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Intervju med Pontus på Sjövalla Bygg

[Pernilla]: Med mig här i dag har jag Pontus Johannesson,  Ekonomiansvarig på Sjövalla. 
Pontus är en flitig Byggletanvändare och han ska idag få dela med sig av sina erfaren-
heter och kunskaper gällande Uppföljningen. Varmt välkommen och tack för att du kom-
mit hit i dag!

Pontus du kan väl berätta lite om Sjövallas resa med Bygglet just när det gäller uppfölj-
ning och ekonomisk översikt.

[Pontus]: Vi inledde vårt samarbete med Bygglet 2016 och under ett års tid provade vi 
Bygglet och dess funktioner parallellt med vårt gamla system för att säkerställa att det 
skulle passa vår verksamhet och dess behov.

Innan vi började använda oss av Bygglet hade vi en likviditet som var svajig. Idag har vi 
en helt annan situation med stabil likviditet i företagen och vi kan följa projekten ner på 
detaljnivå.

2017 bestämde jag att digitalisera Sjövalla Byggservice/Sjövalla VVS och vår målsättning 
var att detta skulle vara klart innan 2020. Målet är nu uppfyllt och våra bolag har en god 
ekonomi där vi kan följa verksamheten i stort sett timme för timme.

Vi hanterar samtliga projekt i Bygglet, stora som små, och under 2019 hanterade vi vår 
största entreprenad på 55 miljoner, i ett system!

Generellt har ju byggföretag alltid haft en stämpel på sig att ha kontoret i bakfickan.
- Dålig projektkontroll i projekten
- Ingen ekonomisk översikt under pågående projekt
- Fakturera flera månader efter att ett projekt är klart 

Nu har vi samlat hela verksamheten i ett och samma system och lyckats bemästra dessa 
problem.

Men utan vår personal hade vi aldrig kunnat göra denna förändring. Deras engage-
mang och vilja att pröva något nytt för att få en förändring till det bättre har varit avgö-
rande. 



Vi på Sjövalla strävar efter att våra anställda ska tycka det är roligt att gå till sitt arbete 
och att du ska få göra det du är bäst på.  För att lyckas här är det viktigt att tänka på att 
hitta vägar som passar alla, oavsett mognad och intresse för att arbeta digitalt.

[Pernilla]: Har ni rutiner för hur ofta personalen ska registrerar tid och material och vilka 
rutiner har ni för godkännande av tid och inköp har ni för att hålla uppföljningsvyerna 
uppdaterade?

[Pontus]: Vi har kommit överens om att vår personal på fältet ska registrera tiden senast 
kl 18.00 varje dag. Vi är måna om att kunna följa våra projekt därför hanterar vi attest 
och godkännande kontinuerligt. 

[Pernilla]: Ni använder scanning och EDI faktura för att få in fakturorna elektroniskt idag.
Har det varit ett bra sätt för er för att snabbt få in kostnaderna och kunna fakturera det 
vidare? 

[Pontus]: Vår ekonomiavdelning hanterar ungefär 20.000 leverantörsfakturor varje år. 
Tidigare arbetade vår ekonomiavdelning i flera system. Varje leverantörsfaktura skulle 
kopieras i 3 exemplar som skulle lämnas ut för attest till projektledaren. Kopiorna skulle 
därefter sättas in och förvaras i en projektpärm. Vidare registrerades de in manuellt in ett 
betalningssystem och ytterligare i ett projektsystem. Arbetsbelastningen var enorm och 
miljömässigt långt ifrån bra. 
Idag hanterar vi allt via Bygglet med en elektronisk koppling till vårt bokföringssystem

[Pernilla]: Har det sparat tid och resurser för er?

[Pontus]: Ja, jag skulle uppskatta att vi sparat in en heltidstjänst här.

[Pernilla]: Vad tittar du/ni på när du/ni ska avgöra om det är dax att fakturera. Avtalar ni 
med era kunder när ni ska fakturera eller gör ni det allt eftersom?

[Pontus]: Vi har alltid en dialog med våra beställare här. Har vi en betalningsplan så föl-
jer vi den.
Servicearbeten och mindre projekt fakturerar vi löpande.

[Pernilla]: Hur använder ni vyn Nedlagd arbetstid  på Sjövalla?

[Pontus]: Våra projektledare använder denna vy för att hålla koll och få aktuell status. De 
använder den också för att presentera nedlagda personalkostnader.

[Pernilla]: Hur använder ni resultatöversikten? Följer ni tex kostnaderna här för att hålla 
koll på om något skenar i väg?

[Pontus]: Vi följer alltid upp varje projekt i detaljnivå. Resultatöversikten hjälper oss att få 
en helhetssyn. 

[Pernilla]: Hur jobbar ni med kostnadspåslag för de anställda och hur tänker ni där?

[Pontus]: Vi har kommit överens med beställaren innan projektstart och har därmed 
förinställt på kunden vilka påslag vi ska debitera ut. Både på leverantörsfakturor och 
inlagda artiklar. Det säkerställer att vi fakturerar rätt belopp och vi sparar mycket tid på 
detta.

[Pernilla]: Hur hade situationen sett ut om ni inte hade kört Bygglet utan hanterat allt 
manuellt. 



[Pontus]: Vi hade aldrig klarat att hantera alla våra projekt manuellt. Jobbar du i produk-
tion som snickare eller VVS-montör ska du känna dig delaktig och det måste vara lätt att 
få tag information i ett pågående projekt.

Och hur min dag hade sett ut, det vågar jag inte tänka på, men jag hade nog önskat att 
dygnet hade haft mer än 24 timmar...

[Pernilla]: Hur hade det påverkat er verksamhet, hut mkt mer tid hade ni fått lägga på 
detta?

[Pontus]: Vi hade aldrig orkat växa och fortfarande ha kvar den lönsamheten i bolagen 
som vi har idag.


