla parter kan 
följa varandras arbete och tankar. Men samverkansmodellen är inte bara till för att öka 
samarbetet utan också förtydliga skyldigheter och ansvar. Genom att Entreprenad lämnar fast 
pris på sin produktion står Entreprenad med hela kostnadsrisken för produktionen medan 
Bostad som beställare står med hela intäktsrisken. 

2.1.4 Ljus BTA och mörk BTA 

Vid köp av mark nyttjas ofta benämningarna ljus BTA och mörk BTA då det vanliga är att 
man får betala för fastigheter efter hur många kvadratmeter ljus BTA som är möjligt att 
bygga. Mörk BTA däremot är yta som byggs men som inte tas betalt för. Kring dessa 
indelningar finns det inga tydliga regler26 och i vissa fall blir definitionen av ljus BTA en 
förhandlingsfråga vid förvärv. Ett annat område där ljus och mörk BTA nyttjas är i 
produktionskalkylerna som tas fram i tidiga skeden. Då projektet ännu inte är ritat i detalj så 
går det ej att räkna ut den exakta produktionskostnaden för varje enskild del utan en 
uppskattning får ske utifrån vad ytorna ska nyttjas till. Yta som finns i bostadsplan, entréplan 
eller liknande är dyrare att producera än yta som är under mark eller vindsyta. Därav får till 
exempel bostäder utan garage ett högre nyckeltal på kr/BTA än bostäder med ett källargarage. 
 
Huvuddefinitionen är att ljus BTA är dyrare att producera än mörk BTA och detta utnyttjas 
vid bedömning av alla ytorna i byggnaden. Vid denna bedömning är klassningen så pass 
ospecificerad att det inte bara blir projektunikt utan det kan skilja mellan olika personers 
uppfattning inom företaget. En definition av ljus BTA och mörk BTA är att det är synonymt 
med byggnad över och under mark. Medan en annan definition är att mörk BTA också kan 
inkludera eventuella vindsförråd. 
 
Ett sätt som används idag för att mäta förhållandet mellan ljus och mörk BTA är ekvivalent 
BTA. Vilket betyder att istället för att ange olika nyckeltal, kr/BTA, på ljus respektive mörk 
BTA så räknas den mörka BTA:n om med en koefficient till ljus BTA och därav kan hela 
projektet anges med ett nyckeltal. Under en intervju nyttjades prognoser som underlag för 
jämförelse mellan projekt och där framkom att ekvivalenta BTA har en spridning upp till 67 
% spridning mellan projekten i tkr/BTA.  

2.1.5 Nyckeltalskalkyl 

Arbetschefen för Entreprenad är oftast den som lämnar över nyckeltalskalkylen till Bostad 
och ledningen för beslut. Vid uppskattning av entreprenadkostnaden så sker detta på olika vis 
inom de olika regionerna, gemensamt är dock att en grov uppskattning av nyckeltalet kr/BTA 
tas fram till Bostad, men som inom Entreprenad är baserad på flertalet aspekter och 
utvärderingar. Vid vissa kalkyleringar nyttjas till stor del de erfarenhetsvärden personalen 
inom organisationen besitter och utifrån en gemensam kunskap, tillsammans med nyckeltal, 
görs en uppskattning av nyckeltalskalkylen. Nyckeltalen tas fram genom att man försöker titta 
på liknande genomförda projekt inom regionen och sedan värdera eventuella plus och minus 
kostnader. Exempel på dessa poster kan vara om huset har garagelösning eller inte och vilken 

                                                
26 U. Söderlund, 2011-08-17, Svenskbyggtjänst – omvärldsbevakning, 
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2011/oktober/Begreppet-Ljus-BTA/, hämtad: 
2014-05-09 
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typ av lösning i så fall, hur stor snittytan är per lägenhet och om det är någon typ av 
speciallösning i fasad eller någon annanstans som påverkar priset.  
 
Ett annat sätt som kalkylarbetet genomförs på är att poster från slutsidan i tidigare 
genomförda projekts anbud nyttjas i en samanställd nyckeltalsbas. Slutsidan är den sista sidan 
som sammanfattar ett helt anbud från Entreprenad och därav känns posterna igen och är också 
mätbara i produktion. Nyckeltalsbasen uppdateras kontinuerligt med genomförda projekt och 
byggs på så vis upp efter hand och blir säkrare. I basen är angett projektens omfattning och 
byggnadsår för att göra det möjligt att plocka fram önskat nyckeltal tillsammans med en 
indexreglering. Ytterligare en fördel är att slutsidan ser lika ut för samtliga regioner och därav 
skulle en gemensam nationell databas kunna byggas upp. En för djupt detaljerad nationell 
databas lämpar sig inte då det finns regionala skillnader i produktionskostnaderna som då 
skulle bli för avvikande mellan regionerna. Exempel på detta är hur mycket arbete som 
genomförs av underentreprenörer, olika föreutsättningar och olika standardnivåer. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitel tre behandlar de olika aspekterna som påverkar kostnadsrisken ur olika hänseenden 
och förklarar sambanden mellan dessa. 

3.1 Nyckeltal 

Nyckeltalen i produktionskalkylerna är siffror baserade på erfarenhetsvärden från tidigare 
projekt. Dessa nyckeltal för entreprenadkostnader anges ofta i kr/BTA eller annan önskad 
ytenhet. För att nyckeltal ska kunna nyttjas vid jämförelser mellan projekt är de beroenden av 
att alla aspekter som kan vara projektspecifika särskiljs för att ge en rättvis bild. Dock är det 
inte alltid de delar av huset som är specifika i utformningen som behöver särskiljas utan de 
delar som har stor påverkan på den totala kostnaden.  

3.2 Kostnadsaspekter 

Att investeringar är förenade med kostnader och risker är en stor del av det arbete som 
bostadsutveckling handlar om och för att skapa kontroll över kostnaderna och på så vis öka 
avkastningen krävs kontroll på riskerna. Nedan presenteras de största riskerna och 
kostnaderna i de kalkyler som tas fram i tidiga skeden på Veidekke Bostad och Veidekke 
Entreprenad. 

3.2.1 Byggherrekostnader 

Byggherrekostnaden utgörs av ett flertal poster i produktionskalkylen som Bostad tar fram. 
Dessa ingår i den del av kalkylen som kallas projektkalkylen som är den ekonomiska 
sammanställningen som berör Bostad och omkostnaderna kring projektet. En av 
huvudposterna är de interna kostnader vilka utgörs av affärsutveckling, utvärdering av 
projektet, kalkylarbete med mera. Dessa interna kostnader är bland de mer svårbedömda då de 
till skillnad från de externa, som baseras på offerter eller nyckeltal från kommunen, måste 
uppskattas från projekt till projekt. De externa kostnaderna utgörs av konsulter som arkitekter, 
geotekniker, konstruktörer, jurister, mäklare med flera som är dessa starkt kopplade till 
marknadsrisken. Detta genom att eventuell omprojektering kan behövas, mer marknadsföring 
krävas, eller mer mäklararvode. 
 
Även kommunala kostnader ingår i byggherrekostnaderna och utgörs av bygglovsansökan och 
detaljplaneärendets planavgift. Planutvecklingen är en av de större posterna och denna har 
blivit förenad med mer risk sedan kommunerna började genomföra detaljplanearbete på 
löpande räkning istället för fast pris. Planprocessen kan bli långdragen på grund av grannar, 
osäkerheter i tolkningen av PBL eller att stadsbyggnadskontoret har invändningar. Den mer 
säkra posten av kommunala kostnader är avslutningsavgifterna som anges för elkablar och 
mätstation, eventuella fjärrvärmeledningar, dricksvatten och avloppsvatten och fiberledningar. 
Dessa går ofta på fastpris och värden kan lätt hämtas från genomförda projekt i närtid. 
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3.2.2 Entreprenadkostnader 

I en första utvärdering av ett projekt gör en affärsutvecklare en bedömning hur vidare 
projektet är något som är värt att arbeta vidare med eller ej. I detta skede sker en grov 
uppskattning av de största kostnadsposterna, och entreprenadkostnaden utgör en av dem. 
Uppskattningen sker genom att endast en totalkostnad kr/BTA från tidigare projekt används 
tillsammans med en uppskattad kvadratmeteryta och dessa värden matas in i en befintlig 
kalkylmall med nyckeltal på samtliga kalkylposter. Denna uppskattning är väldigt grov och 
därav osäker men ger ändå en första indikation berörande projektekonomin. Ger denna kalkyl 
en bra avkastning på projektet så går arbetet vidare med en djupare utvärdering. Det är 
vanligen först i detta skede som Entreprenad kopplas in även om detta skiljer sig något mellan 
regionerna. Det har visat sig att desto mindre regionen är i antal personer på respektive 
företag desto tidigare kopplas Entreprenad in. Men också av naturliga skäl så utvärderas färre 
projekt i dessa regioner och det blir lättare för Entreprenad att ha resurser till alla projekt i 
tidiga skeden.  
 
När Bostad mottar en nyckeltalskalkyl från Entreprenad på entreprenadkostnaden så 
innehåller denna vanligen bara totalkostnad kr/BTA om inte Bostad har fört fram en önskan 
om att kalkylen ska delas upp på mörk BTA och ljus BTA. Detta för att i tidiga skeden är det 
så många aspekter som är så pass ospecificerade att skulle var byggnadsdel behandlas var för 
sig skulle ett riskpåslag för osäkerheterna behöva läggas på, på nästan samtliga delar. Sedan 
vid summering skulle produktionskostnaden skjuta i höjden och projektet skulle inte bli 
genomförbart. Att ha kunskap om nyckeltalens betydelse och hanteringen av dem är av 
yttersta vikt vid kalkylarbete och det gäller att hela tiden eftersträva en helhetsbild av 
projektet.  
 
I de projekt där Entreprenad kopplas in tidigt skede och kan vara med och påverka 
utformningen redan från första skiss, har det visat sig att både Bostad och Entreprenad 
upplever att hela projektet genom alla faser fram till inflyttning flyter lättare. Alla parter har 
en tydlig bild av vad som är produkten och vem som bär vilket ansvar. Genom tidigt 
samarbete så ökar möjligheterna till att skapa en produkt som blir både rätt på marknaden och 
kan produceras effektivt och till tänkt pris. Entreprenads kunskap om produktion kan hjälpa 
till att visa på vilka delar i produkten där kostnaden drar i väg och hur dessa skulle kunna 
lösas på alternativt sätt samtidigt som Bostad har kunskap om kundens efterfrågan och hur 
produkten görs attraktiv för att kunna säljas.  

3.2.3 Markförvärv 

Markförvärvet utgör en av de största posterna i kalkylen och kan vara förenat med en stor risk 
då det alltid är svårt att veta exakt vad det är för typ var markförutsättningar som finns på 
tomten. För att gardera sig mot denna risk finns det olika typer av tillvägagångssätt, där ett 
utav dem är att genomföra någon typ av geoteknisk undersökning, om det inte redan finns 
dokumenterat. Dock kan detta ej göras på alla fastigheter som utvärderas på grund av att 
kostnaden av genomförandet av så många undersökningar skulle inte vara hållbart 
ekonomiskt och att i vissa projekt finns inte tiden till att genomföra undersökningen. Ett annat 
sätt att titta på marken är att studera det omkringliggande området och se vad dessa har för 
förutsättningar och hur det rimligen borde vara utan större avvikelser på den aktuella 
fastigheten sedan kan alltid troliga slutsatser dras direkt. Skulle tomten någon gång tidigare ha 
inrymt en industrifastighet, soptipp eller liknande kan ett extra riskpåslag för trolig sanering 
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planeras in i kalkylen. För att sedan visa på om ekonomin skulle gå ihop vid en sådan 
eventuell upptäckt.  
 
Det är idag oftast någon av tre olika typer av tomter som förvärvas och detta sker antingen 
från kommunen eller från en privat säljare. Förhållandet mellan dessa förvärv varierar något 
mellan regionerna men pendlar kring att hälften av förvärven sker från kommunen och hälften 
från privataktör. Den första typen av tomt som kan förvärvas är den vanligaste, och utgörs av 
råmark. Detta innebär att det inte finns någon bebyggelse på tomten och att det inte finns 
någon rådande detaljplan. Denna tomt är oftast den billigaste att förvärva och där av den som 
kan ge best avkastning i ett projekt. Nackdelen däremot är att det måste ske en 
detaljplaneprocess som kan komma att dra ut på tiden. Vanligen tar detaljplaneprocessen 
cirka två år, men det har förekommit att den har tagit upp emot tio år.27 Den andra typen av 
tomt som köps är likt råmark inte bebyggd men däremot redan detaljplanelagd. Detta gör att 
begränsningarna från kommunens sida för produkten redan är satta och en detaljprojektering 
kan upptas direkt och detta i sin tur leder till en snabbare produktionsstart. Att hålla 
tidsperioden från förvärv till byggstart så kort som möjligt är något man alltid strävar efter då 
marken i detta skede endast kostar pengar i form av ränta. Nackdelen med denna typ av tomt 
och orsaken till att man inte alltid köper redan detaljplanelagd mark är att den är betydligt 
dyrare än annan mark och också svar att få tag på. Sista typen av tomt som förvärvas är de 
som redan är bebyggda med någon typ av fastighet eller annan konstruktion. Det kan 
tillexempel vara industrifastigheter, kontorsfastigheter eller nedlagda verksamheter som krävt 
stora ytor. I dessa fall krävs ofta att en rivning och dess omkostnader i form av bortforsling av 
material, maskiner och eventuella saneringar tas med i kalkylen. Uppe på detta kan en 
ansökan om detaljplaneändring behöva göras om området ej redan är godkänt för 
bostadsbyggande.  
 
För att gardera sig för många av de stora kostnaderna som ett fastighetsförvärv för med sig 
och själva förvärvets kostnad i sig så skrivs oftast någon form av optionsavtal. Detta innebär 
att ett avtal upprättas mellan köpare och säljare och sedan skrivs villkor in för att köpet ska gå 
igenom. Ett exempel på optionskrav är att detaljplan för flerbostäder måste träda lagakraft för 
att avtalet ska vara bindande. Skulle inte planen bli godkänd finns det möjlighet till avhopp 
för köpare. För att kompensera säljare för denna risk erbjuds ofta en extra summa och en 
indexreglering av markens värde från tecknande av avtalet till dess att affären går igenom. 
 
En av de få gånger som ett förvärv kan ske utan option är om marken anses extremt attraktiv i 
olika syften och att vid ett eventuellt avslag för flerbostadshus från kommunen kan marken 
ändå säljas vidare för samma summa till en annan intressent med annat syfte. Liknande denna 
situation kan tomter med hyresgäster i form av aktiva industrier eller kontor köpas utan option 
då hyresgästen betalar kostnaden av räntan på lånet för att förvärva tomten. Skulle inte sen 
detaljplanen för flerbostadshus gå igenom så har fastigheten i sig inte tappat något värde utan 
kan säljas vidare utan någon större förlust. 
  

                                                
27 Stockholmsgruppen för tillväxt ”Byggarnas egna berättelser”, Hinderbana för byggande i 
Stockholm, Stockholm, April 2014 sid. 33 
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3.2.4 Marknadsrisker 

Största risken för ett projekt, och därav för hela Veidekke, är marknadsrisken då denna styr 
hela intäkten. Nästan den ända och klart största intäktskällan är försäljningen av de 
producerade lägenheterna och utmaningen för Veidekke Bostad är att sätta rätt pris på 
lägenheterna och erbjuda kunderna rätt produkt. För att öka möjligheterna att anpassa 
produkten efter efterfrågan på en marknad som förändras allt snabbare försöker man alltid 
eftersträva flexibla detaljplaner och flexibilitet i planlösningen. Det har hänt att 
marknadsbehovet har bortsetts ifrån och att det har genomförts en normalfördelning på 
lägenhetsstorlekarna som vanligen är en 4:a, två 3:or och en 2:a per normalplan i ett punkthus 
utformat som en fyrspännare. Denna föredelning har visat sig fungerat bra under 
högkonjunkturår men med en marknad idag som efterfrågar mindre och effektivare lägenheter 
till ytan är detta inte gångbart längre. En snabbare marknad är en svårare marknad och kräver 
mer marknadsundersökningar bland kunderna. 
 
De aspekter som måste tas hänsyn till på marknaden vid utformning av ett bostadshus är: hur 
många det bor i området, vart finns den potentiella kunden idag, hur ser flyttströmmarna ut, 
vem är kunden i ålder och inkomst, successionen på marknaden, vilken typ av lägenhet säljs 
mest, hur ser fördelningen av lägenheter ut idag, vilka kommer efterfråga den tilltänkte 
produkten och stämmer detta överens med kundbilden? Beroende på målgrupp ska inte bara 
utformningen av huset anpassas utan även månadsavgiften kontra insatsen. En betalningssvag 
kund, till exempel unga som söker första bostaden, personer med en lön under snitt, eller 
liknande, behöver en låg insats för att kunna köpa. Denna låga insats leder dock till en förhöjd 
månadsavgift istället och för starka betalningskunder sker det omvända med en hög insatts 
och låg månadsavgift. 
 
I de konjunkturcykler som idag råder på 2-3 år, rasar inte försäljningspriserna successivt utan 
det tar tvärstopp på marknaden och ingen vågar köpa. Detta är vad som brukar syftas till med 
att ”bostadsbubblan spricker”. Rädslan för att marknaden ska gå ned efter en lång 
uppåtgående trend gör att allt lamslås istället. Detta tillstånd håller vanligen i sig under några 
månader för att sedan lossna succesivt och sakta kommer efterfrågan tillbaka.  
 
Dessa snabba svängningar på marknaden gör att intäktsrisken är stor och med stora summor 
pengar investerade i projekt i fel tid gäller det att ha ett kapital att hålla likviditeten igång i 
företaget. Detta uppnås genom att det ställs ett avkastningskrav på 15 % för att delvis täcka 
upp marknadsrisken. Utan någon marknadsrisk skulle inte det höga avkastningskravet vara 
försvarbart. Ytterligare en aspekt i marknadsrisken är när inte alla lägenheter blir sålda och 
Veidekke Bostad själva måste köpa in dem, då detta är en garanti för bostadsrättsföreningen 
att deras ekonomi inte ska belastas. Då kommer dessa lägenheter i stället att belasta Bostads 
balansräkning som en kapitalbelastning. Vilket innebär att de pengar som är tänkte att 
investeras i nya markförvärv för nya projekt sitter fast i gamla projekt och bromsar 
utvecklingen. För att minimera risken att hamna i denna situation ställs ett krav på 50 % sålda 
lägenheter innan byggstart.  
 
För att bemöta risken med en rörlig marknad så kan priset på lägenheterna justeras för att ge 
ökad intäkt vid högkonjunktur och sänkas för att skapa en efterfrågan vid lågkonjunktur. 
Priset justeras lättast med att projekt släpps i säljetapper allt efter som det byggs. Då kan 
marknaden kännas in i första säljetappen och önskade justeringar ske till kommande. Dock 
finns en nackdel med detta och det är att etapper kan ge en bromsande effekt då kunder kan 
invänta alla etapper för att se eventuella prisskillnader.  



Analys av nyckeltal på produktionskostnader i tidiga skeden 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 19 

3.2.5 Finansiering 

Utöver de direkt bygganknutna kostnadsposterna tillkommer det finansieringskostnader i 
form av räntor och moms i alla projekt. Moms är ett procentuellt påslag som sker på flertalet 
poster i produktionskalkylen. Denna post är inte förenad med någon stor risk då detta är ett 
rent påslag som endast är beroende av summan av kostnadernas storlek. Ytterligare ett påslag 
som sker likt momsen men för att hantera oförutsedda risker, är den kostnadsreserv som 
ligger som ett procentpåslag av totalsumman. I detta belopp ska det finnas utrymme för alla 
de risker som kan komma att inträffa under projektets gång.  
 
När hela Bostads produktionskalkyl sammanfattats så består den av två huvuddelar, den 
tidigare nämnda projektkalkylen och den finansieringskalkyl som innehåller 
bostadsrättsföreningens alla kostnader och intäkter. Denna finansieringskalkyl kan ses som en 
budget för föreningens framtid och innehåller kostnader i form av ränta på lån till 
produktionen, driftkostnader, månadskostnader till de boende med mera. 
 
Det slutliga avgörandet för beslut om investering är internräntan. Denna benämns IRR, 
Internal Rate of Return, och anger vilken avkastning man kan få på det egna kapitalet. Om 
denna internränta är hög betyder det att den summa pengar man investerar i ett projekt 
kommer att fås tillbaka tillsammans med en vinst. I denna beräkning är det av vikt att titta på 
när i tiden avkastningarna ligger och se hur mycket de är värda i en indexreglering. 

3.3 Beslutsunderlag 

Till beslutsunderlaget tas en produktionskalkyl fram innehållandes Bostads och Entreprenads 
samtliga kostnader och intäkter. Produktionskalkylen beräknas alltid med nutida värden på 
mark, kostnad och intäkt och sedan görs antagandet att relationen mellan ökad kostnad och 
ökad intäkt är lika i framtiden. Här ligger risken i att dessa ej ökar linjärt och att vissa 
samband mellan kalkylposterna förändras över tid och på så vis kan den ena eller andra 
posten komma att öka på ett icke beräknat sätt och i värsta fall håller inte den första 
uppskattade kalkylen. För att undvika dessa situationer så gäller det att beslutsunderlaget är så 
komplett som möjligt innehållande: besluts-PM som beskriver projektets förutsättningar, 
förvärvsavtalet som anger hur köpet av mark ska genomföras och produktionskalkylen. Med 
detta som underlag bedömer ledningsgruppen om avkastningen på projektet är värd 
kostnadsrisken. 

3.4 Byggstart 

Ett för högt satt pris mot kund kan göra det svårt att uppnå organisationens krav på att 50 % 
av lägenheterna måste vara sålda innan byggstart. Skulle säljkravet vara svårt att uppnå 
kommer detta påverka byggstarten på så vis skapas en osäkerhet kring när den kan ske. Vid 
en osäker byggstart har Entreprenad svårt att ge sina materialleverantörer och 
underentreprenörer klara tidsbesked och dessa i sin tur kan då ta höjd i sin prissättning för 
denna osäkerhet. Leverantörerna lägger ofta på ett prisindex som utgörs av en total 
procentsats på summan och som kan komma att slå hårt på totalsumman för projektet. 
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3.5 Vinst 

Målsättningen för vinstmarginalen varierar mellan olika projekt på grund av att vissa av de 
vinstdrivande projekten skall få sådan avkastning att de kan täcka förlusterna i utvärderade 
projekt som inte blivit något eller förlusterna i genomförda projekt. En lägre vinst kan vara 
acceptabelt i de projekt där det går att få igång projekten snabbt genom att så fort ett 
markförvärv har skett så kan en byggstart genomföras. När byggstart görs kan 
byggnadskreditiv tas ut från en extern finansierare och på så vis kan arbetet väldigt snabbt 
finansieras och slutar då belasta den interna balansräkningen. Så snart balansräkningen inte 
längre är belastad så frigörs kapital och finansiering i nya projekt kan ske. Detta kan härledas 
till IRR och det är den modell Veidekke bygger på för ekonomiskavkastning. 
 
Utöver avkastningen i varje enskilt projekt som kallas för lönsamhetskrav så har Veidekke 
uppsatta avkastningskrav för hela koncernen. Projektens lönsamhetskrav ska möta koncernens 
avkastningskrav av investerat kapital per år. Om ett projekt löper över flertalet år kommer 
dess avkastning delas på alla dessa år vilket i sin tur ger att desto fler år desto lägre avkastning 
per år. Snabba projekt ger högre påverkan på årsresultatet. 

3.6 Erfarenhetsåterföring 

Nyckeltal är idag ett vanligt och effektivt sätt att konkret kunna nyttja tidigare kunskap, men 
det finns vissa hinder med detta. Nyckeltalen är statiska siffror som representerar en rörlig 
marknad vilket leder till att även de senaste siffrorna blir snabbt föråldrade. För att öka 
möjligheterna till en givande erfarenhetsåterföring inom företaget med både nyckeltalen men 
framför allt genom nya konkreta metoder krävs en drivande kraft i frågan som har möjlighet 
och får tid till att utveckla processerna. Absolut effektivaste sättet för att skapa en givande 
erfarenhetsåterföring är att efterlikna industribranschen där en och samma produkt produceras 
hela tiden och hela förloppet kring produktionen är under konstant effektivisering. Men att 
applicera detta tänk rakt av i byggbranschen skulle döda den kreativitet som i många 
situationer är drivkraften i processen. Det är en svår balansgång mellan optimering och 
LEAN-produktion i mötet med kreativitet och estetik. 
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4 Genomförande 
I kapitel fyra presenteras arbetets gång och de metodval som gjorts. Metodvalen ges en 
djupare förklaring och deras påverkan på resultatet analyseras. 
 
För genomförandet av denna rapport har det funnits ett behov av att studera och analysera den 
interna organisationen på Veidekke Bostad och Veidekke Entreprenad. Detta har gjorts 
genom semistrukturerade intervjuer där upplägget har valts för att informanterna ska generera 
ett maximalt informationsinnehåll utan att bli styrda i samtalet från intervjuarens sida. Det har 
vart av vikt att få fram konkreta beskrivningar av formella och informella samarbeten i den 
interna organisationen, samt att studera vilka poster i kalkylen informanten själv väljer att 
plocka fram. För att minimera risken att samtalen styrs undermedvetet har inga kalkylmallar 
eller annat projektrelaterat material studerats i förväg, dock har i vissa informanter valt att 
presenterat material underintervjun för att kunna lyfta viktiga aspekter.   

4.1 Grundad teori 

Den analytiska metod som valts för granskande av insamlat intervjumaterial är en förenklad 
och anpassad variant av grundad teori. Anpassningen har skett genom att induktionsprocessen 
har förenklats och istället har ökad vikt lagts vid jämförelser mellan materialen för att få fram 
likheter och nyanser. Grundad teori kommer från Glaser och Strauss som 1967 publicerade en 
ny teori kring att arbeta med empiriskt material vid kvalitativa undersökningar. Grunden i 
teorin är att datainsamlingen och bearbetningen av insamlad data sker parallellt och får på så 
vis påverka varandra. Den första datainsamlingen sker öppet och vitt, medan en bearbetning 
av första informationen kan smalna av nästa insamling och så vidare till en kärnpunkt kan 
framträda. 28 Under bearbetningen av insamlad data är ett stort arbete att koda materialet 
vilket enligt M. Dalen i figur 4.2 sid 75 i Intervju som metod, sammanfattas kodningen i 
följande steg: råkodning, kodning, slutlig kodning, kategorisering och 
generalisering/teoretisering29. För att förenkla processen med kodning i den genomförda 
studien har bara en kodning och kategorisering genomförts innan slutliga teorier har 
preciserats i text och presenteras i kapitel sex och kapitel sju. 

4.2 Informanter 

Vid en kvalitativ studie blir alltid informationen baserad på personliga uppfattningar hos 
informanterna och nyanserad av de tolkningar som sker av intervjuaren. För att minimera att 
dessa personliga tolkningar påverkar resultatet är det av vikt att en större massa med troligt 
olika synvinklar intervjuas. Desto fler informanter, desto mer pålitligt blir informationen som 
framkommer, och personliga nyanser kan urskiljas från massan. Då detta examensarbete har 
genomförts under en begränsad tid med begränsade resurser har en avgränsning av 
informanter vart ett måste. Avgränsningen till intervjuomgång ett med informanter från 
Bostad har gjorts genom hjälp av handledare. Diskussion skedde kring antal informanter och 
ett tiotal ansågs vara rimligt att genomföra och samtidigt ge en bred inblick i arbetet med 

                                                
28 Keith Rollag, Babson – Keith's Organizational Theory WebSite Prototype, 
http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/craft_articles/glaser_strauss.html,  
hämtad: 2014-05-20 
29 M. Dalen, sid 75 
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kostnadskalkyler, samt eventuella skillnader mellan regionerna. Tio, av handledare utvalda, 
personer tillfrågades för intervju där samtliga valda att ställa upp. Syftet var att ge en jämn 
spridning mellan regionerna och inom organisationen. Samtliga roller, regionchef, 
affärsutvecklare och projektutvecklare intervjuades på alla regioner. 
 
Vid intervjuomgång två med informanter från Entreprenad skedde urvalet något annorlunda. 
Från handledare mottogs rekommendationer på chefer vars avdelningar var berörda av ämnet, 
och från dessa chefer skedde sedan en rekommendation av vilka personer som lämpade sig 
som informanter. I dessa urval från både handledare och chefer sker ett subjektivt urval av 
personer i organisationen som många gånger visat sig erfarna inom Veidekke och tidigare 
insatta i ämnet genom diskussion med sina chefer eller sinsemellan. Detta påverkade 
självklart resultatet av informationen som framkom under intervjuerna och starkast anses 
detta ha påverkat de regionala skillnaderna. Under sammanställningen av intervjuerna var det 
vanligt att flertalet informanter inom en region använde sig av samma bildspråk, uttryck eller 
argument. Dock hade detta vart en oundviklig effekt även om ett slumpmässigt urval av 
informanter skett då ämnet är ett aktuellt ämne inom organisationen och diskussion har förts 
på både nationell och regional nivå. Genom att reflektera kring denna faktor har analysen av 
de regionala skillnaderna noga granskats källkritiskt för att se eventuella uppenbara 
kopplingar mellan informanterna.  

4.3 Förutsättningar 

För genomförandet av intervjuerna utvecklades en intervjuguide till stöd för både informanter 
och intervjuare. Denna intervjuguide baserade sig på, vid första intervjuomgången med 
Veidekke Bostad, insamlat information från studier om Veidekkes organisation, 
informationsmöten med handledare och teorier från referensmaterial. Frågorna, med hjälp av 
M. Dalens litteratur Intervju som metod30 utformades på sådant vis att de ska vara öppna och 
icke ledande. Vid framtagandet av intervjuguiden till omgång två, med Veidekke 
Entreprenad, nyttjades den önskelista som sammanställningarna från intervjuomgång ett 
resulterade i. Denna önskelista är en vision för hur Bostad önskar arbeta med nyckeltal och 
kostnadskalkyler i tidiga skeden och med den som underlag i intervjuerna fokuserades 
frågorna till Entreprenad på möjligheter att knyta denna vision till verkligenheten och 
produktionen. 
 
Under intervjuernas genomförande drogs slutsatsen att de intervjuer som genomfördes med 
ett personligt möte, och inte via videolänk, ofta gav mera nyttig information. Detta kan bero 
på två orsaker: ett: att i det personliga mötet är det lättare att läsa av varandra och styra ett 
samtal till de viktigaste aspekterna. Kroppsspråk framträder tydligare och med en 
medvetenhet om att jag som intervjuare ofta nyttjar mitt kroppsspråk för att förtydliga mina 
syften kan jag se en problematik med att inte kunna betona vissa aspekter lika tydligt via en 
videolänk. Två, är att de intervjuer som genomförts i ett personligt möte är de som skett med 
region Stockholm på både Bostad och Entreprenad. Denna region är den största i Sverige och 
också den region har upplevts ha den största efterfrågan av analyser kring kostnadskalkyler.  
  

                                                
30 M. Dalen, Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2007, första upplagan 
fjärde tryckningen 
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4.4 Intervjuprocessen 

Samtliga intervjuer har skett enligt samma process för att påverkan av informanten ska vara så 
liten som möjligt. Ingen påverkan alls på informanten innan genomförandet av intervjun är 
omöjlig, då alla människor alltid bildar sig en första uppfattning redan vid första mötet, som i 
intervjuprocessens fall har vart vid bokandet av intervjun. Oavsett om detta har skett i ett 
personligt möte eller via telefon har strävan vart att alltid lämna samma information till 
samtliga informanter. Informationen har bestått av en kort sammanfattning av syftet med 
examensarbetet, tillfrågan om intresse av att medverka i en intervju och sedan bokning av 
tidpunkt. Efter detta skede har informanterna i förväg fått tillgång till den intervjuguide som 
nyttjades vid intervjun, se bilaga 1: Intervjuguide med Veidekke Bostad och Bilaga 2: 
Intervjuguide med Veidekke Entreprenad. Denna guide har även innehållit information till 
informanten om dess rättigheter till att avbryta intervjun när som helst utan konsekvenser och 
rätten till att kräva att intervju textas istället för att audioupptagning skett. Även 
avgränsningar för examensarbetet och hur den lämnade informationen kom att hanteras 
förtydligades. Endast externa personer med involvering i examensarbetet har haft tillgång till 
intervjuernas sammanställning efter godkännande av informant, vilka har utgjorts av 
handledare och examinator på KTH. 
 
Intervjuerna har genomförts under 40-80minuter i ett personligt möte eller via videolänk till 
regionerna Syd och Väst. Videolänk valdes för att ändå få en ökad personlig kontakt än vad 
som är möjligt via ett telefonsamtal. Under intervjun fördes samtalet i den form att 
informanten fick en öppen grundfråga eller situation att berätta kring och därefter ställdes 
följdfrågor. På detta sätt har informanten kunna vart med att styra samtalet till de aspekter 
som den personligen ansett viktiga. Alla informanter har accepterat audioupptagning vilket 
har underlättat intervjun och skapat en mer naturlig dialog. Under intervjun har fokus legat på 
att lyssna objektivt och inte ta ställning till varken tidigare insamlat material eller den 
information informanten uppgett. Detta har gjorts för att nyanser och skillnader i mottagen 
information ska få komma fram och att slutsatserna ska vara så lite subjektiva som möjligt.  
 
Efter att intervjun har genomförts har en sammanfattning på två till fyra A-4 skapats baserad 
på audioupptagningen. Sammanfattningen har haft upplägget av huvudrubriker i form av 
nyckelord som intervjun har berört. Sedan har löpande text följt kring informantens åsikter 
och kunskap. Vissa citat har plockats ut från intervjuerna om det har vart av extra vikt för 
arbetet och belyst en fråga väldigt tydligt. Citaten har transkriberats på så vis att talspråk så 
som lixom, asså med mera har tagits bort. Även pauser, upprepningar och olika ljud har tagits 
bort. Detta har informanten informerats om och personen har även fått se över citaten för att 
säga att de står för dem. Syftet med citaten var inte att de ska refereras till någon personligen 
utan sammanställs tillsammans med andra informanters citat. På grund av detta har alla citat 
som valts, noga analyserats om de går att härleda till någon person genom uttrycket. Har det 
funnits en tvekan på denna punkt har citatet inte nyttjats i rapporten. Översikten av citaten till 
informanten har skickats tillsammans med en översikt av sammanställningen från intervjun. 
Informanten har erbjudits möjlighet till korrigeringar, tillägg eller borttagande av något 
material. Detta har skett i mindre omfattning av informanterna och samtliga har uppgett att de 
anser att informationen är korrekt uppfattad.  
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När informanten skriftligen godkänt sammanställningen av intervjun har den nyttjats som 
underlag till rapportens olika kapitel. Detta har skett genom att sammanställningarna har 
sorterats i olika omgångar på olika vis och sedan har skillnader och likheter sökts i 
sammanställningarna mellan informanterna och mellan grupperna. De grupper som 
sammanställningarna delats in i är organisatoriskt och regionalt. Genom denna process har 
viktiga aspekter framträtt och framförallt vid arbete med citat och analys av dessa har viktiga 
synpunkter och slutsatser framkommit. Dessa sammanställdes under arbetets gång i 
punktform under kapitel sex, Slutsats, för senare bearbetning när all information var 
sammanställd. Citaten har sammanställts i Bilaga 3: Citat från informanter på Veidekke 
Bostad och Bilaga 4: Citat från informanter på Veidekke Entreprenad. 
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Figur 5:1 Illustration av de viktigaste nyckeltalen för Bostads Vision. 

5 Resultat 
I kapitel fem sammanställs resultatet från de kvalitativa undersökningarna för att ge en 
helhetsbild av hur nyckeltal önskar nyttjas och vilka fördelar respektive nackdelar det finns 
med nyckeltalen. 

5.1 Bostads Vision 

Bostads vision är att se varje utformningsalternativs påverkan på produktionskostnaden, 
driftkostnaden och yteffektiviteten. De viktigaste nyckeltalen illustreras överskådligt i figur 
5:1 och fördjupas vidare i stycke 5.2. 
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5.2 Nyckeltal 

Resultaten i följande text redovisar i detalj de nyckeltal som Bostad önskar lyfta fram och 
lägga vikt vid. Dessa nyckeltal skulle vara underlättande verktyg för Bostad i sitt arbete med 
kostnadskalkyler, ekonomiska jämförelser och erfarenhetsåterföring. Samtidigt behandlas 
varje nyckeltal ur Entreprenads perspektiv med hänseende på genomförbarhet, mätbarhet och 
rimlighet. En sammanfattning av dessa hinder och möjligheter ges i tabell 5:1 i slutet av detta 
stycke. 
 
Följande resultat är baserat på de kvalitativa intervjuer som genomförts under studien med de 
muntliga källor som anges i referenslistan. För individens anonymitet sker källhänvisning för 
hela kapitel fem till Bilaga 3: Citat från informanter på Veidekke Bostad och Bilaga 4: Citat 
från informanter på Veidekke Entreprenad. 

5.2.1 Antal våningar 

I tidiga skeden innan ett detaljplaneförslag har tagits fram av Bostad finns det i stor 
utsträckning möjlighet att påverka utformningen av ett projekt. I denna utformningsprocess 
strävar Bostad alltid efter att skapa en attraktiv produkt till en rimlig produktionskostnad. Där 
av är det av intresse för Bostad att se hur vida nyckeltalet kr/BTA skiljer sig mellan de olika 
våningarna. 

Vid produktion kommer produktionskostnaden kr/BTA att påverkas beroende på antal 
våningar. Befintliga nyckeltal idag visar på att orsaken till detta är att det i låga hus inte har 
hunnit skapas någon rutin i arbetet i produktion innan en ny typ av våning skall byggas. Samt 
påverkar eventuell källare och tak totala nyckeltalet. I ett lägre hus måste kostnaden för 
källare och tak slås ut på färre kvadratmetrar kontra ett högt hus. Där av ger ett högre hus ett 
lägre nyckeltal på kr/BTA, trots eventuell förstärkning av grundkonstruktionen. Det är även 
påvisat att det finns en övre gräns vid åtta våningar där nyckeltalet börjar öka. Några av 
orsakerna till detta är att det ställs mer krav på brandsäkerheten i husen, fler hissar måste 
installeras, trycket i ledningar kan komma att behöva ökas och husen kan kräva en annan och 
mer kostnadsdrivande konstruktion. Detta samband illustreras i figur 5:2. Dock är detta 
samband härlett från det totala nyckeltalet på kr/BTA för hela huset, då Entreprenad inte 
beräknar ett separat nyckeltal per plan utan ett snitt för samtliga våningar. Separata nyckeltal 
per plan är för detaljerat att ange i tidiga skeden, men en ökad eller minskad totalkostnad på 
kr/BTA, på grund av antal våningar, går att härleda. Dock är antalet våningar inte den aspekt 
som påverkar produktionskostnaden mest och bör därför inte var prioritet vid utformningen. 

  

 

 

 
 

 

  

Figur 5:2 Skiss av våningsantalens påverkan på produktionskostnaden kr/BTA i ett flerbostadshus. 

Optimerat	  
antal	  
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5.2.2 Snittyta per lägenhet 

En trend på marknaden i nuläget är att efterfrågan på mindre, yteffektiva lägenheter bara ökar. 
Detta kan kopplas samman med en tuffare ekonomi för hela samhället där kunderna får 
hårdare krav på sig från banker för att få ta lån till bostad. De ökande kraven ger lägre lån och 
efterfrågan på mindre, och därav billigare, lägenheter. Marknaden har vitsat trender på att 
kunder föredrar mindre och yteffektiva lägenheter framför att gå ner i antalet rum i 
planlösningen.31 
 
Bostads arbete är att ta fram attraktiva produkter som kunderna vill köpa. Där av styr 
marknaden idag Bostad till att utveckla mindre lägenheter som då leder till att det kan 
rymmas fler lägenheter så samma BTA som tidigare. För att kunna lita på de ekonomiska 
kalkylerna som tas fram i tidigt skede behöver de justeras efter den nya 
lägenhetsfördelningen. Den ökade intäkten som mindre lägenheter ger kan enkelt härledas 
från uppsatta försäljningspriser. Men för att kunna se den totala konsekvensen på kalkylen av 
mindre lägenheter måste också produktionskostnaden justeras. 
 
Med mindre lägenheter kommer produktionskostnaden att stiga på grund ut av att det behövs 
flera innerväggar, antal kök ökar och lika så antal våtrum. Dessa rum är de rum som kräver 
mest installationer, och då installationer oftast räknas i kostnad per lägenhet kommer 
totalkostnaden att öka med flera lägenheter. Påverkan av ökat antal innerväggar medför inte 
bara en ökad materialkostnad, utan påverkar också så att säljbar kvadratmeteryta minskar. 32 
Att produktionskostnaden ökar med mindre lägenheter står klart, men hur mycket det 
påverkar i den totala produktionskostnaden, kr/BTA, har ännu inte fastställt. Detta beror på att 
efterfrågan är så pass ny att få referensprojekt har hunnit färdigställas i produktion. När fler 
referensprojekt med mindre lägenhetstyper är färdigställa är det möjligt för Entreprenad att 
jämför dessa projekt mot gamla projekt, och på så vis få fram en rimlig kostnadspåverkan på 
kr/BTA av lägenhetsstorleken.  

5.2.3 Hustyp 

Av flerbostadshus så finns det huvudsakligen två typer va hus, punkthus och lamellhus, sedan 
finns det radhus som är en kombination mellan småhus och flerbostadshus. Dessa radhus 
kommer ej att behandlas i denna rapport på grund av att de ej ligger inom affärsområdet 
flerbostadshus i alla regioner. När Bostad utvärderar fastigheter är det av intresse att veta om 
det är möjligt att bygga en produkt till ett rimligt pris på fastigheten. Där av finns det intresse 
hos Bostad att veta vilken typ av flerbostadshus som är mest ekonomisk att producera. Med 
den kunskapen skulle val av fastigheter kunna styras mot de fastigheter som innehåller 
möjlighet till att placera den mest ekonomiska flerbostadshustypen på. Dock för 
produktionskostnaden är det inte avgörande vilket typ av hus som byggs utan de yttre 
omständigheterna kommer att påverka kostnaden betydligt mer. Så vid utvärdering av 
fastighet bör ej möjlighet till en specifik hustyp styra vilken fastighet som förvärvas. Utan det 
som bör tas hänsyn till är de övriga nyckeltalen som nämns i stycke 5.2. 
  

                                                
31 Bilaga 4: Citat från informanter på Veidekke Entreprenad 
32 Bilaga 4 
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5.2.4 Garage 

Placeringen av garage är en de största faktorerna som påverkar nyckeltalet kr/BTA. Med 
hårda krav från kommunen och från kunder på möjlighet till parkering, är någon typ av 
garagelösning eller markparkering ofta ett måste till ett bostadsprojekt. I projekt där 
markparkering inte är ett alternativ måste lösningar oftast planeras i källarplan. Skulle dock 
markförutsättningarna vara så dåliga att en sådan garagelösning blir extremt dyr att producera, 
så kan detta stoppa ett helt projekt genom att produktionskostnaden skulle bli för dyr. Där av 
är Bostad väldigt intresserade vid utformning av projekt vad kostnadskonsekvenserna vid 
olika placeringar av garage blir. 
 
Det dyra i en produktion av ett garage är de anläggningsarbeten i form av schaktning, 
spontning, pålningsarbeten, med mera, som kan komma att behöva genomföras. Är 
markförhållandena dåliga, eller att det krävs en sanering av marken, så drar detta upp 
kostnaden betydligt. För parkering på mark går det att härleda ett nyckeltal som är relativt 
säkert då detta oftast inte skiljer sig betydande mycket från plats till plats. Att där emot plocka 
fram ett nyckeltal på kostnaden för en garagelösning blir mycket mer projektunikt. En 
produktionskostnad på en garagelösning är väldigt beroende av utformningen samt de 
markförutsättningar som finns. Detta leder till att varje projekt bör hanteras utifrån sina 
specifika förutsättningar för att sedan kunna jämföras på en grov nivå mot de nyckeltal som 
finns för markparkering. 

5.2.5 Grundläggning 

Precis som olika garagelösningar så slår val av grundläggningsmetod hårt på nyckeltalet 
kr/BTA. Och precis som garage är denna post förenad med en stor risk då alla arbeten som 
sker under mark är svåra att förutse och skulle något oförutsett inträffa ger det ofta stora 
konsekvenser på projektet både ekonomiskt och tidsmässigt.  
 
På grund av grundläggningens stora kostnad finns ett intresse hos Bostad att tidigt kunna se 
om en fastighet är värd att investera i eller ej, på grund av sina markförutsättningar. Ett 
nyckeltal skulle även kunna visa på effektiva produktionsmetoder i senare skeden, som sedan 
skulle kunna användas som referens för erfarenhetsåterföring. Ett exempel är att en 
totalkostnad för grundläggning per pelare bryts ut i ett eget nyckeltal och på så vis kan 
pålning i flera projekt jämföras mot varandra. Där låga nyckeltal förekommer kan man 
studera vidare orsakerna bakom nyckeltalet och se om det är projektspecifika aspekter som 
gett det låga nyckeltalet eller om det är någon metod som skulle vara applicerbar på andra 
projekt i framtiden. På så vis skapas en effektivisering genom erfarenhetsåterföring. 
 
Hindret för Entreprenad att ta fram detta nyckeltal är att det, likt en garagelösning, blir väldigt 
projektunikt. Kostnad för materialåtgången är möjlig att uppskatta medan problemet ligger i 
vilken metod som måste användas. Genom någon typ av underlag, helst en geoteknisk 
undersökning, kan dock Entreprenad ta fram ett kostnadsspann på vart 
grundläggningskostnaden rimligen bör hamna. Då kan Bostad utifrån detta spann värdera hur 
vida den totala kostnadskalkylen skulle påverkas av ett riskutslag. Desto bättre underlag 
Entreprenad mottar från Bostad desto säkrare kan de ange ett snävare kostnadsspann. 
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5.2.6 Speciallösningar 

Speciallösningar är sådant som ofta är ett måste för att projekten ska bli säljbara men som 
vanligen blir projektunika. Exempel på speciallösningar är: indragna takterrasser, garage i två 
källarplan, krav från stadsbyggnadskontoret eller sådana ljudkrav att specialkonstruktioner 
måste användas. 
 
I Bostads intresse ligger det att kunna värdera en ökad kundnytta mot en ökad kostnad. I vissa 
fall ger en ökad kostnad en nöjdare kund och på så vis ett bättre intryck av hela Veidekke. För 
Entreprenad är det möjligt att härleda hur mycket en speciallösning i ett visst fall skulle 
påverka nyckeltalet kr/BTA alternativt totalkostnaden för entreprenaden. Dock skiljer sig 
speciallösningarna mycket mellan olika projekt och det finns så pass många olika 
speciallösningar att det är omöjligt för Entreprenad att standardisera ett nyckeltal för varje 
lösning. För att kunna se de ekonomiska konsekvenserna av speciallösningar behövs ett nära 
samarbete mellan Bostad och Entreprenad redan i tidigt skede. En Dialog mellan Bostad och 
Entreprenad kommer ge den bästa utvärderingen. 

5.2.7 Tak 

Vid projektutveckling hos Bostad så utvärderas ofta först möjligheten till att placera 
lägenheter högst upp i husen, men i de fall där detta inte är möjligt måste ställning tas hur 
vidare vinden ska innehålla installationer, takterrasser, förråd eller liknande. Det skulle då 
vara av intresse för Bostad att se kostnadskonsekvensen av att göra en sådan lösning mot att 
behålla vinden som endast en råvind.  
 
I tidiga skeden hos Entreprenad ingår takkonstruktionen i det totala nyckeltalet kr/BTA men 
att byta ut ett separat nyckeltal på endast takkonstruktionen skulle vara möjligt från tidigare 
genomförda projekt. Dock kommer detta nyckeltal endast att kunna visa på den ekonomiska 
konsekvens olika konstruktioner får, och ofta i tidiga skeden är detta en för detaljerad fråga att 
ta ställning till. Den ekonomiska påverkan som kommer från placering av installationer ingår i 
dessa tidiga skeden i installationskostnaden per lägenhet och eventuell takterrass eller 
liknande måste behandlas som en speciallösning.  

5.2.8 Förråd och parkeringsplats 

Från Bostad finns det idag en önskan att genom nyckeltal kunna se kostnadskonsekvenserna 
av placering av lägenhetsförråd. Dessa kan placeras inne i lägenheten i form av en 
klädkammare, i källare, på vind eller i övriga spillutrymmen som uppstår. Dock när ett aktivt 
val om förrådsplacering ska göras skulle det vara av intresse för Bostad att se hur 
produktionskostnaden påverkas av placeringen. Lika så skulle det för Bostad vara intressant 
att kunna se nyckeltal på vad en parkeringsplats i snitt kostar i produktion för att sedan kunna 
upptäcka avvikande projekt. Svåra markförutsättningar kommer leda till dyrare 
parkeringsplatser och skulle detta samband kunna påvisas skulle det kunna användas som ett 
argument gentemot kommunen vid förhandling om markpris. Dock finns det hinder för 
Entreprenad med att skapa dessa nyckeltal i tidigt skede. Nyckeltal som anges i kr/styck är 
alltid förenade med stor risk att plocka fram i tidiga skeden. Detta på grund av att styckepriser 
varierar inte bara på grund ut av produktionskostnaden utan även utformningen som ger 
antalet. Från genomförda projekt går det dock att beräkna snittpriser per styck och få fram 
nyckeltal. På markparkering eller en vindskonstruktion, som inte varierar kostnadsmässigt så 
betydande mellan projekten, skulle en snittkostnad per markparkeringsplats eller vindsförråd 
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Tabell 5:1 Sammanställning av nyckeltal i tidiga skeden och hinder och möjligheter i utvecklandet av dem. 

Nyckeltal Kostnadspåverkan Bostad Entreprenad Slutsats

Antal våningar
Ökar eller minskar 
kostnaden till viss del

Vid utformning av 
detaljplaneförslag samt 
produkter

Nyckeltalet nyttjas idag 
med annan uppdelning Nyckeltalet finns idag

Snittyta                 per lägenhet
ökar kostnaden, okart 
hur mycket

Snittytans påverkan på 
totala kostnadskalkylen

Av intresse. Brist på 
referensprojekt.

Nyckeltalet går att 
mäta, men kräver fler 
referensprojket.

Hustyp Ej relevant
Vid utvärdering av 
fastigheter påverkar ej

Andra aspekter är av 
mycket större vikt

Garage
Stor 
kostnadspåverkan

Ekonomisk påverkan av 
placering

Går att härleda. Kräver 
underlag på 
förutsättningarna

Grovt nyckeltal kan 
skapas. Relativt 
projektunikt

Grundläggning
Stor 
kostnadspåverkan

Tidigt se om mark-   
förusättningarna är 
ekonomiskt hanterbara

Väldigt projektunikt. 
Geotekniskt underlag ökar 
säkerheten

Grov uppskattning 
kan anges i 
kostnadsspann

Speciallösningar Varierande påverkan
Värdera ökad kundnytta 
mot ökad kostnad

Ingår i viss mån i kr/BTA. 
Annars projektunikt

Ökat samarbete ger 
bästa utvärdering

Tak För detaljerat att ange

Placering av 
instalationer, förråd, 
med mera

Ingår i kr/BTA. Går att 
bryta ut 
kostruktionskostnad

Bör inkluderas i de 
övriga nyckeltalen

Förråd & 
parkeringsplats Varierande påverkan

Antal och placeringens 
påverkan på kostnaden För detaljerat för att anges

Bör styras av andra 
aspekter som behov, 
kundvärde med mera

     Det är inom detta område fokus för fortsatt utvecklingsarbete bör ligga.

     Nyckeltalet går att börja arbeta med utan att större resurser behöver sättas in eller

     Nyckeltalet är ej möjligt eller ger inget värde att arbeta med i tidiga skeden.

     Nyckeltalet går att arbeta med kräver vidare utveckling av arbetsmetoder och ökat sammarbete. 

Intresse

     arbetsmetoder måste ändras.

gå att ta fram. Problemet blir i jämförelsen mot det som placeras under mark. Kostnaden för 
en parkeringsplats i källargarage eller ett källarförråd är väldigt beroende av de 
markförutsättningar som finns. Då markförutsättningarna varierar stort mellan projekten blir 
denna aspekt projektunik och måste behandlas i varje enskilt fall.  
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5.3 Samverkan 

Av alla aspekter som påverkar ett egenregiprojekt så har samtliga informanter tryckt på vikten 
av samverkan inom avdelningarna och mellan företagen. Att alla parter ser samma produkt 
framför sig och därmed arbetar mot samma mål samt att alla parter får medverka hela vägen 
och bidra med sin kompetens. Med de befintliga arbetsmetoderna idag finns det en strävan 
efter att öka samarbetena mellan Entreprenad och Bostad men som fortfarande inte nått ända 
fram. Att Entreprenad blir involverade i ett så tidigt skede som möjligt gör att de kan bilda sig 
en säkrare uppfattning om vad Bostad ser för slutprodukt framför sig och på så vis lättare göra 
en uppskattning av projektet.  
 
Vid uppskattningar av entreprenadkostnaden idag arbetar Entreprenad med att fastställa 
kostnader från referensprojekt och de som inte går att fastställa uppskattas genom 
riskbedömning. Vid riskbedömningen skapas ett spann som kostnaden kommer att hamna 
inom för att sedan uppskattas vart den troligast kommer att hamna. Därifrån mottar Bostad ett 
totalpris för entreprenaden tillsammans med en risklista med förutsättningar som måste 
uppfylla för att totalpriset ska gälla. På detta baserar sedan Bostad hela projektkalkylen och 
beslut om investering tas. Det Bostad aldrig ser är inom vilket spann kostnaderna för 
entreprenaden kan svänga och om det är någon risk som kan behöva utvärderas vidare innan 
investeringsbeslutet tas. Vid en förändring i kostnad av entreprenaden hänvisar Entreprenad 
till risklistan med förutsättningar som Bostad mottagit, men precis som vid första utvärdering 
görs kostnadsuppskattningen bäst av dem som besitter kunskapen kring konsekvenserna av 
risken. Alltså är det svårt för Bostad att härleda från en risklista hur mycket projektekonomin 
kan komma att påverkas om vissa förutsättningar inte infaller. Skulle Bostad däremot motta 
en kostnadskalkyl innehållande kostnadsposter angivna i ett spann, där entreprenad också har 
uppskattat vart kostnaden troligen kommer att hamna och hur troligt den hamnar där, så skulle 
båda parter ha en vinning i detta. 
 
För att ytterligare öka förutsättningarna för en korrekt uppskattning av produktionskostnaden 
så bör även Anläggning involveras i tidigt skede tillsammans med Bostad och Bygg. Idag 
skiljer sig utformningen av samarbetet mellan Bygg och Anläggning mellan regionerna, där 
Anläggning region Öst är dem som medverkat i denna studie. Mellan Bygg Stockholm och 
Anläggning Öst håller ett nära samverkansupplägg på att utvecklas. Detta samarbete handlar 
om att kalkylen ska tas fram tillsammans och att ingen extern part tillfrågas om 
markproduktionsarbetena. I kalkylen kan då Bygg och Anläggning dela på riskpåslag och 
vinstpåslag genom procentsats linjärt med totalsumman på entreprenadkostnaden. Detta ger 
inte bara säkrare kalkyler då Anläggning är dem som är bäst på att uppskatta 
anläggningskostnaden. Utan även resurser kan fördelas mellan Bygg och Anläggning om 
någon behöver ha mer eller mindre arbeten. Dock finns det än idag hinder för att fullt ut 
utveckla denna samarbetsmodell genom att Anläggning sällan kommer in i tidiga skeden och 
har helt koll på projektets omfattning likt Bygg, samt att Anläggning sällan ser 
Bostadskalkyler. I och med att de inte ser dessa kalkyler har anläggning svårt att veta vilka 
ekonomiska riktlinjer det finns för projektet, till exempel om det finns någon maxgräns för 
entreprenaden för att projektet ska kunna genomföras. Lika så har Anläggning inga 
förutsättningar för att komma med alternativa förslag på hur en kostnad skulle kunna kapas 
genom andra grundläggningsmetoder eller liknande. I ett ökat samarbete mellan alla tre 
parter, med vikt på ökad dialog mellan Bostad och Anläggning, finns det goda möjligheter till 
att utveckla kalkylarbetet. Motivationen och inställningen finns men rutinen är ej skapad.  
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5.4 Erfarenhetsåterföring 

Ett ord som många informanter har tryck på, och ser ett stort värde i, är erfarenhetsåterföring. 
Dock är detta något som är mycket svårt att arbeta med genom att en persons erfarenhet ska 
omvandlas till fakta, för att sedan kunna lagras tills den distribueras ut genom en 
informationskanal till nästa part som tolkar utifrån sig egen erfarenhet och förutsättningar.  
 
Men oavsett alla omkringliggande aspekter så är någon typ av kunskapsbank med mätbara 
värden ett bra hjälpmedel för erfarenhetsåterföring. Att nyttja andras resultat och 
uppföljningar kan ge att värdefulla slutsatser kan dras på förhand. Ett sätt att arbeta med detta 
är genom nyckeltal men dessa behöver mycket faktaunderlag att baseras på för att kunna bli 
pålitliga. Därav är uppföljning från samtliga projekt ute i produktion ett måste för att kunna 
skapa någon kunskapsbank. Dock är detta inte alltid det högst prioriterade arbetsmomentet i 
en många gånger redan stressad och pressad produktion. Värdet av uppföljningen är lättare att 
se på långsikt och för dem som nyttjar dessa. För att få igång en rutin på uppföljning behövs 
direktiv och engagemang. En drivkraft som skulle kunna, genom ekonomiska styrmedel, 
motivera till att uppföljning genomförs är att i avtalet mellan Bostad och Entreprenad ska 
Bostad tydligt uttrycka önskan om uppföljning. De ska även precisera vad som ska följas upp 
och sedan ligger det på Entreprenad att genomföra uppföljningen för att hela betalningen från 
Bostad ska mottas.  
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6 Slutsats 
I kapitel sex presenteras de möjligheter och hinder som finns inom Veidekke kring arbetet 
med nyckeltal för hantering av kostnadsrisker. 
 
Som tidigare nämnts finns behovet av att definiera och kontrollera kostnadsriskerna för att 
lättare kunna förutspå den ekonomiska påverkan som olika aspekter har på ett projekt. Dock 
behöver inte alla aspekter ha en negativ kostnadspåverkan och med en korrekt hanterad risk 
kan den i stället vara en möjlighet till avkastning. I denna rapport har dessa två typer av risker 
valts att kallas de positiva riskerna och de negativa riskerna. De positiva riskerna är de som 
tas för att ge möjlighet till ökad avkastning efter ett visst tidsintervall medan de negativa 
riskerna är de aspekter som kan komma att öka kostnaden eller minska intäkten av annan 
orsak, utan någon möjlighet till ökad avkastning. Genom att analysera vilka ekonomiska 
risker som tas i projekten kan riskerna vägas mot varandra och analyseras om de är positiva 
eller negativa risker. En isolering av de negativa riskerna ger en bild av vart fokus bör ligga 
för arbetet med riskhantering och det är denna process som kapitel sex grundar sig i. 
 
För att kunna analysera en risk så måste den värderas kring troligheten att det blir ett utfall 
samt konsekvensen av detta utfall. Denna process är idag Entreprenad duktiga på att 
genomföra, både på Anläggning och Bygg, i de tidiga kalkyler som de tar fram till Bostad. 
Dock ligger ansvaret på Bostad att utvärdera om risken är hanterbar eller ej för projektets 
ekonomi trots att det är Entreprenad som sitter på den kunskapen. Här sker det att vissa risker 
minimeras genom att Bostad mottar ett pris från Entreprenad tillsammans med en lista med 
förutsättningar för att priser ska gälla. Utifrån detta underlag är det svårt för Bostad att 
bedöma kostnadspåverkan av en förutsättnings utfall. Genom att utnyttja kunskapen som 
Entreprenad besitter skulle man kunna få noggrannare bedömningar av riskerna i tidiga 
skeden, till exempel genom att Entreprenad delger Bostad ett kostnadsspann för de osäkra 
riskerna tillsammans med en trolig kostnad för dessa. Bostad skulle tydligt kunna se vart de 
stora kostnadsspannen ligger i entreprenadkostnaden och välja att hantera risken utifrån det. 
 
Den aspekt som samtliga parter inom Veidekke har lyft som det bästa verktyget för säkrare 
kalkyler är en öppen dialog mellan alla medverkande, i alla skeden. Ett samarbete där 
Entreprenad arbetar likt Bostad mot att hitta den bästa produkten och Bostad, likt 
Entreprenad, arbetar för att få ner produktionskostnaden. Detta är den gemensamma visionen 
och för att uppnå denna krävs tydliga riktlinjer. En underlättande faktor som kan ge tydligare 
riktlinjer i kalkylarbetet är att när Bostad efterfrågar ett pris från Entreprenad sätter de en 
gräns för vad projektets ekonomi klarar i produktionskostnad. Genom att denna gräns är satt 
redan från Bostad så kan Entreprenad lättare komma med förslag på utformning, 
produktionsmetoder och tidsaspekter som kan få ner kostnaden för projektet, samtidigt som 
Bostad tydligt indikerar vilken nivå de förväntar sig på projektet. Lika så mellan Bygg och 
Anläggning behöver riktlinjerna förtydligas. I egenregiprojekt där anläggning medverkar bör 
de från början vara lika representerade som Bygg, då de sitter på den bästa kunskapen 
berörande grundläggningsarbeten och finplanering. Detta för att sedan tillsammans med Bygg 
ta fram en gemensam kalkyl. Förekommande finns dock att Anläggning och Bygg inte 
samverkar på grund av olika arbetsmetoder eller kommunikationsbrist. I kalkyler har det 
förekommit att kostnadsposter räknats dubbelt eller inte allts, och därav gett en diskussion 
under produktionens gång om vem som ska ta den besparingen eller extra kostnaden som 
uppstår. Trots dessa olika synvinklar på projekten från de tre olika affärsområdena så har 
samtliga parter en konstant strävan och önskan om ökad dialog och samtliga ser ett mervärde i 
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ett ökat samarbete. Det är när alla de olika synvinklarna lyfts fram som den bästa 
projektutvecklingen sker.  
 
Följande som framträdde under studiens gång är en önskan om att se olika 
utformningsalternativs påverkan på produktionskostnaden, driftkostnaden och yteffektiviteten 
i tidigt skede. Detta för att tidigt kunna styra projekten mot en effektiv produktion med 
minimerad kostnad, genom hantering av nyckeltal. Nyckeltal på produktionskostnader är 
väldigt givande verktyg i erfarenhetsåterföring och genom rätt hanterade nyckeltal kan 
avvikelser mellan projekten tydligt framträda och slutsatser kring hela projektets ekonomi kan 
dras. Dock är det av yttersta vikt att förutsättningarna för ett nyckeltal alltid är tydliga innan 
nyttjande av nyckeltalet sker. Inget nyckeltal är så pass grovt att det helt går att bortse ifrån de 
yttre omständigheterna, och benämnas som en standardnivå för samtliga projekt. Däremot går 
det att med nyckeltalen plocka ut delar i projekt eller härleda vissa aspekter och dra slutsatser 
från dem. Denna process med uppdelning av nyckeltal är redan idag påbörjad inom både 
Bostad och Entreprenad men ej på något strukturerat sätt. Flertalet informanter har uppgett att 
arbetet med kalkyler i tidigt skede ofta baserar sig på egengjorda sammanställningar av 
tidigare genomförda projekt. I dessa sammanställningar har önskade nyckeltal beroende på 
egen arbetsmetod plockats fram och sammanställts.  
 
Utöver arbetet med nyckeltal från egna tidigare projekt inom regionen har samtliga regioner 
uppgett att de skulle se ett mervärde i ökat utbyte mellan regionerna. Det har till och med 
förekommit samma ekonomiska problem för produktionskostnaden i olika regioner vid 
samma tidpunkt utan att utbyte av kunskap skett. I detta exempel ledde det till att problemet 
löstes två gånger på samma vis och tog betydligt mer tid än vad ett samarbete hade gjort. För 
att komma runt detta problem finns det i dag huvudsakligen två hinder som gör att 
erfarenhetsåterföringen mellan regionerna är begränsad. Det första beror på de 
kostnadsskillnader som finns geografiskt. Utvärderingar har visat på att produktionskostnaden 
i Stockholmsregionen är högre än i övriga Sverige och därav skulle det i ett utbyte endast 
delvis gå att nyttja varandras nyckeltal. Den andra orsaken till begränsat utbyte är att det inte 
finns någon naturlig informationskanal där kunskap kan delas.  
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7 Diskussion 
I detta slutliga kapitel diskuteras kring slutsatserna i kapitel sex och en metod för vidare 
arbete kring nyckeltalen presenteras. 
 
Arbetet kring nyckeltal i tidiga kalkylskeden finns redan inom Veidekke idag, men som 
tidigare nämnt, bara inom regionerna eller inom projekten. Dock lägger detta grund till 
möjlighet för nationellt samarbete och på så vis en mer givande nyckeltalsbas. Första steget i 
detta arbete är att analysera exakt vad det är för förutsättningar som finns idag. Att samla 
berörda personer från både Bostad och Entreprenad i en Workshop och tillsammans lyfta fram 
de sammanställningar, utvärderingar och nyckeltalsbaser som redan är gjorda är en metod. 
Under en sådan workshop bör varje enskilt arbete med nyckeltal presenteras och i grupp 
utvärderas kring vad det finns för fördelar respektive nackdelar med arbetsmetoden. 
Ytterligare frågor att beröra är hur en nyckeltalsbas skulle kunna utformas på bästa sätt utifrån 
de presenterade arbetena. Tillsammans med denna rapport, Analys av nyckeltal på 
produktionskostnader i tidiga skeden, och de tidigare genomförda arbetena skulle de nyckeltal 
som är av intresse för samtliga parter kunna lyftas fram.   
 
När utformningen av denna nyckeltalsbas sker bör de viktigaste nyckeltalen knytas till 
produktionen, exempelvis genom att vid avstämningsmötet för avslutat projekt lyfta fram 
samtliga eller vissa nyckeltal för utvärdering. Vid dessa möten vore det av vikt att titta på det 
uppskattade nyckeltalet, hur blev utfallet och vad berodde detta på. Genom att samma 
nyckeltal väljs ut och utvärderas genom flera projekt så blir det lättare att jämföra projekten 
mellan varandra och att se när avvikande nyckeltal dyker upp.  
 
För att en nyckletalbank ska bli genomförbar, och ge något värde, är det viktigt att det finns 
en ytterst ansvarig person som är drivkraften. Detta för att en nyckeltalsbas behöver 
sammanställas och sedan kontinuerligt utvecklas i takt med marknadens och produktionens 
utveckling. Även vid uppföljningen i produktion bör det finnas en ansvarig så att inte 
genomförandet faller bort på grund av tidsbrist eller brist på information kring genomförandet 
av uppföljningen. Både Entreprenad och Bostad bör redan från projektstart få tydliga direktiv 
om vilka nyckeltal som ska följas upp och på viket sätt. Sedan bör inte ansvaret vid 
uppföljningsmöten delegeras ut till de som naturligt medverkar vid mötena, utan personen 
som arbetar med nyckeltalen ska medverka och ansvara för att nyckeltalen följs upp. Hela 
denna process kräver dock att en ansvarig person får tid till arbetet och möjlighet till att 
implementera uppföljningsrutinen i produktion. 
 
Slutligen bör alltid all kunskap sammanställd i en kunskapsbas kompletteras med flertalet 
metoder för erfarenhetsåterföring. Detta kan handla om att platsbesök inom den egna 
regionen, eller i andra regioner, ska ske rutinmässigt. Att formella avstämningsmöten mellan 
regionerna ska genomföras och dokumenteras eller att olika personer med samma 
arbetsområde träffas i olika forum eller workshops. Vissa av dessa metoder genomförs redan i 
dagens organisation i olika utsträckning. De är uppskattade metoder som ger ett mervärde 
men efterfrågas i ännu större utsträckning.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide med Veidekke Bostad 
 
 
Informant:…………………………………                Datum/plats:……………………………. 
 
Titel……………………..…………………               Telefonintervju          Fysisk intervju 
 
Denna intervju är en del av det faktaunderlag som insamlas till Examensarbetet: Analys av 
arbetsmetoder berörande kostnadsrisker – För säkrare kalkyler i egenregiprojekt. Arbetet är 
en fördjupning inom egenregiprojekt och därav önskas att svaren endast berör aspekter inom 
just egenregi. 
 
Alla medverkande informanters namn kommer att kodas om och inga namn kommer att 
hänvisas till i studien. Endast student tillsammans med handledare har tillgång till 
intervjumaterialet innan kodning skett. Citat kan komma att plockas ut och användas för 
belysning av vissa aspekter. Dessa citat ska dock vara av sådan karaktär att de ej kan ledas 
tillbaka till en enskild informant. 
 
Intervju kommer att spelas in med ljudupptagning, om informanten ej önskar detta så har den 
rätt till att kräva att bara anteckningar förs av student istället. Informanten kan när som, under 
intervjun, avbryta utan orsak och påföljd. 
 
Efter intervjun kommer en sammanfattning att skickas ut till informanten för eventuell 
revidering och godkännande. I samband med intervjusammanställningen får informanten 
också möjlighet till att uppge om denne vill delges den färdiga studien i juni 2014. 
Vid eventuella frågor inför eller efter intervjun är du varmt välkommen att kontakta mig på, 
lmfolkesson@gmail.com eller 073-655 41 59. 
 
Tack för din medverkan. 
 
/Linda Folkesson, 
Byggteknik och Design, KTH 
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Informant:…………………………………                Datum/plats:……………………………. 
 
Titel……………………..…………………               Telefonintervju          Fysisk intervju 
 
Intervjuguide 
 
Vilken är din roll på Veidekke? 
Bland annat: Hur länge har du arbetet på Veidekke? Har du bytt roll någon gång? Vad 
innehåller dina arbetsuppgifter idag? Vilka ansvarsområden har du? Hur ser organisationen 
ut kring dig? 
 
Innan planprocessen påbörjas tas ett investeringsbeslut, baserad på bland annat en 
produktionskalkyl från er på Veidekke Bostad. Följande frågor berör denna produktionskalkyl 
samt den nyckeltalskalkyl med kvadratmeterpriser, kostnadsuppskattningen, som Veidekke 
Entreprenad tar fram. 
 
Vilka delar i Veidekke Bostads produktionskalkyl är svårast att fastställa? 
Vad beror detta på? Vilken information/kunskap skulle krävas för att minska denna 
osäkerhet? Hur långt kan Bostad arbeta med sin kalkyl innan underlag från Entreprenad är 
ett måste? 
 
Den del i produktionskalkylen som berör byggherrekostnader innehåller en stor 
variation av poster. Hur uppskattas dessa i ett sådant tidigt skede?  
Kategoriseras dessa på något vis? Hur nyttjas kunskap från tidigare projekt? Hur detaljerade 
och korrekta brukar uppgifterna bli? Vilken post är den svåraste att fastställa? Varför? Hur 
den posten kunna hanteras annorlunda för att minska osäkerheten i den? 
 
Om vi bortser från genomförbarhet och realitet hur anser du att den ideala 
uppdelningen av en nyckeltalskalkyl från Veidekke Entreprenad skulle se ut när den 
kommer till er på Veidekke Bostad? 
Vilken uppdelning skulle underlätta ert arbete? På vilket sätt skulle detta underlätta? Vart 
anser du går gränsen till för detaljerad kalkyl kontra grov kalkyl? 
 
När kalkylen ska tas fram, hur nyttjas då kunskap från tidigare projekt? 
Vilken kunskap skulle du vilja ha ut från tidigare genomförda projekt? Kommer kunskapen 
från andra tidiga skeden inom Bostad eller från utgifter på entreprenaden? Hur skulle du 
vilja se sådan information återförd mellan projekt, muntligt eller skriftligt? 
 
Vilket projekt skulle du vilja lyfta som ett flaggprojekt i denna fråga, där 
uppskattningen har varit så korrekt som möjligt och detaljnivån på kalkylerna i utbytet 
mellan Veidekke Entreprenad och Veidekke Bostad har varit på en bra nivå? 
Varför detta projekt? Vad var det som fungerade bra? Vad drev denna process? Varför skiljer 
sig detta arbete mot andra projekt? 
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Bilaga 2: Intervjuguide med Veidekke Entreprenad 
 
 
Informant:…………………………………                Datum/plats:……………………………. 
 
Titel……………………..…………………               Telefonintervju          Fysisk intervju 
 
Denna intervju är en del av det faktaunderlag som insamlas till Examensarbetet: Analys av 
arbetsmetoder berörande kostnadsrisker – För säkrare kalkyler i egenregiprojekt. Arbetet är 
en fördjupning inom egenregiprojekt och därav önskas att svaren endast berör aspekter inom 
just egenregi. 
 
Alla medverkande informanters namn kommer att kodas och inga namn kommer att hänvisas 
till i studien. Endast student tillsammans med handledare har tillgång till intervjumaterialet 
innan kodning skett. Citat kan komma att plockas ut och användas för belysning av vissa 
aspekter. Dessa citat ska dock vara av sådan karaktär att de ej kan ledas tillbaka till en enskild 
informant. 
 
Intervju kommer att spelas in med ljudupptagning, om informanten ej önskar detta så har den 
rätt till att kräva att bara anteckningar förs av student istället. Informanten kan när som, under 
intervjun, avbryta utan orsak och påföljd. 
 
Efter intervjun kommer en sammanfattning att skickas ut till informanten för eventuell 
revidering och godkännande. I samband med intervjusammanställningen får informanten 
också möjlighet till att uppge om denne vill delges den färdiga studien i juni 2014. 
Vid eventuella frågor inför eller efter intervjun är du varmt välkommen att kontakta mig på, 
lmfolkesson@gmail.com eller 073-655 41 59. 
 
 
 
Tack för din medverkan. 
 
/Linda Folkesson, 
Byggteknik och Design, KTH 
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Informant:…………………………………                Datum/plats:……………………………. 
 
Titel……………………..…………………               Telefonintervju          Fysisk intervju 
 
Intervjuguide 
 
Vilken är din roll på Veidekke? 
Bland annat: Hur länge har du arbetet på Veidekke? Har du bytt roll någon gång? Vad 
innehåller dina arbetsuppgifter idag? Vilka ansvarsområden har du? Hur ser organisationen 
ut kring dig? 
 
Innan planprocessen påbörjas tas ett investeringsbeslut, baserad på bland annat en 
produktionskalkyl från er på Veidekke Entreprenad. Följande frågor berör denna 
produktionskalkyl samt de nyckeltal som kalkylen baserar sig på. 
 
Vilka delar i innehåller Veidekke Entreprenad produktionskalkyl?  

• Vilka av dessa poster är svårast att fastställa?  
• Vad beror detta på?  

 
Hur genomförs samarbetet mellan Veidekke Entreprenad och Veidekke Bostad igenom 
hela processen från idé till inflyttning? 

• Hur stor inflytande kan Entreprenad ha på utformning produkten?  
• Hur bemöter man kalkyler som ej går ihop?  
• Hur ser samarbetet ut mellan bygg och anläggning ut inom entreprenad? 

 
När kalkylen ska tas fram, hur nyttjas då kunskap från tidigare projekt? 

• Vilken kunskap skulle du vilja ha ut från tidigare genomförda projekt?  
• Hur skulle du vilja se sådan information återförd mellan projekt, muntligt eller 

skriftligt? 
 
Hur drar man idag indelningen mellan grund – hus – tak?  

• Hur skulle du vilja att den drogs?  
• Var går gränsen mellan våningsplan? 

 
Vad är mörk BTA? 

• Vilka delar ingår? 
 
Hur skiljer sig produktionskostnaden mellan ett entréplan och ett bo plan?  

• Kan dessa räknas på samma kostnad/BTA?  
• Hur ser vanligen ett entréplan ut? 

 
Installationer räknas idag kostnad/lägenhet, varför?  

• Skulle de vara möjligt att räkna om dessa till kvm-pris?  
 
Vad finns det för olika typhus? 
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När man idag tittar på en indelning av produktionskostnaderna vilka hinder och 
möjligheter ser du i att skapa en uppdelning av projektspecifika nyckeltalen enligt 
nedan? 

 
“Önskelistan” 

 
Visionen: Se varje utformningsalternativs påverkan på produktionskostnaden, driftkostnaden, 
yteffektiviteten. Begränsning inom examensarbetet: fokus på produktionskostnaden. 
 
 
Ett totalpris på varje enskild del nedan skulle ge möjlighet att dela på önskad kvm-yta för att få fram 
olika nyckeltal. 

• Kr/BTA, för pris från kommunen på marken 
• Kr/BOA, för jämförelse mot intäktsinbringande kvm 
• Kr garage/kr lägenhet för värdering om placering av garage 
• Kr undermark/kr över mark 

Viktigt att det går att följa upp varje enskilt nyckeltal för sig, under och efter produktion, och inte bara 
totalen. Detta för möjlighet att spåra de enskilda utfallen och jämföra och kontrollera. 
 
Olika nyckeltal beroende på: 
 
HUS 

• Typ av hus, lamellhus, punkthus, loftgångshus 
• Från typhuset plocka på kr/BTA för projektunika saker så som: 

o  grundläggningsmetod 
o  placering av garage 
o  val av fasadtyp 
o olika installationssystem 

• Snittstorleken på lägenheter och se i nyckeltalen hur mycket större kontra mindre lägenheter 
skulle ge i skillnad på kr/BTA. 

• Hur påverkar en krånglig husform totalpriset? 
• Hur påverkar många våningar totalpriset? Finns det någon gräns  för antalvåningar där det 

sker en storskillnad i kostnad på grund av regler? 
• Skapa ett normalplan för typhuset där kr/BTA och kr/BOA är säkert. Likt V-Max. 
• Uthus kostnad/BTA 

GARAGE  
• Kostnad för garage/p-plats 
• Kostnad av platta på mark, pålning, källare eller standard garage 
• Vart skulle en gräns gå mellan över och under mark?  

o Förslag på avgrusad nivå. 
o Hur löses suterrängfastigheter?  

TAK 
• Kan vind beräknad i egen gruppering? 
• Vart ska gränsen till en vind/takplan gå? 
• Kostnad av taklösning/vindsförråd för att kunna jämföra kostnad källarlösning/källarförråd. 

 
Hur skulle en sådan här mall med nyckeltal kunna skapas för att den ska enkelt gå att följa upp 
ute i produktion?  
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Bilaga 3: Citat från informanter på Veidekke Bostad 
 
 
”Varje krona i drift i driftkostnadskalkylen är värd mellan 20 och 25 kronor i 
produktionskostnadskalkylen.” 
 
”Alla ytor som inte går att hyra ut eller sälja är bara kostnader” 
 
”Det finns mycket att göra där [med kalkylerna] för att mycket hänger på ett par personers 
fingertoppskänsla, att man går på erfarenhet.” 
 
”Säljrisken hos oss [Bostad] och byggkostnadsrisken hos dom [Entreprenad], där den rätta 
kompetensen ska ligga” 
 
”Det [att arbeta med nyckeltal för erfarenhetsåterföring] gör vi inte i någon ordnad form” 
 
”Vad vi bygger våra grunder på är etik och moral och pålitlighet är någonting vi sätter 
väldigt högt på agendan.”  
 
”Tydlighet mot kund, inte lova för mycket och se till att man klarar att hålla det man lovar.”  
 
 
”Jag kan göra en egen uppskattning men sen bollar jag alltid den, vi är alltid flera belyser 
det här och om det är rimligt.” 
 
”Man kommer aldrig komma fram till en exakt modell av verkligheten, det är inte matematik 
vi håller på med, det är byggen. Och matematiken använder vi för att försöka beskriva och 
förklara för varandra, men man måste prata väldigt mycket, och definiera vare del, för att det 
ska bli en bra beskrivning.” 
 
”Vi fastnar alltid i att det finns en masa projektspecifika [produktionslösningar], som gör att 
det inte går att jämföra dom [projekten]. Och då tappar vi orken att fortsätta borra i frågan.” 
 
”Det är den som tar risk som får tjäna pengar […] hela vår affärsidé går ut på att vi klarar 
av att ta risk och på så sätt tjäna pengar.”  
 
”när vi går in i projekten så är det gemensamt [Entreprenad & Bostad] och sen så utvecklar 
vi projekten gemensamt [Entreprenad & Bostad]också. Så det är någonting vi gör men som vi 
också måste göra i ännu större utsträckning.” 
 
”Med alla variabler kända vid investeringsbeslut hade det inte funnits någon vinstmarginal. 
Alla hade kunna gjort det [investera]. Man ska ha betalt för att ta risken.”  
 
”Där vi kan bli bättre på att minska riskerna längre fram i projektet det är om vi får till ett 
samarbete som är ännu tajtare mellan [Veidekke] bygg och [Veidekke] bostad.”  
 
”Det här är en verksamhet som bygger på rätt så mycket fingertoppskänsla hos den eller dom 
som utvecklar i tidiga skeden.” 
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Bilaga 4: Citat från informanter på Veidekke Entreprenad 
 
 
”Dem [Personalen] är den enda tillgången vi har i ett entreprenadföretag.” 
 
”Ofta så är det så att vår [Entreprenad]tidiga peng ger vad de [Bostad] är redo att betala för 
marken borta i andra änden.” 
 
”Det man tycker någonting om måste man också ta ansvar för.” 
 
”Nyckeltalsbanken, om man tar fram den så är det viktigt att man inte gör den för detaljerad 
för då kör man i diket för varje projekt är alltid lite unikt.” 
 
”Det är vår skyldighet som utvecklare på respektive att vi ska få till effektiva projekt.” 
 
”Marken är nyckeln till att man kan förstöra ett projekt eller att man kan vinna ett projekt.” 
 
”Anläggning är vana med att öka intäkten medan Bygg är skolande i att minska kostnaden.” 
 
”Desto mer BTA desto dyrare blir BOAn.” 
 
”Det som är det svåra i de här tidiga skedena är att ta fram och fånga upp det som kan vara 
en risk.” 
 
”Dom gånger man åker i väg [på platsbesök] burkar det ge i regel mer än kostnaden för 
tiden och resor.” 
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Detta  är  Veidekke

Veidekke  är  Skandinaviens  fjärde  största  bygg-,  anläggnings-  och

bostadsutvecklingsföretag  med  en  omsättning  på  ca  21  miljarder  NOK  2013.

Veidekke  i  Sverige  har  ca  1  200  anställda  och  en  omsättning  på  ca  4,3  miljarder

SEK  2013.

Vi  betraktar  samtliga  skandinaviska  länder  som  vår  hemmamarknad  och  närvaron  i  hela
Skandinavien  gör  det  möjligt  för  oss  att  flytta  kapacitet  och  kompetens  över  landsgränser,  dit  behovet
och  tillväxten  för  tillfället  är  som  störst.

Företaget  är  noterat  på  Oslobörsen  och  har  en  bred  ägarstruktur  med  i  huvudsak  institutionella
ägare.  Veidekke  har  alltid  haft  en  stark  finansiell  position  med  fokus  på  lönsamhet  och  har  sedan
1936  aldrig  gått  med  förlust.  Vi  tar  ett  klart  samhällsansvar  och  likställer  våra  ambitiösa  mål  för  hälsa,
miljö  och  säkerhet  med  de  ekonomiska  målen.

Veidekkes  recept  på  framgång  är  en  gemensam  plattform  för  en  positiv  företagskultur.  Den  baseras  på
våra  värderingar,  coachande  ledarskap  och  en  vardag  präglad  av  glädje,  entusiasm  och

engagemang.  Det  är  en  plattform  som  leder  till  nöjda  kunder  och  god  lönsamhet.  Och  det  är  en  grund
som  ger  oss  möjlighet  att  fortsätta  utvecklas.

Relaterat  innehåll
Manuelt  relatert

Investorinformation

Finansiell  information  och
investorinformation  finner
du  på  vår  koncernsida
Mer...

Länk  till  Veidekke

koncernens  hemsida

Mer...

Länk  till  Veidekkes

hemsida  i  Norge

Mer...

Länk  till  Veidekkes

hemsida  i  Danmark

Mer...

+  WEBBKARTA
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Det  började  med  en  brosten

Veidekke  grundades  6  februari  1936,  men  genom  våra  uppköp  går  vår  historia

tillbaka  ända  till  1863  i  Danmark  (H.  Hoffmann  &  Sønner)  och  1896  i  Norge  (Høyer

Ellefsen).

1936  stipulerade  Veidekkes  stadgar:  Företagets  verksamhet  består  av  entreprenörverksamhet,
vägbeläggnig  (veidekke)  och  därtill  hörande  aktiviteter.  Vid  krigsutbrottet  1940  slutfördes  alla
påbörjade  kontrakt,  men  därefter  låg  verksamheten  nere  till  1945.  1948  vann  det  lilla  och  nästa
uträknade  företaget  Veidekke  kontraktet  på  utbyggnadnaden  av  landningsbanorna  på  Sola  flygplats
(Norge).  Detta  var  det  första  av  många  stora  flygplatskontrakt.

Dammutbyggnad

I  mitten  av  1950-talet  engagerades  Veidekke  att  bygga  ut  en  flygplats  i  Etiopien,  ett  kontrakt  som  fick
stor  betydelse  för  bolagets  vidare  utveckling.  På  1960-talet  präglades  verksamheten  av
motorvägsbyggande.  Från  1969  och  fram  till  början  av  1980-talet  var  Veidekke  åter  engagerat  i  Afrika,
denna  gång  med  ett  flertal  uppdrag  för  NORAD  i  Kenya.

I  början  av  1970-talet  genomgick  Veidekke  ännu  en  förändringsfas.  Man  var  tvungen  att  finna  nya
marknader  att  verka  på.  Efter  det  att  företaget  1972  kontrakterades  för  byggandet  av  Heggmodammen
i  Nordland  i  Norge,  utvecklades  byggande  av  vattenkraftverk  till  ett  område  värt  att  satsa  på.  Därefter
följde  en  intensiv  period  av  dammbyggen  över  hela  landet.

Tillväxt

I  början  av  1980-talet  startade  en  strukturutveckling  i  bygg-  och  anläggningsnäringen.  Ett  större  antal
sammanslutningar  såg  dagens  ljus.  Veidekke  beslutade  sig  dock  att  utveckla  bolaget  på  egen  hand
som  en  rikstäckande  entreprenör.  Genom  uppköp,  fusioner  och  nyetableringar  har  över  60  företag
inkorpererats  i  familjen  sedan  1982.  Veidekke  har  vuxit  från  att  vara  den  nionde  största  i  början  av
1980-talet,  till  att  i  dag  vara  den  största  norskägda  entreprenören.

Börsnoterad

1984  beslutade  företaget  att  det  skulle  börsnoteras,  och  den  23  juni  1986  noterades  Veidekke  på
Oslo-börsens  motsvarande  A-lista.  Sedan  slutet  av  1960-talet  har  anställda  i  Veidekke  varit  delägare,
och  det  är  en  uttalad  målsättning  inom  Veidekke  att  så  många  som  möjligt  av  de  anställda  skall  äga
aktier  i  företaget.

Veidekke  blir  skandinaviskt

Strax  innan  milleniumskiftet  tog  Veidekke  ASA  beslut  om  att  satsa  skandinaviskt.  Man  var  redo  att
erövra  nya  marknadsandelar  och  etablera  sig  som  en  betydande  skandinavisk  entreprenör  och
bostadsutvecklare.

Sverige

Tillsammans  med  en  svensk  partner  etablerades  dotterbolaget  Veidekke  Construction  AB,  Vecon,  i
Göteborg  våren  1998.  Sommaren  år  2000  startade  verksamheten  i  Stockholmsregionen  och  våren
2003  etablerades  Veidekke  Skåne.

Danmark

Under  sensommaren  år  2000  skulle  den  danska  marknaden  erövras,  och  den  30  augusti  framlade
Veidekke  ett  köperbjudande  på  samtliga  aktier  i  det  traditionsrika  danska  entreprenörföretaget  H.
Hoffmann  &  Sønner  A/S  till  en  kurs  av  500  kr  för  B-aktierna.  Det  var  mer  än  det  dubbla  börsvärdet.  Den
29  november  år  2000  avfördes  företaget  från  Københavns  Fondsbørs  och  Hoffmann  blev  en  del  av
Veidekke-koncernen.

Hoffmann  är  ett  av  Skandinaviens  äldsta  entreprenörbolag.  Bolaget  grundades  redan  1863,  då  Johan
Heinrich  Hoffmann  åtog  sig  sitt  första  självständiga  uppdrag,  en  järnväg  på  Jylland.

Relaterat  innehåll
Manuelt  relatert

Annorlunda  redan  från

början

Under  ockupationen  av
Norge  vill  tyskarna  att
Veidekke  ska  bygga  en
flygplats  åt  dem  Mer...

+  WEBBKARTA
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Bilaga 7: Svenskbyggtjänst - omvärldsbeskrivning

MÅNDAG  17  OKT  2011

Begreppet  ”Ljus  BTA”  förekommer  ibland  i  samband  med  program  för  markanvisning,

redovisning  av  planutredning  och  redovisning  av  pågående  projekt.  Men  vad  betyder  det?

Ljus  BTA  (bruttoarea)  är  inget  standardiserat  begrepp.  Det  finns  dock  beskrivet  i  den

informativa  bilagan  A  till  SS  21054:2009,  Area  och  volym  för  husbyggnader  –

Terminologi  och  mätregler  som  ett  begrepp  som  används  i  areasammanhang.

Där  redovisas  det  som  ett  begrepp  som  används  av  vissa  kommuner  för  att  beräkna

tomträttsavgäld  och  avser  BTA  ovan  och  delvis  ovan  mark.

Används  utan  förklaring

Begreppet  ”Ljus  BTA”  används  ganska  flitigt  utan  att  betydelsen  förklaras.  Vid  granskning

av  ett  stort  antal  dokument  i  samband  med  markanvisningar  och  utredningar  där

begreppet  använts  har  jag  bara  hittat  ett  par  fall  där  det  varit  definierat.  Dock  har

definitionerna  varit  olika.  De  två  definitioner  som  jag  hittat  är:

”ljus”  BTA  =  bruttoarea  exkl.  komplementbyggnad  (carport/garage/förråd  el  dyl.)

”ljus  BTA”  =  BTA  ovan  mark.

Den  förstnämna  definitionen  har  tydligen  ett  engelskt  ursprung.

Definiera

Då  det  inte  är  ett  standardiserat  begrepp  och  uppfattningen  om  vad  det  egentligen  står

för  varierar  kan  det  vara  på  sin  plats  att  definiera  vad  man  menar  med  ”Ljus  BTA”  om

begreppet  används.  

Text:  Ulf  Söderlund  (/Kontakt/Medarbetare/Redaktionen-Omvarldsbevakning/Ulf-Soderlund/)

Källa:  SS  21054:2009  m.m.

En  utskrift  från  omvärldsbevakning

Artikelns  ursprungsadress:  http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2011/oktober/Begreppet-Ljus-BTA/

Begreppet  ”Ljus  BTA”

(http://www.byggtjanst.se)
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behavior" (p. 30). 

What Theory is Generated
Grounded theory can appear in various forms. "Grounded theory can be presented either as a well-
codified set of propositions or in a running theoretical discussion, using conceptual categories and their
properties" (p. 31). The authors prefer the discussional form, because it is often easier to comprehend
and tends not to "freeze" the theory in a set of propositions. 

Comparative analysis can generate two types of theory -- substantive and formal. Substantitive theory is
developed for a specific area of inquiry, such as patient care, professional education, delinquency, etc.
Formal theory is for a conceptual area of inquiry such as stigma, deviant behavior, formal organization,
socialization, reward systems, etc. 

It is often best to begin with generating substantive theory from data and then let formal theory or
revisions to existing formal theory emerge from substantive theory instead of using logic to deduce
substantive theory from formal theory. More studies generating substantive theory will ultimately
generate and improve formal theory.

Elements of the Theory
The elements of theory generated from comparative analysis are first conceptual categories and their
properties and second hypotheses or generalized relations among the categories and their properties.
"The constant comparing of many groups draws the sociologist's attention to their many similarities and
differences. Considering these leads him to generate abstract categories and their properties, which,
since they emerge from the data, will clearly be important to a theory explaining the kind of behavior
under observation" (p. 36). It's best to let the categories emerge than to come into the study with pre-set
categories based on existing theories. 

"An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on the area under
study, in order to assure that the emergence of categories will not be contaminated by concepts more
suited to different areas" (p. 37). 

They also advocate that the generation of theory should initially aim at acheiving high diversity in
emergent categories, at as many levels of conceptual and hypothetical generalization as possible. The
concepts should be analytic and yet sensitizing, giving the ability to grasp references in terms of one's
own experience. 

Generating hypotheses from the data requires only enough data to suggest the hypothesis, not prove it. 

During the research the emergent categories will begin to form patterns and interrelations which will
ultimately form the core of the emerging theory (p. 40). 

Chapter Three: Theoretical Sampling
Building grounded theory requires an interative process of data collection, coding, analysis, and
planning what to study next. The researcher needs to by theoretically sensitive as they are collecting and
coding data to sense where the data is taking them and what to do next. Coming into a research program
with an existing theoretical framework will merely blind them to the richness of the incoming data. 

As this iterative process continues, the researcher may explore the same group more deeply or in
different ways, or may seek out new groups. Comparison groups should be selected based on their
theoretical relevance to further the development of emerging categories. It's best to pick the groups as
you go along than choose them all beforehand -- let the data be your guide. In theory generation non-
comparability of groups is irrelevant, but it can have an effect on the level of substantive theory
developed and it's thus important to pick the right group for the next part of the comparative research. 



 

2(4) 

 
 
 
 

2014-5-20 Glaser and Strauss: Developing Grounded Theory

http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/craft_articles/glaser_strauss.html 2/4

behavior" (p. 30). 

What Theory is Generated
Grounded theory can appear in various forms. "Grounded theory can be presented either as a well-
codified set of propositions or in a running theoretical discussion, using conceptual categories and their
properties" (p. 31). The authors prefer the discussional form, because it is often easier to comprehend
and tends not to "freeze" the theory in a set of propositions. 

Comparative analysis can generate two types of theory -- substantive and formal. Substantitive theory is
developed for a specific area of inquiry, such as patient care, professional education, delinquency, etc.
Formal theory is for a conceptual area of inquiry such as stigma, deviant behavior, formal organization,
socialization, reward systems, etc. 

It is often best to begin with generating substantive theory from data and then let formal theory or
revisions to existing formal theory emerge from substantive theory instead of using logic to deduce
substantive theory from formal theory. More studies generating substantive theory will ultimately
generate and improve formal theory.

Elements of the Theory
The elements of theory generated from comparative analysis are first conceptual categories and their
properties and second hypotheses or generalized relations among the categories and their properties.
"The constant comparing of many groups draws the sociologist's attention to their many similarities and
differences. Considering these leads him to generate abstract categories and their properties, which,
since they emerge from the data, will clearly be important to a theory explaining the kind of behavior
under observation" (p. 36). It's best to let the categories emerge than to come into the study with pre-set
categories based on existing theories. 

"An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on the area under
study, in order to assure that the emergence of categories will not be contaminated by concepts more
suited to different areas" (p. 37). 

They also advocate that the generation of theory should initially aim at acheiving high diversity in
emergent categories, at as many levels of conceptual and hypothetical generalization as possible. The
concepts should be analytic and yet sensitizing, giving the ability to grasp references in terms of one's
own experience. 

Generating hypotheses from the data requires only enough data to suggest the hypothesis, not prove it. 

During the research the emergent categories will begin to form patterns and interrelations which will
ultimately form the core of the emerging theory (p. 40). 

Chapter Three: Theoretical Sampling
Building grounded theory requires an interative process of data collection, coding, analysis, and
planning what to study next. The researcher needs to by theoretically sensitive as they are collecting and
coding data to sense where the data is taking them and what to do next. Coming into a research program
with an existing theoretical framework will merely blind them to the richness of the incoming data. 

As this iterative process continues, the researcher may explore the same group more deeply or in
different ways, or may seek out new groups. Comparison groups should be selected based on their
theoretical relevance to further the development of emerging categories. It's best to pick the groups as
you go along than choose them all beforehand -- let the data be your guide. In theory generation non-
comparability of groups is irrelevant, but it can have an effect on the level of substantive theory
developed and it's thus important to pick the right group for the next part of the comparative research. 



 

3(4) 

 

 
 
 

2014-5-20 Glaser and Strauss: Developing Grounded Theory

http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/craft_articles/glaser_strauss.html 2/4

behavior" (p. 30). 

What Theory is Generated
Grounded theory can appear in various forms. "Grounded theory can be presented either as a well-
codified set of propositions or in a running theoretical discussion, using conceptual categories and their
properties" (p. 31). The authors prefer the discussional form, because it is often easier to comprehend
and tends not to "freeze" the theory in a set of propositions. 

Comparative analysis can generate two types of theory -- substantive and formal. Substantitive theory is
developed for a specific area of inquiry, such as patient care, professional education, delinquency, etc.
Formal theory is for a conceptual area of inquiry such as stigma, deviant behavior, formal organization,
socialization, reward systems, etc. 

It is often best to begin with generating substantive theory from data and then let formal theory or
revisions to existing formal theory emerge from substantive theory instead of using logic to deduce
substantive theory from formal theory. More studies generating substantive theory will ultimately
generate and improve formal theory.

Elements of the Theory
The elements of theory generated from comparative analysis are first conceptual categories and their
properties and second hypotheses or generalized relations among the categories and their properties.
"The constant comparing of many groups draws the sociologist's attention to their many similarities and
differences. Considering these leads him to generate abstract categories and their properties, which,
since they emerge from the data, will clearly be important to a theory explaining the kind of behavior
under observation" (p. 36). It's best to let the categories emerge than to come into the study with pre-set
categories based on existing theories. 

"An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on the area under
study, in order to assure that the emergence of categories will not be contaminated by concepts more
suited to different areas" (p. 37). 

They also advocate that the generation of theory should initially aim at acheiving high diversity in
emergent categories, at as many levels of conceptual and hypothetical generalization as possible. The
concepts should be analytic and yet sensitizing, giving the ability to grasp references in terms of one's
own experience. 

Generating hypotheses from the data requires only enough data to suggest the hypothesis, not prove it. 

During the research the emergent categories will begin to form patterns and interrelations which will
ultimately form the core of the emerging theory (p. 40). 

Chapter Three: Theoretical Sampling
Building grounded theory requires an interative process of data collection, coding, analysis, and
planning what to study next. The researcher needs to by theoretically sensitive as they are collecting and
coding data to sense where the data is taking them and what to do next. Coming into a research program
with an existing theoretical framework will merely blind them to the richness of the incoming data. 

As this iterative process continues, the researcher may explore the same group more deeply or in
different ways, or may seek out new groups. Comparison groups should be selected based on their
theoretical relevance to further the development of emerging categories. It's best to pick the groups as
you go along than choose them all beforehand -- let the data be your guide. In theory generation non-
comparability of groups is irrelevant, but it can have an effect on the level of substantive theory
developed and it's thus important to pick the right group for the next part of the comparative research. 



 

4(4) 

2014-5-20 Glaser and Strauss: Developing Grounded Theory

http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/craft_articles/glaser_strauss.html 2/4

behavior" (p. 30). 

What Theory is Generated
Grounded theory can appear in various forms. "Grounded theory can be presented either as a well-
codified set of propositions or in a running theoretical discussion, using conceptual categories and their
properties" (p. 31). The authors prefer the discussional form, because it is often easier to comprehend
and tends not to "freeze" the theory in a set of propositions. 

Comparative analysis can generate two types of theory -- substantive and formal. Substantitive theory is
developed for a specific area of inquiry, such as patient care, professional education, delinquency, etc.
Formal theory is for a conceptual area of inquiry such as stigma, deviant behavior, formal organization,
socialization, reward systems, etc. 

It is often best to begin with generating substantive theory from data and then let formal theory or
revisions to existing formal theory emerge from substantive theory instead of using logic to deduce
substantive theory from formal theory. More studies generating substantive theory will ultimately
generate and improve formal theory.

Elements of the Theory
The elements of theory generated from comparative analysis are first conceptual categories and their
properties and second hypotheses or generalized relations among the categories and their properties.
"The constant comparing of many groups draws the sociologist's attention to their many similarities and
differences. Considering these leads him to generate abstract categories and their properties, which,
since they emerge from the data, will clearly be important to a theory explaining the kind of behavior
under observation" (p. 36). It's best to let the categories emerge than to come into the study with pre-set
categories based on existing theories. 

"An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on the area under
study, in order to assure that the emergence of categories will not be contaminated by concepts more
suited to different areas" (p. 37). 

They also advocate that the generation of theory should initially aim at acheiving high diversity in
emergent categories, at as many levels of conceptual and hypothetical generalization as possible. The
concepts should be analytic and yet sensitizing, giving the ability to grasp references in terms of one's
own experience. 

Generating hypotheses from the data requires only enough data to suggest the hypothesis, not prove it. 

During the research the emergent categories will begin to form patterns and interrelations which will
ultimately form the core of the emerging theory (p. 40). 

Chapter Three: Theoretical Sampling
Building grounded theory requires an interative process of data collection, coding, analysis, and
planning what to study next. The researcher needs to by theoretically sensitive as they are collecting and
coding data to sense where the data is taking them and what to do next. Coming into a research program
with an existing theoretical framework will merely blind them to the richness of the incoming data. 

As this iterative process continues, the researcher may explore the same group more deeply or in
different ways, or may seek out new groups. Comparison groups should be selected based on their
theoretical relevance to further the development of emerging categories. It's best to pick the groups as
you go along than choose them all beforehand -- let the data be your guide. In theory generation non-
comparability of groups is irrelevant, but it can have an effect on the level of substantive theory
developed and it's thus important to pick the right group for the next part of the comparative research. 



 

 

 


