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Sammanfattning 

 

Detta arbetet har studerat nyckeltal för nyproducerade skolor och förskolor. 

Sveriges kommuner och landstings investeringstakt har ökat avsevärt de senaste åren och ofta 

upplever beställarna kostnaden för byggandet av nya lokaler som hög utan någon särskild 

anledning. Kombinationen med ett ökat antal barn och skolbristen i Sverige gör att uppemot 

250 000 – 300 000 fler barn kommer att behöva plats i skolan fram till år 2025.  

En metod för att tidigt få en uppfattning om kostnad för ett projekt är att använda sig av 

nyckeltal, som fungerar som en kostnad fördelat på kvadratmeter. Den ställs då samman 

genom en totalsumma av ett förväntat pris per kvadratmeter för en viss typ av byggnad. 

Problematiken med nyckeltal är att kvadratmeterpriset inte anger vilken kvalitet som 

byggnaden håller samt kan variera beroende på projekt. 

Syftet med arbetet är att hjälpa ett entreprenadföretag att utveckla sitt arbete med nyckeltal 

både internt och hur de ska redovisas mot beställare.  

Målet är att hitta faktorer inom nyckeltal som entreprenören kan ha nytta av och bör ha i 

åtanke i sitt arbete med nyckeltal. 

Data från fyra olika nyproducerade skolors produktionskalkyler granskades för att undersöka 

faktorer som påverkade dessa projekts nyckeltal. En kvalitativ studie gjordes i form av 

intervjuer med olika offentliga beställare för att få deras syn på nyckeltal.   

Resultatet visar att beställare ofta ser entreprenörers nyckeltal med en viss skepticism och 

osäkerhet över vad nyckeltalen faktiskt innehåller. Granskningen av kostnaderna visar att det 

finns begränsade besparingar som kan göras, men de behövs göras i ett tidigt skede, och att 

dessa besparingar ofta ger effekten av en sjunkande kvalitet på byggnaden.  

Slutsatsen sammanfattas med att entreprenörer bör anpassa sin redovisning av sina nyckeltal 

efter beställarens kompetens men att även påvisa vad olika projekts förutsättningar har för 

påverkan på nyckeltalen. Slutsatsen tar även upp att beställaren har ett stort ansvar när det 

kommer till att ha en kostnadsmedveten verklighetsuppfattning samt förstå vikten av sin roll i 

projektet.  



iii 
 

Abstract 

 

 

This report has been studying the cost ratio for new-built schools and preschools.  

 

Swedish municipality and counties experiencing that the costs for new-building are increasing 

without any clear reason. The combination of an increased quantity of children and the lack of 

schools in Sweden results in that up to 250 000 – 300 000 more children than today will be 

needing a schoolplace year 2025.  

 

A method of earning an estimate of the cost of project early is to use cost ratio, which serve as 

a cost per square meter. It is then assembled by a total of an expected price per square meter 

for a particular type of building. The problem with cost ratio is that the square meter price 

does not indicate the quality of the building and may vary depending on projects. 

 

The purpose of the study is to a contracting company to develop its work with cost ratio both 

internal and how they should be reported to clients. 

The goal is to find factors in cost ratio that the entrepreneur can benefit from and should keep 

in mind in his work with cost ratio. 

 

Data from four different newly built schools and preschools production calculations were 

examined to investigate factors that affected the cost ratio of these projects. A qualitative 

study was conducted in the form of interviews with different public clients in order to gain 

their views in cost ratio.  

 

The result shows that clients often look at the contractor’s ratios with a certain skepticism and 

doubt over what the ratio actually contains. In the examination of the costs shows that there is 

a curtain limitation of savings that can be made but they have to be made in an early phase 

and the effect is often a dropping quality on the building.  

 

The conclusion summarize that the contractors should adapt their presentation of their ratio 

after the client’s competence but also show that the different conditions from project to 

project affects the ratio. The conclusion also brings up that the client has a big responsibility 
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when it comes to awareness of the real costs and understand the importance of their part in the 

project.    
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Begreppsförklaring 

 

BBR - Boverkets byggregler 

BOA - Bruksarea 

BTA - Bruttoarea 

KA - Kvalitetsansvarig 

KBAB - Karlstads bostads AB 

ROT - Renovering, ombyggnation och tillbyggnation 

SCB - Statistiska centralbyrån 

SKL - Sveriges kommuner och landsting  

ÄTA - Ändring, tillägg och avgående arbeten  

ÖBO - Örebro Bostäder 

UE – Underentreprenör 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sveriges kommuners investeringstakt har ökat avsevärt de senaste åren och ofta upplevs 

kostnaden för byggandet av nya lokaler som väldigt hög utan någon särskild anledning (SKL 

2016). Byggherrarnas brist på egen teknisk- och processledningskompetens har i stor 

utsträckning ersatts av ett förlitande till externa resurser i form av konsulter och entreprenörer. 

Byggherrarnas roll har därmed ofta begränsats till att genom olika målstyrningsmodeller styra 

externa resurser till att nå måluppfyllelser av olika slag (Toolanen 2004). 

Enligt statistik från SCB kommer Sveriges antal barn och ungdomar att öka med 20% mellan 

perioden 2016 – 2025. Några av anledningarna till detta bedöms vara ett resultat av förhöjda 

födelsetal i landet, så kallad babyboom, och den ökade invandringen. Detta betyder att det är 

250 000 – 300 000 fler barn som behöver plats i den svenska skolan, vilket i sin tur kräver en 

nybyggnation av 1000 stycken skolor under den aktuella perioden (Skanska 2017). 

Under första halvåret av 2017 startades 19 000 byggprojekt i Sverige, utav dessa var 8 % 

skolprojekt, vilket betyder att drygt 1500 byggprojekt för skolor påbörjades under första 

halvåret av 2017 (Byggfakta 2017a). Antalet skolor som renoverats i Sverige har mellan år 

2011–2014 legat på 215 stycken per år (Byggfakta 2017b).  

En metod som används i ett tidigt skede när entreprenör ger anbud till beställare är nyckeltal. 

Nyckeltal används som en tidig indikation på den förväntade slutkostnaden av ett projekt och 

har som syfte att ge beställaren en ungefärlig uppfattning om vilka kostnader 

projektgenomförandet kommer att innebära. Det som är viktigt att belysa är att nyckeltal är en 

bedömning, mer liknande ett uppskattat pris, och inte en exakt utarbetad produktionskalkyl. 

Vid denna metod görs ofta inga uppdelningar av kalkylen, utan den ställs samman genom en 

totalsumma av ett förväntat pris per kvadratmeter för en viss typ av byggnad (Fredman & 

Persson 2004).  

Nyckeltal kan redovisas på många olika sätt men kan i många fall upplevas som föga 

definierbara och för en beställare utan insyn i nyckeltalen upplevas som osäkert och 

svårbegripligt. Nyckeltal är dock användbara för entreprenören och fungerar som en 

erfarenhetsåterföring gentemot den egna verksamheten, som ett mått på var någonstans 
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rimligheten i anbudet står sig. Vid all produktionsplanering måste man utgå ifrån relevanta 

produktionstekniska datavärden för att kunna prestera realistiska produktionsplaner (Revai 

2014) 

Nyckeltal bör dock användas med en medvetenhet från entreprenörens sida, om vad som ingår 

från det projekt som nyckeltalen hämtas ifrån. Karlsson (2009) uppger att det är önskvärt att 

fånga upp nyckeltal som kan utgöra vägledning för bedömning av kostnader i kommande 

liknande projekt. Enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) 36§, får inte ett uppskattat pris 

överstigas med mer än 15%. Att hitta rätt värden på nyckeltalen är därför till stor nytta för 

både entreprenör och beställare.  

Detta arbete handlar om att skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar nyckeltal för 

skolor och förskolor samt hur beställare ställer sig till och använder sig av nyckeltal.  

Detta examensarbete avläggs vid Karlstads Universitet för ämnet byggteknik med inriktning 

byggingenjörsprogrammet.  

Handledare från Karlstads Universitet är Asaad Almssad, Docent i Byggteknik. 

Denna studie görs i samarbete med ett mellanstort entreprenadföretag i Mellansverige. 

Namnet på företaget kommer att censureras bort och kommer att benämnas med Företaget i 

denna rapport. 
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1.2 Problemformulering 

Hur kan Företaget utveckla sitt arbete med nyckeltal och förtydliga dess innehåll? 

I samråd med Företaget sätts följande delfrågor upp som vägledning i det fortsatta arbetet.  

- Hur skapas förståelse hos beställare om vad nyckeltalen innehåller och hur ser 

beställare på entreprenörers nyckeltal idag? 

- Vilka konsekvenser kan uppstå vid felaktigt användande av nyckeltal vid 

nybyggnation av skolor och förskolor? 

- Vilka är skillnaderna mellan olika projekts olika nyckeltal samt vilka projekt 

kan jämföras gentemot varandra? 

- Vilka faktorer bör tas i hänsyn vid användandet av nyckeltal? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla arbetet med nyckeltal internt inom Företaget men även 

utveckla hur Företaget ska redovisa sina nyckeltal mot beställare.  

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att kunna ge förslag på faktorer som Företaget kan ha nytta av, och bör 

ha i beaktande, i sitt fortsatta arbete med nyckeltal.  

1.5 Avgränsningar  

För hanterbarheten av detta examensarbete begränsas det området som undersöks till 

nybyggnation av skolor och förskolor. Byggprojekt som bostäder, industrier, kontorslokaler 

och ombyggnation av skolor och förskolor tas inte i hänsyn till i detta arbete med tanke på den 

angivna tid som arbetet med kursen erhåller.  

Endast nyckeltal från Företagets egna och avslutade projekt kommer att granskas, andra 

byggentreprenörers nyckeltal kommer därför inte att studeras i detta arbete. Samtliga av dessa 

projekt har genomförts i Västra Svealand, då företaget ej är ett rikstäckande företag och har 

större delen av sin verksamhet i detta område. För att få aktuella värden på nyckeltalen 

kommer endast projekt som avslutats år 2013 eller senare att granskas. 

Arbetet kommer endast att identifiera några faktorer som påverkar nyckeltal och därmed inte 

granska samtliga faktorer som påverkar nyckeltal. Anledningen till detta val är att 
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tidsbegränsningen för detta arbete inte anses tillräcklig för att granska samtliga faktorer på ett 

djupgående sätt.  

Förståelsen för nyckeltal från beställarens sida är väldigt individbaserad, beroende på 

erfarenhet och kompetens, och får därmed ses som en mjuk parameter. Resultatet av detta blir 

därför ingen allmän uppfattning utan ett urplock av åsikter från några utvalda beställare.  

De utvalda projekt som granskas har genomförts i partnering. Detta har valts för att 

beställaren är mer delaktig i partneringprojekt och kan påverka valen som görs i projekten på 

ett helt annat vis. Projekt som görs på fast pris bedöms därför inte relevanta för detta arbete då 

beställare och entreprenörer inte har samma samarbete inom kostnadsstyrning i en 

entreprenad med fast pris.   
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2. Teori  

 

Företaget använder sig i dagsläget av nyckeltal i ett tidigt skede vid anbudsarbete men 

upplever att detta arbete kan utvecklas ytterligare. Nyckeltalen fås fram när ett projekt har 

avslutats, där slutkostnaden divideras med byggnadens BTA och därmed erhålls ett 

kvadratmeterpris. Dessa data lagras sedan på den interna webbsidan.  

Beroende på hur långt arbetet med projekteringen har gått för ett byggprojekt kan det vara 

svårt att lämna ett exakt pris på ett byggprojekt. I många projekt där Företaget är inblandat 

ligger beställaren i en tidig fas. Beställaren kan i vissa fall veta hur stor skola som behöver att 

byggas, men inte hur den ska se ut. I andra fall vet beställaren att det behöver byggas en ny 

skola eller förskola, men har inget annat underlag för det aktuella projektet. I dessa fall 

kommer nyckeltalen till användning för att ge ett riktpris på vilken kostnad som är rimlig att 

räkna med. Med nyckeltal går det att undvika bortkastat extraarbete som exempelvis en 

tidskrävande och utarbetad kalkyl som sedan riskerar att bli nekad av en beställare för att 

projektets slutkostnad blir för högt. Nyckeltal blir då ett effektivt sätt, för samtliga inblandade 

parter, att tidigt få en uppfattning om projektets kostnad och dess ramar.  

2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal beskrivs enligt NE (u.d) som ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger mått 

på den ekonomiska situationen i ett företag, ofta i jämförelse med andra företag. De nyckeltal 

som används i detta arbete är kostnad fördelat på kvadratmeter och används med enheten 

kr/m2 BTA.  

2.2 Anbud 

Vid entreprenadupphandling bereds normalt ett antal entreprenörer tillfälle att lämna anbud, 

baserade på byggherrens förfrågningsunderlag. Vid offentlig anbudsinfordran inbjuder man 

entreprenörer med annons och det står varje intresserad entreprenör fritt att inkomna med 

anbud (Söderberg 2011). 

2.3 Produktionskalkyl 

En detaljerad budget för tillverkning av ett byggprojekt kallas för produktionskalkyl. 

Produktionskalkylen upprättas när produktionsplaneringen i samband med att byggstarten är 
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klar. Den ska vara uppbyggd på samma sätt som produktionen kommer att genomföras, med 

utgångspunkt i de metoder och resurser som kommer att användas (Revai 2014). 

2.4 Partnering  

Byggherren skapar en arbetsgrupp med entreprenörer och konsulter som denne har förtroende 

för som tillsammans bildar ett projektteam. Gemensamt skapar denna grupp gemensamma 

mål för projektet, projektering, planering och kalkyler av såväl projektering som produktion, 

så att både huvudtidplan och projektbudget kan framställas. Budgeten blir också en 

riktkostnad för projektet (Nordstrand 2008). 

Fördelen med detta arbetssätt är att man redan tidigt i processen kan utnyttja yrkeskunskap 

från såväl olika konsulter som olika entreprenörer (Söderberg 2011). 

2.5 Ersättning 

Ersättningen för ett entreprenadåtagande kan utgå på i princip två olika sätt:  

● fast pris 

○ med eller utan indexreglering 

● löpande räkning med 

○ procentuellt arvode 

○ fast arvode  

○ kostnadstak och incitament 

 

Fast pris innebär att man redan vid upphandlingen fastställer ett bestämt pris för hela 

entreprenaden. Detta pris kan vara med eller utan indexreglering. Fast pris med indexreglering 

betyder att entreprenören får ersättning för kostnadsökningar under kontraktstiden. För 

reglering av kostnaderna används normalt entreprenadindex E 84 (Söderberg 2011). 

Grundprincipen för löpande räkningsavtal är att entreprenören får betalt för alla sina 

verifierade självkostnader för material, arbetsledning, arbetare, hjälpmedel, 

underentreprenader och vissa försäkringar samt dessutom ett entreprenörsarvode, omfattande 

kostnader för centraladministration, risk och vinst (Söderberg 2011). 

2.5.1 ABT 06 

ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 

och installationsarbeten, beskriver i kapitel 6 Ersättning enligt följande:  
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§ 1, Kontraktssumman avser ersättning för kontraktsarbetena. ÄTA-arbeten skall regleras 

genom avräkning mellan tillkommande och avgående arbeten. Sådan reglering skall ske utan 

dröjsmål, om möjligt före utförandet av ÄTA-arbetet. 

§ 3, Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit 

oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.  

§ 9, Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för 

1) kostnader för material och varor 

2) kostnader för arbetsledning 

3) kostnader för arbetare 

4) kostnader för hjälpmedel 

5) kostnader för underentreprenader 

6) kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt 

lag och företagsorganisationer 

7) kostnader för utredning och projektering samt kostnader i övrigt som inte anges i §10 

p.2 i detta kapitel 

8) a) entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, 

exklusive mervärdesskatt eller 

b) entreprenörsarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, för 

arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive 

mervärdesskatt.  

§ 10, Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande 

1) Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och 

ekonomiska resultat. 

2) I entreprenörarvodet inbegrips, förutom vinst, kostnader för räntor och 

centraladministration med beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter. Övriga 

rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas 

beställaren.  

3) Entreprenören skall vid upphandling av material, vara eller underentreprenad såvitt 

möjligt infordra anbud från flera leverantörer eller entreprenörer. Upphandling skall 

ske till så att förmånliga villkor för beställaren som förhållandena medger.  
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4) Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser 

kostnader enligt § 9 p.1-7 i detta kapitel.  
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3. Metod  

 

Arbetet inleds med ett möte med Företaget angående om vad de i dagsläget anser är problemet 

med deras arbete med nyckeltal. I detta möte framgick att Företaget upplevde att deras arbete 

med nyckeltal hade förbättringspotential både internt och externt. Internt handlade problemen 

om vilka faktorer som spelar roll för nyckeltalen och hur projekt kan jämföras mot varandra. I 

det externa arbetet fanns frågan hur beställare ser på nyckeltal.  

3.1 Metodval 

För att kunna besvara dessa frågor och uppfylla arbetets syfte och mål gjordes en 

litteraturstudie, en intervjustudie samt en insamling och granskning av data från Företagets 

kalkyler på nybyggnationer av skolor och förskolor.  

3.2 Litteraturstudie 

För att få en övergripande uppfattning om vad nyckeltal är och hur det används gjordes en 

litteraturstudie som ett första steg i arbetet. Den satta problemformuleringen fungerade som 

stöd och guideledning för att hitta lämplig information om det fanns tidigare forskning inom 

området samt om det fanns annan litteratur som kunde vara till användning inför arbetet. 

Denna litteraturstudie gjordes genom att införskaffa information om ämnet via internet, 

forskningsrapporter, SBUF, divaportal, facklitteratur och Karlstads universitetsbiblioteks 

sökmotor OneSearch.  

Enligt metod i Svensson (1987) bearbetades och sammanställdes informationen från 

litteraturstudien så att den egna problemformuleringen stod i fokus.  

3.3 Intervjustudie 

Problemformuleringen belyser även att en betydande del av arbetet är att få med beställarens 

perspektiv på nyckeltal. Metoden för att kunna besvara denna problemfråga blev att intervjua 

beställare. En förfrågan skickades ut till ett antal beställare för att undersöka om det fanns 

intresse och möjlighet av deltagande i detta examensarbete för att få underlag till intervjuerna.  

Följande beställare kontaktades och deltog i intervjuer:  

- Enhetschef fastighetsprojekt Karlstad Kommun. 



11 
 

Karlstad Kommuns Teknik- och fastighetsavdelning äger och förvaltar 470 000 m2 

lokalytor. De har 550 personer anställda och omsätter årligen 1 miljard SEK och 

investerar 500 miljoner SEK per år (Karlstad 2018). 

- Projektcontroller på Futurum Fastigheter i Örebro. 

Futurum Fastigheter är Örebro Kommuns kommunala fastighetsbolag. De äger 446 

fastigheter med lokalyta på sammanlagt 357 000 m2. De har 90 personer anställda 

och omsätter årligen 353 miljoner SEK. Sedan 2012 har Futurum investerat en 

miljard SEK i form av om- eller nybyggnation (Futurum 2018). 

- Avdelningschef Fastighetsutveckling KBAB. 

Karlstads kommunala bostadsbolag äger och förvaltar ca 7400 hyreslägenheter och 

lokaler i centrala Karlstad. De har 140 anställda och omsätter årligen drygt 500 

miljoner SEK (KBAB 2018). 

- Projektutvecklare ÖBO  

Örebros kommunala bostadsbolag äger och förvaltar 22 608 lägenheter och 1005 

lokaler. De har 446 anställda och omsätter årligen 1,6 miljarder SEK (ÖBO 2018). 

 

- Vill Bättre AB  

Tidigare erfarenhet från att varit fastighetschef för landstinget i Värmland i 20 år. Nu 

egenföretagare som konsult. 

Beställare från följande kommuner tillfrågades men kunde av olika anledningar inte delta i 

detta arbetet: Sunne Kommun, Forshaga kommun och Lekebergs kommun.  

3.3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Valet stod mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod. Olsson och Sörensen (2011) tar upp 

ämnet via jämförelser mellan just den kvalitativa och den kvantitativa metoden. De jämför 

den enligt följande:  

Kvalitativ forskning  

● Forskaren har ofta långvarig kontakt med försökspersonen. 

● Är flexibel och frågeställningar fördjupas successivt.  
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● Forskningen bygger på ett successivt framväxande där fenomenet upptäcks och 

tydliggörs samt resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal 

variabler.  

● Resultaten från kvalitativ forskning går på djupet (Olsson & Sörensen 2011). 

 

Kvantitativ forskning  

● Har distans och ofta kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen.  

● Relationen mellan teori och forskning bygger på bekräftelse.  

● Resultaten grundar sig på ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler. 

● Resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla (Olsson och 

Sörensen 2011). 

 

Med detta som grund bedöms den kvalitativa metoden som mest lämplig för detta arbete då 

denna metod resulterar i ett närmare samarbete med försökspersonerna samt underlättar 

arbetet med att få fram hur beställare upplever och uppfattar arbetet med nyckeltal.   

De frågor som ställdes under intervjun var öppna, det vill säga de svarande fick fritt tycka 

medan forskaren lyssnade och kom med eventuella följdfrågor (Svensson 1987). Fokus på 

frågorna låg på att beställaren skulle uttrycka och berätta sin version om tidigare erfarenheter 

samt sin syn på nyckeltal. Frågorna förbereddes innan, se Bilaga 2, och utformades som ett 

stöd under intervjuerna.  

Intervjuerna som genomförts med beställare resulterade i öppet riktade och kvalitativ 

forskningsintervju.  

3.4 Granskning och jämförelse av befintliga data 

Denna del av arbetet började med att i samråd med Företaget välja ut vilka projekt som data 

skulle hämtas ifrån. För att hitta aktuell information samt kunna säkerställa reliabilitet och 

validitet av den data som skulle hämtas bestämdes att välja ut de projekt som var färdigställda 

efter år 2013, endast bestod av nybyggnation och var slutbesiktade. Denna filtrering ledde till 

att det då återstod fyra stycken projekt att hämta data ifrån som kunde granskas. På den 

interna databasen fanns produktionskalkyler lagrade från de utvalda projekten som data sedan 

kunde hämtas ifrån.  
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Nästa steg var att bestämma vilka poster från produktionskalkylen som skulle granskas och 

jämföras. Konton från dessa olika projekts produktionskalkyler granskades för att identifiera 

gemensamma förutsättningar och poster som alla fyra projekten hade gemensamt, och kunde 

därefter specifikt jämföras med varandra i dess påverkan på nyckeltal. Att jämföra projekt 

med gemensamma faktorer gav ett resultat som kunde värderas genom hur poster påverkar 

nyckeltalen, samt i vilken utsträckning poster används i projekten och dess slutgiltiga utfall i 

slutkostnaden. Denna metod blir därför mest lämplig för syftet med att identifiera posters 

påverkan på nyckeltalen.   

Den jämförelse, mellan de olika projekten, som genomfördes granskade och utvärderade olika 

poster enligt tillhandahållna kalkyler. Granskningen gjordes med hänsyn till att välja ut poster 

som är vanligt förekommande i byggprojekt och tydligt redovisade i produktionskalkylerna 

vad de innehöll. De aspekter som valdes ut var:  

● Omkostnader för projekten. 

● Arbets- och materialkostnad för innerväggar. 

● Totalkostnaden för UE-disciplinerna El, VS, Plattsättning (inkluderar mattläggning 

och flytspackling). 

● Arbets- och materialkostnad för betongplattan. Ej schaktningsarbeten. 

 

För att sedan kunna jämföra varje projekts kostnad för de olika posterna och sedan kunna 

utvärdera dessa dividerades summan med den aktuella byggnadens totala BTA. Se uträkning 

(1). Summan av denna beräkning blev det nyckeltal som ledde till att projektens kostnader 

kunde jämföras sinsemellan.   

BTA var den areaenhet som valdes för jämförelsen, anledningen till detta var att den 

bedömdes som den areaenhet som gav det mest rättvisa utfallet då den speglar ytan som 

faktiskt bebyggs på ett bättre sätt än andra areaenheter.  

 

Kostnad/BTA = Nyckeltal   (1) 

 

Nästa steg i jämförelsen mellan kalkylerna blev att utvärdera de erhållna nyckeltal som 

framkommit från beräkning (1).  
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Utvärderingsarbetet bestod av att bedöma den differens som uppstod, eller eventuellt inte 

uppstod, mellan de olika kostnaderna genom att hitta vilka faktorer som spelar roll.  

3.5 Bakgrund projekt 

Kort fakta om de projekt som data hämtades ifrån.  

Skola 1 

Byggår: 2014-2015 

BTA: 1230 m2 

Antal våningar: 2 plan över stora delar av skolan, en lågdel med enbart 1 plan.  

Produktionskostnad: 29 MSEK 

Byggsätt: Stålstomme, prefab utfackningsväggar, HDF-bjälklag.  

Skola 2 

Byggår: 2015-2017 

BTA: 9132 m2 

Antal våningar: 2 + endast fläktrum plan 3 

Produktionskostnad: 216 MSEK 

Byggsätt: Stålstomme. Kombinerad prefab- och utfackningsväggar. HDF-bjälklag. 

Skola 3 

Byggår: 2013-2014 

BTA: 1300 m2 

Antal våningar: 1 

Produktionskostnad: 35 MSEK 

Byggsätt: Platsbyggd stomme i trä, prefabricerade takstolar i trä.  
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Skola 4 

Byggår: 2013-2015 

BTA: 3540m2 

Antal våningar: 2 plan + fläktrum på vindsplan.  

Produktionskostnad: 85 MSEK 

Byggsätt: Stålstomme, HDF-bjälklag, utfackningsväggar. 
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4. Resultat 

 

4.1 Intervjuer 

Många av beställarna anser att nyckeltal är ett nyttigt verktyg att använda sig av i tidiga 

skeden, men flera av dem uppger att det inte är en stor gren som det arbetas aktivt med inom 

den egna organisationen. Under intervjuerna, se Bilaga 3, uppgav flera av beställarna att den 

största nyttan med att använda sig av nyckeltal är för att hålla koll på förhållandet mellan 

BRA och BTA. BRA som grundande för hyressättningen och BTA för att bättre hålla kolla på 

byggkostnaden. Någon annan beställare uppgav även att nyckeltal var nyttigt för att kunna 

bedöma rimligheten i anbuden.  

När det kom till åsikter om entreprenörernas nyckeltal rådde det delade meningar från 

beställarna, vissa uppgav att nyckeltal från entreprenörerna inte anger någon information om 

vilken kvalitet som byggnaden håller, andra menar att man begränsas av LOU så 

entreprenörers nyckeltal inte kan granskas förrän efter att upphandlingen är gjord. 

”Entreprenörerna är för detaljerade och låser sig för tidigt när det kommer till utförande” 

menar en av beställarna. Vissa beställare uppgav att de upplevde att entreprenörerna visade 

upp sina “flaggskeppsprojekt” och detta inte alltid gav en verklighetstrogen bild över att det 

var en rimlig kvadratmeterkostnad för dem att räkna med för deras aktuella projekt. Just 

osäkerheten över vad nyckeltalen faktiskt innehåller var något som var en generell åsikt bland 

beställarna, och likaså tveksamheten för vilken kvalitet projekten innehar i förhållande till 

nyckeltalen. Beställarna har olika sätt att se på yta och kvalitet. När det gäller ytan så uppger 

vissa beställare att de ser till att uppfylla de krav som finns för ytan kopplad till framtida 

brukare, medan andra uppger att en ytterligare tilltagen yta än de satta kraven ger en försäkran 

om att trygga upp och skapa en mer flexibel lokal för framtida behov. Kvaliteten ses även den 

med olika perspektiv. Vissa vill uppfylla en rimlig standard medan andra bedömer att den 

merinvestering som högre kvalitet innebär är snabbt intjänad över tid genom ett längre 

tidsspann för ett renoveringsbehov.  

Om valet av upphandlingsform hade betydelse för slutkostnaden för ett projekt, menade några 

beställare att det berodde helt på förfrågningsunderlaget, men att partnering gav en större 

trygghet och man visste vad man betalade för. Andra menar att det inte går att påvisa någon 

tydlig skillnad om fast pris eller partnering är mest kostnadseffektivt. En annan beställare 

menade att fast pris var helt olämpligt för sådana komplexa byggprojekt som skolor och 
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förskolor. Att uppskatta kostnader för ett projekt i ett tidigt skede uppgavs av samtliga 

beställare att det gjordes internt eller med hjälp av nyckeltal. Även att bedöma 

byggherrekostnader hade beställarna en samlad bild om, det upplevs som svårt med stora 

variationer som kalkyleras från fall till fall.  

4.2 Kalkyljämförelser  

Kostnaderna för de olika posterna är beräknade från varje projekts produktionskalkyl. Den 

totala summan från varje post är sedan dividerad med den aktuella byggnadens yta i 

kvadratmeter BTA. Kvadratmeterpriset för dessa poster är sedan jämfört, i procent, med 

byggnadens totala kvadratmeterpris.  

För beräkningar se Bilaga 1. 

Skola 1  

Tabell 1, Nyckeltal skola 1 

 

 

 

 

 

 

Post BTA kvm-pris % av total kvm-pris 

Omkostnader 1684:- 7,1% 

Betongplatta 627:- 2,7% 

UE 5312:- 22,5% 

Innerväggar 759:- 3,2% 

Summering 8 382:- 35,6% 
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Skola 2  

Tabell 2, Nyckeltal skola 2 

 

Skola 3  

Tabell 3, Nyckeltal skola 3 

 

 

 

 

Post BTA kvm-pris % av total kvm-pris 

Omkostnader 3131:- 13,2% 

Betongplatta 814:- 3,4% 

UE 5067:- 21,4% 

Innerväggar 793:- 3,4% 

Summering 9 805:- 41,5% 

Post BTA kvm-pris  % av total kvm-pris 

Omkostnader 1153:- 4,3% 

Betongplatta 739:- 2,7% 

UE 7604:- 28,2% 

Innerväggar 1277:- 4,7% 

Summering 10 773:- 40,0% 
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Skola 4 

Tabell 4, Nyckeltal skola 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post BTA kvm-pris  % av total kvm-pris 

Omkostnader 3332:- 13,9% 

Betongplatta 668:- 2,8% 

UE 6119:- 25,5% 

Innerväggar 798:- 3,3% 

Summering 10 917:- 45,5% 
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5. Analys av resultat 

 

5.1 Intervjuer 

När de intervjuade personerna som deltog i den kvalitativa studien blev tillfrågade om att 

delta i ett examensarbete som handlade om nyckeltal för nyproduktion bemöttes detta 

förvånansvärt positivt. Samtliga deltagare uppgav att detta är ett intressant och ytterst aktuellt 

ämne som berör deras verksamhet. Flera uppgav dock samtidigt att detta är ingen stor gren 

hos dem som beställare och inget som det jobbas aktivt med. En av anledningarna var att det 

inte upplevdes finnas tillräckligt med tid för att lägga ner ett sådant arbete inom 

organisationen.  

En bild av nyckeltal som delades av många beställare var osäkerheten kring kostnad i 

förhållande till kvalitet. Att kvalitet på projekten kostar mer pengar för beställarna är ingen 

nyhet, men beställarna vill själva, eller i samarbete med politiker och berörd verksamhet, 

bestämma vilken sorts kvalitet som just deras projekt ska ha. Om entreprenörerna visar upp 

nyckeltal på projekt med oklar kvalitet och förutsättningar som eventuellt inte alls 

överensstämmer med det aktuella projektet, kan en beställare se detta med en viss skepticism. 

Detta verkar föga förvånande och snarare som ett sunt beteende då projekt som skolor och 

förskolor finansieras med skattebetalarnas pengar.  

Antingen ”för grova” eller ”för detaljerade”, var olika beskrivningar som förekom när 

beställarna gav sin syn på entreprenörernas nyckeltal. Ett nyckeltal för hela byggnaden 

upplevs ge en för oklar bild på den färdiga produkten medan en genomgång av en kalkyl på 

“skruv- och mutternivå” var orelevant och för tidskrävande. Men samtidigt som beställare ser 

skeptiskt på entreprenörernas nyckeltal och upplever en oklar bild över vilken kvalitet som 

dessa visar så erkänner beställarna själva att de inte jobbar aktivt med nyckeltal inom den 

egna organisationen och har även svårt att bedöma sina egna byggherrekostnader i projekten. 

Detta bör beställarna, och även entreprenörerna, ha i åtanke att nyckeltal är något som det 

måste jobbas aktivt med och anpassas för det aktuella projektet för att få ett verklighetstroget 

utfall. Forsberg (2008) styrker detta att byggbranschen är unik på grund av variationer i 

projektform. Det finns olika parametrar som projektstorlek, produktionscykel, varierande 
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projektform, olika geografiska läge för byggnation med mera. Dessutom förändras 

kundbehovet hela tiden och kvalitetskrav och val av material varierar från projekt till projekt. 

Det finns också risker med nyckeltal, och det är viktigt att de används med en medvetenhet 

från båda parter, från både beställare som entreprenör. En risk är om beställaren inte skaffar 

sig en klar bild över vad nyckeltalen egentligen innehåller. Konsekvenser för detta kan bli en 

oönskad kvalitet på byggnaden eller eventuellt en konflikt mellan två parter senare i projektet. 

Även entreprenören måste vara eftertänksam i användandet av nyckeltal. Nyckeltal som är för 

väl tilltagna för att säkerställa sig om att hålla budget kan leda till att beställare upplever en 

allt för hög kostnad för projektet, och eventuellt skjuter upp byggstarten. En annan risk är om 

nyckeltalen är för låga, för en entreprenör kan det då bli svårt att hålla budgeten. Nyckeltal är 

en användbar och i många fall pålitlig källa att använda sig av vid anbudsarbete så länge de 

används på rätt sätt. 

Något som delar beställarna åt är tidsperspektivet för investeringen på projektets kostnad samt 

hur de reflekterar över hur brukandet kan se ut i framtiden. När det kommer till just kostnad 

så anger samtliga beställare att de vill bygga med så hög kvalitet som möjligt men inte till 

vilket pris som helst, men sen skiljer sig åsikterna isär. Detta kan visserligen bero på vilken 

sorts verksamhet eller brukare som ska flytta in i byggnaden. Men samtidigt har samtliga, på 

ett eller annat sätt, en hyresgäst som ska ha möjlighet att kunna betala hyran att ta hänsyn till. 

Dock upplevs beställare från kommuner och landsting vara mer måna om att bygga med en 

högre kvalitet för att undvika att behöva störa eller eventuellt evakuera befintlig verksamhet 

på grund av en renovering.  

En annan fråga som tåls att diskuteras kopplat till yta och kostnad, som kan vara till nytta 

både för beställare och entreprenörer, är då beställare ofta har en budget att hålla sig till och 

huruvida om det är ytan eller kvaliteten som ska prioriteras. Genom att få klarhet och samsyn 

i denna fråga skulle detta kunna leda till att entreprenör och beställare gemensamt hittar rätt 

ambitionsnivå för projektet i ett tidigt skede.  

5.2 Kalkyler 

De fyra poster som granskats är samtliga väsentliga moment vid nyproduktion av skolor och 

förskolor. Dessa valdes med grund för att tydliggöra dessa moments påverkan på den färdiga 

byggnadens nyckeltal samt vilka faktorer som dessa kan påverkas av.  
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5.2.1 Omkostnader 

Denna faktor slår stort mellan de jämförda projekten och differensen ligger mellan 4,3 % och 

13,9% av den totala påverkan på byggnadens nyckeltal. Ett genomsnittsvärde för 

omkostnaderna på de fyra projekten ligger på 9,6 % påverkan på nyckeltalen.  

Figur 1, diagram över projektens procentuella påverkan på det totala nyckeltalet från omkostnader.  

Det finns inget linjärt samband mellan omkostnaderna och storlek på projekten. Dock visar 

det att större projekt sett till yta BTA har en större påverkan på procentsatsen som kommer 

från omkostnaderna. Detta kan kopplas till att större byggen har längre byggtider samt kräver 

mer avancerad utrustning under längre tid.  

Ett exempel är kostnad för en byggkran. Vid mindre projekt finns inte samma behov och i 

vissa fall kan det räcka med en mobilkran som är på plats under en kortare tid. Större byggen 

kräver en tornkran under stora delar av produktionen så blir kostnadsskillnaden stor även 

utslaget på byggnadens yta.  

Problematiken med omkostnader är att många delar av dessa är oundvikliga i 

produktionsstadiet. Kranar, inhägnader runt arbetsplatsen, maskiner, verktyg och ställningar 

är bara några omkostnadsposter som är oundvikliga under byggtiden.  

Utslaget för kostnader på omkostnader kan dock ge ett missvisande resultat mellan vissa 

projekt då beställarna ibland lägger in kostnaden för några av omkostnaderna under 
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centraladministration i den fasta delen. De posterna belastar då inte nettokalkylen utan ligger 

helt enkelt under den fasta delen för projektet.   

5.2.2 UE 

Kostnaden för de sammanlagda yrkesgrupperna El, VS, Vent, Plattsättning och mattläggning 

ger ett relativt samlat resultat med en spridning mellan 21,4% och 28,2% påverkan på 

nyckeltalet. Det genomsnittliga värdet för dessa UE´s påverkan på det totala nyckeltalet är 

24,4% i de jämförda projekten.  

Figur 2, diagram över projektens procentuella påverkan på det totala nyckeltalet från underentreprenörer. 

Anmärkningsvärt är att jämfört med omkostnaderna så har det största projektet minst 

procentuell påverkan från UE på nyckeltalet och det näst minsta projektet har störst påverkan 

på nyckeltalet. Det går att utläsa ett linjärt samband kopplat till en fallande trend där UEs 

påverkan procentuellt på nyckeltal blir mindre ju större yta BTA projektet har. Undantaget är 

Skola 1, exakt vad detta beror på kan vara svårt att svara på då arbetet inte har haft tillgång till 

projektmål och förutsättningar, men en tänkbar anledning skulle kunna vara att projektmålet 

för Skola 1´s energiförbrukning endast skulle uppfylla BBR-krav medan de andra skolorna 

projekteras mot att uppfylla miljöbyggnad silver.  

En anledning till det linjära sambandet kan vara att dyra inköp som är ofrånkomliga späds ut 

på ett annat sätt i den totala kostnaden vid stora projekt än i mindre projekt. Exempelvis kan 

det handla om fläktaggregat eller bergvärmepumpar som blir en faktor som ger ett större 

utslag vid mindre projekt.  
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5.2.3 Betongplatta 

Betongplattan inom samtliga fyra projekt resulterar inom ett kostnadsspann mellan 2,7% och 

3,4% av den totala kostnaden, och den genomsnittliga procentsatsen hamnar på 2,9% av den 

totala kostnaden.  

Figur 3, diagram över projektens procentuella påverkan på det totala nyckeltalet från betongplatta. 

Här gäller det dock att vara uppmärksam på att de fyra skolorna är byggda på olika sätt. Skola 

1 har en lågdel med ett plan och en annan del som har två plan, medan skola 2, och skola 4 

har två plan över hela byggnaden. Skola 3 har endast ett plan. Därför skiljer sig jämförelsen 

mellan kvadratmeter betongplatta och total yta BTA åt mellan de olika projekten. För de 

skolor med två plan blir ytan betongplatta fördelat på den totala ytan BTA 50% och för skolan 

med endast ett plan är ytan betongplatta fördelat på den totala ytan BTA 100%. Dock går det 

att se ett linjärt samband i grafen med att skola 2 och skola 4 har en något högre procentuell 

påverkan på nyckeltalet jämfört med skola 1 och 3. Även om skillnaden är relativt liten 

mellan högsta påverkan (3,4%) och lägsta påverkan (2,7%) så visar ändå grafen att byggnader 

med två plan har en större procentuell påverkan av betongplattan än vad byggnader med ett 

plan har. Detta skulle då betyda att kvadratmeterpriset för en platta med två plan kostar mer 

än dubbelt så mycket som en platta för en enplans byggnads gör.  

Byggnader med fler plan än ett andra moment som byggnader med ett plan inte råkar ut för. 

Hissgropar är ett sådant moment som resulterar till merarbete med betongplattan. Ett annat 
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moment som gör att kvadratmeterpriset för en betongplatta blir dyrare när byggnaden har mer 

än ett plan är att kantbalkarna blir mer belastade och därmed dimensioneras grövre. Detta 

genererar i grövre och fler armeringsjärn i kantbalkarna som innebär en ökad materialkostnad 

och kräver fler mantimmar än en enplansbyggnad. Även valet av stomme kan påverka 

kostnaden för betongplattan. En stålstomme behöver ingjutna fotplåtar medan en 

träregelstomme inte kräver samma förarbete som exempelvis stålstommen gör. Arbetet med 

fotplåtar är tidskrävande då dessa ska svetsas fast i betongplattans armering samt placering 

och avvägning blir avgörande för kommande arbeten. Betongfundament för pelare är också 

något som är mer vanligt förekommande i byggnader med mer än ett plan som också bidrar en 

dyrare kvadratmeterkostnad.  

En annan notering från grafen är att skola 1 och skola 3 har samma procentuella påverkan 

trots att skola 1 har en högdel på byggnaden med två plan och skola 3 är en enplansbyggnad. 

Kan tyckas anmärkningsvärt, men här syns svagheten med en graf baserad på procentuell 

påverkan. Jämförs istället kvadratmeterpriset för betongplatta för Skola 1 kostar den 627 

kr/m2 BTA och Skola 3 kostar 739 kr/m2 BTA. Skola 3 har en dyrare 

kvadratmeterpriskostnad än vad Skola 1 har, men deras procentuella påverkan är lika p.g.a. att 

Skola 1 totala nyckeltal är lägre än vad Skola 3 har.   

Det mest avgörande för kostnaden på betongplattan är valet av placering på byggnaden. Med 

placering menas hur markförhållandena ser ut på tomten. För dåliga markförhållanden spelar 

inte bara roll på kvadratmeterpriset på betongplattan utan påverkar hela byggnaden 

kvadratmeterpris då kostnaden för pålning kan bli väldigt kostsam.  

I denna jämförelse har ingen av de aktuella byggnaderna behövt pålats, så en uppskattning på 

hur stor påverkan nyckeltalen för av pålning är därför svår att genomföra.  

5.2.4 Innerväggar 

I denna jämförelse är endast material och arbetskostnad för uppförandet av reglar, syll, 

hammarband och skivbeklädnad medräknad. Kostnad för målning och spackling är 

exempelvis inte medräknad. Även denna post ger ett samlat resultat med en differens på 3,2-

4,7% påverkan på det totala nyckeltalet. Det genomsnittliga resultatet hamnar på 3,7%.  
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Figur 4, diagram över projektens procentuella påverkan på det totala nyckeltalet från innerväggar. 

Skolorna 1, 4 och 2 ligger i stort sett på en vågrät linje i den procentuella andelen av den 

totala kostnaden med endast en differens på 0,2 procentenheter. Skola 3 sticker ut något, dock 

ser punktdiagrammet mer dramatiskt ut då det endast skiljer 1,5 procentenheter. Att Skola 3 

sticker ut skulle kunna bero på två faktorer. Arkitekten och beställaren. 

Arkitekten är den som ritar upp byggnadens planlösning ger därmed ett förslag över hur 

mycket väggyta som ska byggas. Även komplexiteten över hur innerväggarna är utformade 

påverkar kostnaden för denna post. Mycket vinklar och vrår innebär en ökad arbetskostnad för 

yrkesarbetarna vilket i sin tur påverkar nyckeltalet. 

Beställarna påverkar denna post genom att bestämma vilken ljudklassning som rummen skall 

anpassas till. Beroende på vilken ljudklassning som uppfyllas kan materialkostnaden för 

skivbeklädnaden mer än fördubblas. Andra tillval som beställaren har möjlighet till att göra är 

att bestämma om det ska användas plywood eller OSB-skivor för att underlätta infästning av 

hyllor och inrede med mera. Beställarens möjligheter att påverka kostnaderna för 

innerväggarna beror på vilken kvalitet som beställaren är ute efter. Kostnader och kvalitet går 

åt samma håll. En högre kvalitet resulterar i en högre kostnad. Detta blir en värderingsfråga 

för beställaren, beroende på vilken ambitionsnivå som byggnaden ska hålla.  

Med en genomsnittlig kostnad för innerväggar på 3,7% av det totala nyckeltalet så bör 

beställaren inse vilken begränsad möjlighet denna post faktiskt är. Att dra ner eller öka 

kvaliteten på innerväggarna ger ett förhållandevis markant utslag på det slutgiltliga 
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nyckeltalet. Är ambitionen att spara pengar genom att dra ned på kvaliteten och ytan på 

innerväggarna så ger denna summan en begränsad besparing. 

Blandas en arkitekt in i detta arbete blir besparingen än mindre då arbetskostnaden för en 

arkitekt bör räknas bort från besparingen.  
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6. Diskussion 

Valet att genomföra en kvalitativ studie med beställare har gett en god insyn över deras syn på 

ämnet samt problematik som de upplever i vardagen på ett förståeligt sätt. En kvalitativ studie 

ger även ett ökat engagemang från de intervjuade än vad en enkätundersökning hade gjort. 

Svaren blir mer utförliga och risken för missförstånd minskas med en kvalitativ studie. Att 

detta arbetet gjordes i samarbete med ett entreprenadföretag kan ha haft en viss påverkan på 

de intervjuade beställarna, då detta skulle kunna ha bidragit till en mer försiktighet om vissa 

uppgifter som lämnades ut under intervjuerna. Detta var dock inget som märktes under arbetet 

då engagemanget och hjälpsamheten från beställarna upplevdes som god.  

Att utföra granskningen av befintliga data från produktionskalkylerna bedöms inte som 

genomförbart på något annat sätt. Dock kan det diskuteras om de poster som valdes ut var 

relevanta, då dessa sammantaget endast stod för ca 40 % av den totala kostnaden. 

Bedömningen som gjordes när dessa valdes ut får dock kvarstå, för att säkerställa att data som 

hämtades från de fyra projekten utan tvekan berörde dessa poster föll valet på dessa.  

6.1 Problematik under arbetet.  

Den geografiska spridningen på de intervjuade beställarna kunde varit bättre, men då valet av 

en kvalitativ studie gjordes så begränsades möjligheterna till att tidigt under arbetet boka 

fysiska möten.  

Det rådde även en lokal brist på beställare som bygger skolor och förskolor ofta, vissa 

tillfrågade kommuner uppgav att de bygger en ny skola eller förskola ungefär var 10:e år, det 

ledde till att andra beställare som inte bygger skolor och förskolor kontaktades för att få en 

bred uppfattning från beställare om nyckeltal.  

6.2 Hållbar utveckling 

Detta arbete bidrar till en hållbar utveckling ur två synpunkter.  

1) Social hållbarhet, genom att skolor och förskolor är arbetsplatsen där barn och unga 

samt personal vistas i deras vardag. Att dessa är lokaler är byggda med rätt standard 

och avsedda för sitt ändamål är ur en samhällssynpunkt en självklarhet.  
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2) Ekonomisk hållbarhet, skolor och förskolor finansieras med hjälp av skattebetalarnas 

pengar. Att dessa förvaltas på rätt sätt med en god hushållning bidrar till en fortsatt 

hållbar utveckling.  
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7. Slutsats 

 

I arbetets avsnitt för Problemformulering och Syfte och mål togs följande punkter upp:  

● Skapa förståelse hos beställare för nyckeltal. 

● Konsekvenser vid felaktigt användande? 

● Skillnader mellan projekt och vilka som kan jämföras mot varandra. 

● Vilka faktorer bör tas i hänsyn vid användande av nyckeltal? 

 

7.1 Förståelse  

När det kommer till att skapa en förståelse som entreprenör hos en beställare för sina 

nyckeltal bör en entreprenör ha i åtanke att kompetensen hos olika beställare varierar stort och 

det är något som beställare medger att det finns en kompetensbrist inom detta område. 

Samtidigt så ligger det även mycket ansvar på beställaren att säkerställa sig om att få en 

förståelse och verklighetsuppfattning för vad nyckeltalen faktiskt innehåller och innebär.  

Här ligger det ett delat ansvar hos både entreprenör och beställare. En entreprenör bör se till 

att förse beställaren med den information som är av intresse hos en beställare för nyckeltalen, 

samt anpassa sin redovisning av nyckeltalen för att göra den begriplig. Medan en beställare 

måste se till, och bör ha som skyldighet, att skaffa sig den information som den är intresserad 

av.  

Kommunikationen mellan parterna är ytterst väsentligt, det gäller att entreprenör och 

beställare pratar samma språk och är tydliga mot varandra. För att nämna ett exempel så talar 

beställarna i detta arbete oftast om BOA som areaenhet i nyckeltal och Företaget använder sig 

av BTA som areaenhet för nyckeltal. En sådan missuppfattning skulle kunna få stora 

konsekvenser ekonomiskt men är inget problem om parterna är öppna och tydliga mot 

varandra i sin kommunikation.  

7.1.1 Summering Förståelse 

I summeringen listas de tre punkterna som enligt detta arbete är nyckelfaktorer. 

● Tydlighet på projektets kvalitet och förutsättningar. 

● Tydlig kommunikation mellan entreprenör och beställare. 

● Anpassa information om nyckeltal efter beställarens kompetens. 
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7.2 Felaktigt användande  

Nyckeltalen för de projekt som jämförts i arbetet har ett spann mellan 23 577 SEK/m2 och 26 

923 SEK/m2. Differensen mellan dessa nyckeltal är således 3346 SEK per kvadratmeter. 

Skolor och förskolor omfattar oftast flera tusen kvadratmeter och räknat på differensen 3346 

SEK så leder detta till en prisskillnad på drygt 3,3 miljoner SEK per 1000 m2 BTA, vilket är 

mycket pengar för de flesta beställare som finansierar sina projekt med skattebetalarnas 

pengar.  

En felaktig användning kan uppenbart leda till stora ekonomiska konsekvenser. Detta gäller 

för både en för högt satt kvadratmeterkostnad som för en låg. Är ett nyckeltal för högt satt kan 

detta leda till att beställarens budget inte räcker till och eventuellt läggs hela projektet på is. 

Alternativt om nyckeltalet är för lågt kan detta leda till att beställaren under projektets gång 

tvingas göra besparingar och ändringar på byggnaden som inte lever upp till den ursprungliga 

ambitionsnivån och kvaliteten tvingas sänkas.  

Ändringar och tilläggsbeställningar från beställaren under projektets gång får konsekvenser 

för nyckeltalen. Detta skall beställaren vara medveten om att dessa kan påverka det 

ursprungliga nyckeltalet. Om inte, så bör entreprenören vara tydlig mot beställaren vad dessa 

åtgärder får för påföljder.  

7.2.1 Summering Felaktigt användande 

I summeringen listas de tre punkterna som enligt detta arbete är nyckelfaktorer. 

● Gemensam syn mellan beställare och entreprenör på önskad standard på den aktuella 

byggnaden, detta ger entreprenören möjlighet att leverera rätt kvadratmeterpris.  

● Informera beställare tidigt vad ändringar och tillägg får för konsekvenser. 

● Uppdaterade nyckeltal, se till att värden för nyckeltalen inte är för gamla. 

 

7.3 Skillnader mellan projekt 

Poängen med nyckeltal är just att kunna jämföra projekt sinsemellan, men bristen med 

nyckeltal är att de bara summerar slutkostnaden fördelat på en kvadratmeter. Ett nyckeltal ger 

ingen övrig information. 

En byggnads nyckeltal beror på ett stort antal faktorer. Två identiska byggnader skulle kunna 

byggas samtidigt fast på två olika ställen och få två olika nyckeltal då egenskaperna på 

markförhållanden kan variera stort.  
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För att få nytta av och kunna använda nyckeltal bör projektets förutsättningar vara angivna för 

att kunna veta om Projekt 1 är jämförbart med Projekt 2. Med förutsättningar menas inte hur 

många innerdörrar som ska monteras eller vilken färg golvlisten ska ha utan vilka de 

fundamentala förutsättningarna är för byggnaden såsom markförhållanden, antal våningar, 

stomval, certifierad miljöbyggnad och hur arkitekten har gestaltat byggnaden.  

Resultatet från detta arbete visar att posterna kan variera, mer eller mindre, beroende på 

vilken post som granskas. Betongplattan var en post som fick en samlad procentuell påverkan 

på nyckeltalet sett till byggnadernas BTA, detta till trots att kostnaden för den fysiska ytan 

betongplatta varierade stort. Resultat varierade mellan 2,7–3,4% påverkan på det totala 

nyckeltalet. Enligt detta arbete är då kostnaden för en betongplatta förhållandevis enkel att 

förutspå, cirka 3% av nyckeltalet och eventuellt någon decimal högre om byggnaden har mer 

än ett plan. Även posten innerväggar gav ett samlat resultat 3,2–4,7%, dock låg tre skolor 

inom 3,2–3,4% och den fjärde skolan hade en högre påverkan med 4,7%. Detta gör då att 

innerväggarna är aningen mer riskabla att uppskatta kostnaden på. Projektet med 4,7% 

påverkan visar att det finns en risk för att kostnaden för innerväggar kan avvika och att en 

medvetenhet om vad för sorts väggar och i vilken mängd de förekommer bör göras för att få 

ett så riktigt slutresultat som möjligt, men ett antagande kopplat till byggnadens BTA är att 

rimligtvis bör påverkan från innerväggarna hamna strax över 3% men att det finns en 

möjlighet att det kan vara högre än så beroende på planlösning och materialval. Posten 

omkostnader varierade däremot stort i detta arbete, 4,3–13,9%, och behövs studeras noggrant 

för att veta hur en rimlig jämförelse ska göras. De större projekten tenderade att ha en större 

påverkan på det totala nyckeltalet från omkostnaderna, detta kan kopplas ihop med längre 

byggtider och ett större behov av dyrare utrustningar som byggkran, teleskoplastare med 

mera. Mindre projekt har inte samma behov av den utrustningen och har därmed inte samma 

kostnader. En annan del som börs ta i beaktande är att kontrollera hur den aktuella beställaren 

har gjort med gränsdragningslistan gällande omkostnader, denna kan skilja åt beroende på hur 

beställaren vill reglera vad som ska bekostas på entreprenörens fasta del och inte. Det är 

därför svårt att koppla kostnaderna på omkostnader till byggnadens BTA, förslagsvis är att 

omkostnaderna studeras i fall till fall. Sista posten som jämfördes var nyckeltalets påverkan 

från underentreprenör. Resultatet visade att skillnaden var mellan 21,4–28,2% av det totala 

nyckeltalet samt ett linjärt samband med att ju större projekten blir ju mindre är den 

procentuella påverkan från underentreprenörerna. Att koppla kostnaderna från 

underentreprenörerna enbart till BTA kan vara riskabelt men en utgångspunkt skulle kunna 
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vara utgå från genomsnittet 24,4% och öka det värdet om det är ett mindre projekt eller 

minska värdet om det är ett större projekt, men förslagsvis så bör en byggherre eller 

totalentreprenör ta hjälp av underentreprenörer med kostnader för varje enskilt projekt.  

7.3.1 Summering skillnader mellan projekt 

I summeringen listas de tre punkterna som enligt detta arbete är nyckelfaktorer. 

● Veta projektens förutsättningar, för att kunna jämföra eller skilja på nyckeltal bör 

gemensamma och åtskiljande faktorer vara redovisade. 

● Aktörer jämför inte på samma sätt. En beställare kan ha, till skillnad mot en 

entreprenör, byggherrekostnader och kostnader från arbetet med förstudien med i sina 

nyckeltal eller eventuellt en annan areaenhet som BOA istället för BTA.  

● Ambitionsnivå, vilken målsättning hade de inblandade aktörerna för projektet. 

 

7.4 Faktorer 

Samtliga moment som förekommer i ett byggprojekt är faktorer som påverkar nyckeltalet på 

ett mer eller mindre sätt. Det som är mer intressant är hur mycket varje faktor påverkar 

nyckeltalet samt i vilken utsträckning som dessa faktorer är påverkbara.  

Detta arbete har tittat närmare på fyra poster som förekommer i de flesta byggprojekt. 

Omkostnader, betongplatta, innerväggar och underentreprenörer.  

Bland de jämförda projekten i detta arbete visar den genomsnittliga belastningen på 

nyckeltalet från dessa fyra poster att de står för 40,6% av det totala kvadratmeterpriset.  

Fördelningen för de olika posternas påverkan på nyckeltalet såg ut enligt följande: 

● Betongplatta: 2,7–3,4% med ett genomsnitt på 2,9% av nyckeltalet. 

● Innerväggar: 3,2–4,7% med ett genomsnitt på 3,7% av nyckeltalet. 

● Omkostnader: 4,3–13,9% med ett genomsnitt på 9,6% av nyckeltalet. 

● UE:  21,4–28,2% med ett genomsnitt på 24,4% av nyckeltalet. 

 

En post som betongplatta är svår att göra några större besparingar på, förutom en effektiv 

produktion. Även omkostnader är en post som har ett begränsat utrymme för besparingar, då 

denna del består av mycket arbetarskydd som är lagstadgat för en byggarbetsplats, men större 
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projekt tenderar enligt detta arbete att ha en högre andel påverkan från omkostnaderna än vad 

de mindre projekten har. Innerväggar har ett visst utrymme för besparingar, men 

anmärkningsvärt är den låga procentsats som innerväggarna står för. Vid intervjuerna med 

beställarna gavs intrycket att det var en post där det försöktes, om det fanns ett behov, att 

försöka få ner kostnaderna. Hos underentreprenörerna finns också vissa besparingar att göra. 

Men i vilken utsträckning det ger på slutkostnaden har ej undersökts. Gemensamt för de stora 

besparingar som är möjliga på de faktorer som påverkar nyckeltalen är att de är kvalitets 

sänkande åtgärder på byggnaden.  

En viktig aspekt i detta är att om en besparing behövs göras måste den beslutas om i rätt tid. 

Ju längre byggtiden går desto mindre möjligheter finns att dra ner på kostnaderna. I beaktande 

för en eventuell besparing måste kostnaden för en eventuell ny projektering göras och räknas 

av från besparingen.  

En annan aspekt att ta i beaktande när det gäller att dra ner på kostnaderna är om beställaren 

prioriterar ytan eller slutkostnaden mest. Nyckeltalen baseras på ytan, så att behålla samma 

kvalitet fast dra ner på byggnadens totala yta är det mest effektiva sättet att dra ner på 

kostnaderna samt att beställaren får önskad kvalitet på den färdiga produkten. För vissa 

beställare är dock ytan inte justerbar, om det då finns ett behov för att minska kostnaderna är, 

enligt denna studie, att genomföra kvalitets sänkande åtgärder för att få ner summan på 

nyckeltalen.   

7.4.1 Summering Faktorer 

I summeringen listas de tre punkterna som enligt detta arbete är nyckelfaktorer. 

● Kompetent beställare. En beställare som har en tydlig bild och kostnadsmedvetenhet 

om den färdiga produkten samt förstår konsekvenserna av sina beslut och roll i 

projektet. 

● Kostnadsmedveten arkitekt. Arkitekten har en viktig roll för kostnaden i projektet, 

arkitektens arbete påverkar andra yrkesgrupper kostnader beroende på hur komplex 

gestaltningen av byggnaden är.  

● Värdering av yta eller slutkostnad. Beställaren bör ta beslut om det är 

kvadratmeterpriset eller slutkostnaden som eventuellt är för hög. Detta blir då 

vägledande för övriga deltagare i projektet.  
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7.5 Fortsatta studier 

Förslag för fortsatt arbete inom området kopplade till detta examensarbete.  

● Kostnadsmedvetenhet hos beställare och arkitekter.  

● Utökad undersökning om faktorer som påverkar nyckeltal. 

● Undersökning mellan hur olika entreprenörer använder sig av nyckeltal.  

● Ändringar av lagar och regler samt dessas påverkan på byggkostnaderna. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Skola 1     

    

Projektfakta    

 Summa Enhet  

BTA  1230 m2  

Produktionskostnad  29000000 SEK  

Tot Nyckeltal  23577 SEK/m2  

    

    

Post Summa kvm-pris % av totalt kvm-pris 

Omkostnader 2071084 1684 7,1% 

Betongplatta 771369 627 2,7% 

UE 6534150 5312 22,5% 

Innerväggar 933500 759 3,2% 

Total 10310103 8382 35,6% 

 

 

 

Skola 2    

    

Projektfakta    

 Summa Enhet  

BTA  9132 m2  

Produktionskostnad  216000000 SEK  

Tot Nyckeltal  23653 SEK/m2  

    

    

Post Summa kvm-pris % av totalt kvm-pris 

Omkostnader 28590640 3131 13,2% 

Betongplatta 7434058 814 3,4% 

UE 46269000 5067 21,4% 

Innerväggar 7245466 793 3,4% 

Total 89539164 9805 41,5% 
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Skola 3    

    

Projektfakta    

 Summa Enhet  

BTA  1300 m2  

Produktionskostnad  35000000 SEK  

Tot Nyckeltal  26923 SEK/m2  

    

    

Post Summa kvm-pris % av totalt kvm-pris 

Omkostnader 1499301 1153 4,3% 

Betongplatta 960519 739 2,7% 

UE 9884608 7604 28,2% 

Innerväggar 1660561 1277 4,7% 

Total 14004989 10773 40,0% 

 

 

 

Skola 4    

    

Projektfakta    

 Summa Enhet  

BTA  3540 m2  

Produktionskostnad  85000000 SEK  

Tot Nyckeltal  24011 SEK/m2  

    

    

Post Summa kvm-pris % av totalt kvm-pris 

Omkostnader 11796665 3332 13,9% 

Betongplatta 2366004 668 2,8% 

UE 21661868 6119 25,5% 

Innerväggar 2823778 798 3,3% 

Total 38648315 10918 45,5% 
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Bilaga 2 

 

1) Använder ni er av nyckeltal?  

 

2) På vilket sätt använder ni er av nyckeltal?  

 

3) Hur upplever ni entreprenörernas nyckeltal?  

 

4) Upplever ni att val av upphandlingsform påverkar nyckeltal? 

 

5) Har ni någon uppskattning för kostnad på projekt innan anbud från entreprenörer 

kommer in?  

 

6) Har ni nyckeltal för byggherrekostnader? 
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Bilaga 3 

Intervju med KBAB, 2018-03-13 

 

1) Använder ni er av nyckeltal?  

Ja vi använder oss av nyckeltal både i tidiga och sena skeden. I det tidiga skedet 

använder vi oss av egna nyckeltal medan i det senare skedet så tar vi hjälp av den 

upphandlade entreprenörens nyckeltal, då dessa har mer erfarenhet och kunskap om 

produktion och vilken kostnad som är rimlig för just det projektet.  

 

2) På vilket sätt använder ni er av nyckeltal? 

I och med att vi har en slutkund, i form av en hyresgäst, som i slutändan ska betala 

hyran för lägenheten vi byggt så har vi en marknad samt hyresgästförening att förhålla 

oss till. Vi måste bygga lägenheter som får en hyra som folk är beredda att betala för. 

Även om vi alltid strävar efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt måste vi alltid 

förhålla oss till verkligheten med hyressättningen. Det är här vi har nytta av att 

använda oss av nyckeltal, det ger oss en indikation om vart hyran kommer att landa 

samt om den är rimlig sett till marknaden. Ligger hyran fel får vi börja om men om 

den pekar rätt så vet vi att vi är på rätt väg. 

 

Den areaenhet vi använder oss av för våra nyckeltal är BTA, den ger ett mer riktigt 

utfall. Använder man sig av BOA så ska den fördelas med BTA och detta kan bli 

missvisande.  

 

3) Hur upplever ni entreprenörers nyckeltal? 

Nyckeltal är lite som statistik, den visar vad den vill att man ska visa. När en 

entreprenör visar upp sina nyckeltal så får man som beställare alltid ha ett kritiskt öga 

till detta. Entreprenörerna visar gärna upp sina lyckade projekt, samtidigt måste man 

ha i åtanke att nyckeltalen bara är en siffra som inte visar kvaliteten i slutprodukten.  

Problematiken ur vårt perspektiv är att det inte alla gånger framgår vad som ingår i 

nyckeltalet, exempelvis kvalitet, moms, byggherrekostnader och ÄTA.  
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Dock ger entreprenörens nyckeltal en uppskattning, mellan tummen och pekfingret, 

vart slutkostnaden kan hamna. Samt om vi uppskattat kostnaderna internt på ett 

korrekt sätt.  

Vi jobbar mycket med tydlighet gentemot entreprenör, med vad vi förväntar oss av på 

projektet. Men samtidigt vill vi inte lägga i oss för mycket när det kommer till 

produktionsalternativ och liknande. Har entreprenören exempelvis en annan lösning på 

stomme eller liknande så sätter vi oss inte emot det, utan det mer av en mentalitet att 

detta förväntar vi oss men kan ni göra det på ett annat sätt som ändå är likvärdigt så är 

det fritt fram.  

 

4) Upplever ni att val av upphandlingsform skiljer sig i slutkostnad? 

Vi använder oss av både fast pris och partnering med rörlig kostnad i våra projekt. När 

vi har en tydlig bild av vad vi vill ha så är upphandling med fast pris oslagbart, men 

detta kräver mycket av oss som beställare. Det gäller att minimera risken för 

missförstånd och tolkmån i våra förfrågningsunderlag. Vi måste vara oerhört tydliga 

som beställare gentemot entreprenören med vad vi förväntar oss på den färdiga 

produkten. Det är då entreprenören kan kalkylera exakt och vi kan konkurrensutsätta 

entreprenörerna på ett bra sätt.  

 

Partnering använder vi oss av när osäkerheten är högre kring projektet. Exempelvis 

vid upphandling av ROT-projekt anser vi att partnering lämpar sig bättre, då det är 

svårare för entreprenören att kunna räkna med samtliga moment och risken för ÄTA 

ökar. 

 

 

5) Har ni någon uppskattning för kostnad på projektet innan anbud från 

entreprenörer kommer in?  

Vi jobbar mycket internt med nyckeltal. I och med att vi bygger mycket och ofta så 

har vi en bred erfarenhet under en lång period av byggande, så vi anser att vårt arbete 
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med nyckeltal fungerar väl. Vi ser hur kurvan går och kan följa den kontinuerligt 

eftersom vi bygger så pass mycket och ofta som vi gör.  

Hur pass träffsäkra nyckeltalen är, även de från entreprenörer, ligger mycket på vårt 

ansvar som beställare. Vi har ett stort ansvar i hur tydliga vi är med vad exakt vad vi 

förväntar oss av den färdiga produkten.  

Detta är vi medvetna om, samtidigt som vi tror generellt att många beställare ibland 

inte inser vikten av hur deras deltagande, engagemang och tydlighet i projekten 

påverkar slutresultatet. Detta är en oerhört viktig faktor som beställare.  

 

6) Har ni nyckeltal för byggherrekostnader?  

Vi för ingen dokumentation över nyckeltal för byggherrekostnader då dessa kan 

variera stort. Men vi har ju en medvetenhet om dem och måste ta dem i beaktande i 

projektet. Markförvärv är en sån byggherrekostnad som kan variera stort och gör det 

svårt att ha nyckeltal för byggherrekostnader eftersom det just är ett sånt brett spann 

för dessa.  

Mark allmänt varierar stort, vi har sett att beroende på omfattningen på markarbetena 

så kan det i slutändan göra en skillnad på 1000 SEK på månadshyran.  

Vi håller ju koll på byggherrekostnaderna eftersom de har en såpass stor påverkan på 

projektet. De kostnader vi framförallt håller koll på och räknar med är markförvärv, 

konsulter i tidiga skeden, förfrågan, anslutningsavgifter, KA, besiktningar, ränta och 

kostnad för egen projektledare.  
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Intervju ÖBO 2018-03-07 

 

1) Använder ni er av nyckeltal?  

Ja, vi använder oss av nyckeltal i lite olika skeden.  

Men det är ingen jättestor “gren” hos oss.  

 

2) På vilket sätt använder ni er av nyckeltal? 

Vi använder oss som sagt av nyckeltal på lite olika sätt. Effektiviteten mellan BTA 

och BOA är exempelvis en grej som vi försöker hålla kolla på för kr/m2BOA är ju 

vårt viktigaste nyckeltal även om BTA ger en mer riktigt byggkostnad.  

Sen kan vi ju analysera och jämföra entreprenörer för det totala projektet men vi 

brukar i regel inte jämföra byggsätt. Alltså, om vi bygger med prefab eller om vi 

platsgjuten konstruktion. Det ansvaret lägger vi oftast på entreprenören att uppfylla 

våra krav, men på sättet de gör det lägger vi oss inte i.  

 

3) Hur upplever ni entreprenörers nyckeltal? 

Generellt använder vi oss inte av nyckeltal framtagna av entreprenörer då vi har det 

lite svårt att inom LOU:s ramar att få tips innan upphandlingarna.  

Men efter upphandlingen är gjord kan vi ju se dem. Det är ju alltid en liten osäkerhet 

med vad man faktiskt får för just det nyckeltalet.  

 

4) Upplever ni att val av upphandlingsform skiljer sig i slutkostnad? 

Ingen påvisbar skillnad men en känsla som vi har är att effektivare arbetssätt som 

optimerar kostnaderna i partneringsamarbete än om man jämför med ett fastpris 

entreprenad.  
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5) Har ni någon uppskattning för kostnad på projektet innan anbud från 

entreprenörer kommer in?  

Vi gör uppskattningar innan projektet både internt och externt. Gör vi det internt så tar 

vi fram det inom våran egen projektorganisation. Vi bygger mycket och ofta så varje 

nytt projekt ger ju en uppdatering om hur prisutvecklingen inom branschen går.  

Tar vi fram en uppskattning för kostnaden externt så måste vi ju såklart granska den 

och bedöma trovärdigheten i det priset men vi får ju alltid facit i samband med 

upphandlingen. Men i helt nya projekt, såna som inte liknar något som vi byggt innan, 

kalkylerar vi själva fram en budget för att göra en uppskattning om hur och vad vi bör 

räkna med.  

 

6) Har ni nyckeltal för byggherrekostnader?  

Någon del av byggherrekostnaderna har vi nyckeltal för.  

Men i huvudsak försöker vi kalkylera varje post på dessa kostnader då många varierar 

stort från projekt till projekt. Markförvärv är just en sådan post som mer eller mindre 

blir omöjlig för våran del att föra ett nyckeltal på, då det är många faktorer som spelar 

roll och slår högt och lågt på denna punkt.  
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Intervju Karlstad kommun, 2018-03-14 

 

1) Använder ni er av nyckeltal? 

Vi jobbar i dagsläget med att ta fram egna nyckeltal från våra egna och avklarade 

projekt. Vi har insett behovet av att dokumentera våra projekt för att få 

verklighetsbaserade riktpriser inför framtida projekt.  

De nyckeltal som vi dokumenterar är:  

● entreprenadform (partnering, total eller utförande) 

● Typ av byggnation (skola, förskola, vårdboende, brandstation etc) 

● Ny-eller ombyggnation 

● Stomme (trä, stål, betong, trätegel etc) 

● Budget och utfall 

● BRA kr/m2 

● BTA kr/m2 

● BRA per elev/brukare 

● BTA per elev/brukare 

● BRA totalt 

● BTA totalt 

● M2 Utemiljö 

● M2 per elev utemiljö 

 

2)  På vilket sätt använder ni er av nyckeltal? 

Vi har som sagt insett behovet av att ha egna siffror på nyckeltal, just för att komma så 

rätt som möjligt med “pengen” från politikerna. Tidigare har vi ibland fått ta in extern 

hjälp med detta för att få en uppskattning om vart slutkostnaden för det aktuella 

projektet kommer att landa. Nu när vi får en egen bas med nyckeltal kan vi på egen 

hand skapa oss en uppfattning om vad som är en rimlig prislapp samt även kunna 

värdera entreprenörernas anbud. 
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3)  Hur upplever ni på entreprenörers nyckeltal? 

Alltid med en skepticism om vad de faktiskt innehåller, ofta är deras prislapp utslagen 

på hela byggnadens BTA och ger ingen övrig information om kvalitet eller annan 

teknisk info som vi som beställare är intresserade av. Vid en anbudspresentation kan 

vi inte sätta oss och gå igenom en hel kalkyl för att skaffa oss en uppfattning om vad 

som ingår och inte, men å andra sidan är vi inte intresserade av en skruv-och-mutter-

nivå heller.  

 

4)  Upplever ni att val av upphandlingsform skiljer sig i slutkostnad? 

Vi har jämfört ca 30 stycken olika byggprojekt som vi gjort och av dem ligger det 

jämnt, man skulle kunna säga 50/50, mellan partnering och fast pris med total 

entreprenad. Någon enstaka utförandeentreprenad förekommer också på den listan.  

Det vi upplever som kan vara den största skillnaden mellan fast pris och partnering är 

att vi känner oss mer bekväma med partnering då vi vet med större säkerhet vad det är 

vi faktiskt får. En entreprenad med fast pris kräver ett väldigt tydligt 

förfrågningsunderlag från vår sida och entreprenörer har en stor tolkningsrätt vid 

eventuella brister i vårt förfrågningsunderlag.  

   

5)  Har ni någon uppskattning för kostnad på projektet innan anbud från 

entreprenörer?  

Det är här som vi hoppas få stor användning av vårt egna arbete med nyckeltal. I och 

med en egen bas med data från tidigare projekt kan vi då skaffa oss en egen åsikt om 

vad som är en rimlig kostnad för det aktuella projektet. Tidigare har vi haft vissa 

problem med att ligga rätt i plånboken i det tidiga skedet, detta i sin tur kan leda till en 

seg start innan vi kan komma igång med att börja bygga.  

Vi får ju våra pengar från politiken och det funkar ju inte på det viset att vi bara kan gå 

upp till politikerna och få mer pengar, det kan minst sagt ta tid.  
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6)  Har ni nyckeltal för byggherrekostnader?  

Denna post varierar mycket, så det är svårt att föra dokumentation av nyckeltal för 

dessa poster. Vi försöker snarare att kalkylera dessa poster för varje projekt. 

Markförvärv exempelvis är ju ingen egentlig kostnad för våra projekt till skillnad från 

många andra beställare, då vi blir tilldelade mark av kommunen som vi sedan får 

bygga på.  
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Intervju Vill Bättre 2018-03-19 

 

1) Använder ni er av nyckeltal? 

Ja! Jag använder mig av alla möjliga sorters nyckeltal. Det är ett oerhört nyttigt 

verktyg i den tidiga fasen.  

Jag som byggherre måste se till verksamhetens bästa och att de har så bra 

förutsättningar som möjligt med lokaler som de får plats i, framförallt att de kan 

rymmas inom den lokalen som vi bygger under en lång tid. Med tiden så behöver vi 

alltid mer plats och bygger vi för snåla ytor redan från början så tar det inte särskilt 

lång tid innan verksamheten känner sig trångbodd. Då kommer missnöjdheten från 

verksamheten som ett brev på posten. Kostnaden för att bygga om och bygga ut är så 

ofantligt mycket högre än vad den extra kostnaden som blir om man tar till ytorna 

redan från början.  

Vi är för dåliga inom branschen att se i det långa loppet, vi är alldeles för inriktade på 

slutsumman på projektet i förhållande till driften. Kostnaden att bygga en lokal ligger 

mellan 5-7% av den totala kostnaden för en byggnads livslängd med verksamhet och 

drift inräknat. Så det är när vi går in och bygger om och stör verksamheten som det 

verkligen kostar pengar. Kan vi bygga så bra som möjligt med hög kvalitet så vi 

slipper störa verksamheten med ombyggnationer, det är då vi tjänar pengar.  

1999 byggde vi på Centralsjukhuset i Karlstad, vi satsade på kvalitet, i de lokalerna 

har vi fortfarande inte behövt måla om. Annars behövs vårdlokaler att byggas om med 

ett mellanrum på 8-10 år. Där kan vi snacka om att vi sparat pengar genom att satsa på 

att bygga med kvalitet.  

 

2) På vilket sätt använder ni er av nyckeltal? 

Ytor! Jag måste börja med att skapa mig en bild av storleken på lokalerna som 

verksamheten behöver. Därifrån kan jag skapa mig en uppfattning om marken räcker 

till att bygga på eller hur många våningar behövs. Hissar och trapphus tar stor plats 

och är dyra kvadratmeter så kan jag så bygger jag så lågt som möjligt. Jag måste även 

göra en bedömning på hur mycket yta som kan tänkas behövas för verksamheten i 
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framtiden. Tanken är ju att denna byggnad ska stå i ca 50 år, så då behövs framtida 

behov för ytor beaktas.  

Så de nyckeltal jag använder mig av är bland annat tempererad BRA, m2/brukare, 

m2/personalrum, teknikrum och sen använder jag en egen omvandlingsfaktor som gör 

om BRA till BTA. Teknikrum är som ett exempel något som jag märkt tar större och 

större plats och det är dyra kvadratmeter så där måste det byggas med gott om plats för 

en eventuell ombyggnad.  

Jag vill även veta vad vissa rum kostar, så att jag sen kan räkna hur många sådana som 

jag har råd med.  

 

3) Hur upplever ni entreprenörers nyckeltal? 

Entreprenörer är ofta för detaljerade för min smak, de låser sig med ytor och utförande 

alldeles för tidigt. Jag brukar snarare granska entreprenörer på hur mycket de kan om 

att bygga sjukhus eller liknande, hur pålästa de är. Jag brukar ställa frågan vad kostar 

ett klassrum eller vårdrum eller hur mycket yta har ni räknat med för att få en 

indikation på deras sätt att se på saken.  

Entreprenörer har i regel mycket att tillföra när det kommer till nyckeltal och 

utförande men de sitter inte i samma sits som jag som byggherre gör som måste se till 

en rad andra funktioner än att just bara låta uppföra byggnaden. Lättskötta lokaler är 

något som jag värderar högt men som inte alla entreprenörer har i åtanke när de 

projekterar och producerar. Jag är inte alltid så intresserad av vad slutkostnaden exakt 

kommer att landa på då det inte är min intention att bygga så billigt som möjligt, mitt 

mål är att skapa lokaler som under lång tid är lättskötta, rymliga och ändamålsenliga. 

Självklart menar jag ju inte att jag sprider pengar runt mig hur som helst utan att jag 

värderar kvalitet betydligt högre eftersom i det långa loppet är det billigaste 

alternativet.  

Annars är omkostnader något som entreprenörerna kan bli bättre på, just hur stor del är 

omkostnaderna och vad de räknar som omkostnader.  
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4) Upplever ni att val av upphandlingsform skiljer sig i slutkostnad? 

Ska man använda sig av fast pris måste man ha solklara förutsättningar, dvs säkra jobb 

där inget kan gå fel eller bli ändrat. Min filosofi är att om du ska bygga ett staket 

fungerar fast pris säkert alldeles utmärkt, men det är är på gränsen på vilken grad av 

komplexitet som ett fast-pris-projekt kan ha.  

För det man som beställare kan inte inser med ett fast pris är man inofficiellt säger till 

entreprenören att bygga med så låg kvalitet som möjligt, precis så att det klarar 

kraven. Sen hamnar man i ett ÄTA-krig. För låser man pengen så tummar man på 

kvaliteten.  

Ingenting blir bra, det blir endast att man uppnår en miniminivå.  

  

5) Har ni någon uppskattning för kostnad på projektet innan anbud från 

entreprenörerna kommer in? 

Vid stora och komplicerade projekt brukar vi använda oss av en successiv kalkylering 

som innebär att en grupp ytterst erfarna människor från olika områden samlas i två 

dagar och läser in oss på projektet och sedan använder vi oss av all samlad erfarenhet 

som vi har för att göra tre olika bedömningar. En bedömning för kostnad om projektet 

går väldigt bra, en bedömning för kostnaden om projektet går som planerat och en 

bedömning för kostnaden om det går riktigt illa.  

Efter det gör vi en sannolikhetsbedömning av hur troligt som det är för var och en av 

dessa scenarion att de infaller. Slutligen finns det lite olika sätt att göra det sista steget 

men man kan sammanfatta det genom att räkna ihop sannolikheterna med kostnaderna 

för att få fram det mest troliga priset som man ska budgetera med.  

 

6)  Har ni nyckeltal för byggherrekostnader? 

Ja, det går att föra statistik över alla kostnader. Denna kan dock skilja sig åt, beroende 

på förutsättningar och så vidare.  
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Intervju med Futurum Fastigheter 2018-04-06 

 

1) Använder ni er av nyckeltal? 

Ja, till viss del använder vi oss av nyckeltal. Det ger oss en statusuppdatering om 

branschens utveckling samt en fingervisning om hur vi ska kalkylera inför kommande 

projekt. Men det är ingenting som vi jobbar aktivt med utan det blir mer som en analys 

av våra tidigare projekt.  

 

2) På vilket sätt använder ni er av nyckeltal?  

För våran del, eftersom vi är ett fastighetsbolag, är hyressättningen det som styr oss i 

stor utsträckning i projekten. Vi måste säkerställa att marknaden är beredd att betala 

hyran som den färdiga produkten innebär. Så vi måste ta den hänsynen när vi tittar på 

slutkostnaden.  

BRA är den areaenhet som vi använder oss av då hyran baseras på just bruksarean. 

Men förhållandet mellan BRA och Produktionskostnad/BTA är något som vi försöker 

hålla koll på, då just BTA ger ett mer riktigt värde när man pratar byggkostnader.  

 

3) Hur upplever ni entreprenörers nyckeltal? 

Vi granskar inte entreprenörers nyckeltal. Vi är låsta här när det kommer till LOU, 

upphandling på fast pris gör ju att vi måste välja lägsta pris och baseras inte någonting 

på just nyckeltalen. Handlar vi upp projekt på partnering så är det arvodet på den fasta 

delen som vi granskar och inte heller det handlar om nyckeltal.  

När det kommer till val av byggsätt så förlitar vi oss mycket på att entreprenörerna 

väljer det lämpligaste sättet att bygga på, vi går inte in och petar i den delen utan 

lägger det ansvaret på entreprenören. Vi har som standard att miljöcertifiera våra 

nyproduktioner med miljöbyggnad Silver, så det är alltid utgångsläget för våra projekt. 

Hur entreprenören sen väljer att uppnå denna nivå lägger vi oss inte i så mycket. Det 

är snarare vad detaljplanen säger som blir styrande när och hur vi ska bygga.  
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Ett exempel som vi har är att vi för närvarande håller på att bygga en stor skola med 

en avancerad prefabstomme som var tvungen att beställas från Norge. Vi jämförde 

denna skola med en annan i stort sett likvärdig skola som vi håller på att bygga. 

Skolan med prefabstommen kommer att landa på ungefär 35000SEK/m2BTA medan 

den andra skolan kommer att kosta 25000SEK/m2BTA. Vi påtalade detta för 

entreprenören som bygger prefabskolan, men då kunde entreprenören med hjälp av 

nyckeltal visa att det är bara några få poster som gör att den skolan blir så mycket 

dyrare. Så det var helt enkelt val av arkitekten som gjorde att så prisskillnaden blev så 

stor.  

4) Upplever ni att val av upphandlingsform skiljer sig i slutkostnad? 

Ingenting vi reflekterat över och granskat i detalj men om vi jämför partnering och fast 

pris så har vi med partnering större koll på vad det är som är vinst och vad som är 

produktionskostnad. Det ger ju en mer trygghet som beställare att vi vet mer exakt vad 

det är som vi faktiskt betalar för. Att vi går under LOU spelar ju också roll då vi kan 

gå in och granska hur som helst.  

Konjunkturen på marknaden ser vi spelar stor roll dock. Under högkonjunktur kan vi 

ibland bara få in ett anbud på ett projekt, nu ser vi när det svalnar av att vi får in mer 

anbud runt 5-6 stycken per projekt. Det i sin tur leder till en annan sorts prispress på 

entreprenörerna och att i partneringprojekt går procentsatsen på den fasta delen ner. 

 

5) Har ni någon uppskattning för kostnad på projektet innan anbud från 

entreprenörer kommer in? 

Innan våra projekt brukar vi samla en grupp, med olika roller, internt och gå igenom 

tidigare liknande projekt för att få en överblick om vart slutpengen kommer att landa. 

Men även här är vi låsta till viss del av LOU för att ta hjälp av entreprenörer för att få 

en uppfattning. Samtidigt bygger vi mycket och ofta så vi brukar få en ganska klar bild 

om vad som är en rimlig kostnad.  

Sen är det ju alltid saker som varierar mycket från projekt till projekt, exempelvis 

markförhållanden kan ju vara svåra att uppskatta och kalkylera rätt från början. 

Arkitekten är en annan post som kan ge stor utslag, det är inte alltid arkitekten har 
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kostnad i åtanke när han eller hon ritar upp huset. Vi kan ju kalkylera kostnaden för 

arkitekten men effekten av det som arkitekten ritar påverkar ju andra yrkesgrupper.  

  

6) Har ni nyckeltal för byggherrekostnader? 

Denna post varierar mycket, en rad olika faktorer som påverkar våra 

byggherrekostnader. Ibland behöver vi köpa marken själva och ibland inte, detta gör ju 

att det blir svårt att sätta nyckeltal för just dessa poster. Vi brukar istället sätta en 

procentsats på produktionskostnaden för våra byggherrekostnader, även denna varierar 

mycket men ungefär 10% av produktionskostnaden sätter vi av för 

byggherrekostnader.  

Driftkostnaderna brukar vi ju försöka hålla koll på, men dessa tar ju lång tid att föra 

statistik på så vi tar hjälp av Repab som ger oss riktvärden för vad drift och service bör 

landa på.  

 


