
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOM EXAMENSARBETE BYGGTEKNIK OCH DESIGN,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2019

5D-kalkylering av 
produktionskalkyl
5D-calculation of production costs

EMELIE WIBERG

MARTIN BJERRING

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

5D-kalkylering av produktionskalkyl 
 
  

5D-calculation of production costs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Emelie Wiberg 

Martin Bjerring 
  

Handledare:   Nils Ankaräng, JM AB 
Magnus Helgesson, KTH ABE  
 

Uppdragsgivare:  JM AB 
 
Examinator:   Teresa Isaksson, KTH ABE  
 
Examensarbete:  15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  
 
Serienummer:   TRITA-ABE-MBT-19236 
 
Utbildningsenhet:  KTH, ABE, Byggvetenskap, avd för Byggteknik och Design  



 

 
  



 

Sammanfattning 
 
Utvecklingen inom byggindustrin går sakta men säkert framåt. Branschen har börjat förstå vilka framgångar 
och möjligheter det finns med att digitalisera sig, däremot är det är en lång resa som är under ständig 
förbättring. Inom byggbranschens digitalisering handlar det alltsomoftast om BIM, ett begrepp som har 
många olika betydelser. Enkelt förklarat handlar det om att en 3D-modell kopplas ihop med olika typer av 
information, vilket kan ge många möjligheter till att effektivisera byggets samt projektets gång. Främst talas 
det om möjligheten att genom en 3D-modell få fram både 4D (tid) och 5D (kostnad)-modeller.  

Många aktörer inom bostadsproduktion har påbörjat sin resa mot ett digitalt arbetssätt och JM AB är 
definitivt en utav dem. År 2018 började JM AB arbeta med sin ambition om att en dag vara branschledande 
inom digitalisering. En del av digitaliseringsarbetet sker inom kalkylavdelningen på JM, där avdelningen i 
detta nu gör mängdning samt kalkylering i mjukvaruprogrammet VO. Det är i sin tur kalkylavdelningen som 
tar fram produktionskalkylen inför byggstart och det görs också i VO. Tack vare utvecklingen inom 
digitaliseringen kan JM AB nu göra tydliga kopplingar mellan tid och kostnader med 3D-modeller som bas. 
En kalkyl som inte kopplas på detta sätt är arbetsomkostnadskalkylen. Här krävs en undersökning i hur 
kalkylen kan kopplas till en 5D-modell och på sikt kunna bidra till produktionskalkylens utveckling, vilket 
för oss till rapportens syfte. 

Examensarbetet fokuserar på att ta fram olika nyckeltal för arbetsplatsomkostnader som kan kopplas till 
5D-kalkylering. I denna process har det krävts intervjuer med sakkunniga, för att få en tydlig bild gällande 
både, vem som upprättar kalkylerna och hur de tas fram. För att bekräfta och stärka det som har sagts i 
intervjuerna har litteratur i form av artiklar och böcker används.  

Resultatet redovisar vad som krävs vid 5D-kalkylering av produktionskalkylen i VO. Det visar även vilka 
nyckeltal för kontona Kran samt Bodar, kontor m.m. som har tagits fram baserat på data från de utvalda 
flerbostadshusprojekten. För att nyckeltalen på bästa sätt ska kunna visualiseras samt redovisas i VO, 
behöver dem kopplas till en tidsram, vilket i detta fall är tidsplanen.  
 
Målet med rapporten har varit att förbättra analysen av kalkylerade produktionskostnader med tillämpning 
av 5D-kalkylering. Sammanställningen av nyckeltal på arbetsplatsomkostnader, som visualiseras i VO, har 
som syfte att optimera projekten genom att ta fram tydligare kopplingar mellan kostnad och tid. Rapportens 
reliabilitet måste självklart valideras av företaget i fråga. Denna visualisering och nyckeltalsframställning är 
däremot ett exempel på hur ett möjligt tillvägagångsätt kan se ut. Tillvägagångsättet och 5D-visualiseringen 
är även det första i sitt slag inom företaget JM AB. 
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Abstract 
 
The development in the construction industry is slowly but surely moving forward. The industry has begun 
to understand the successes and opportunities of digitizing itself, but it is a long journey that is constantly 
improving. In the construction industry's digitization, it is mostly common that it talks about BIM, a concept 
that has many different meanings. Simply explained, it is about connecting a 3D model with different types 
of information, which can provide many opportunities for streamlining the construction of the building and 
the project. It is mainly talked about the possibility of obtaining a 4D (time) and 5D (cost) models through 
a 3D model. 
 
Many housing production companies have begun their journey towards a digital world and JM AB is 
definitely one of them. In 2018, JM AB began to work with its ambition to one day be the leading actor in 
the industry of digitization. Part of the digitization work takes place within the calculations department at 
JM, where the department in this now makes quantity and cost estimations in the Vico Office program. It 
is the calculations department that produces the production costing for the construction start and this is 
also done in VO. Thanks to the development in digitalization, they can now make clear connections between 
time schedule and costs with 3D models as a base. A calculation that is not linked in this way is the overhead 
cost calculation. This requires a study into how the calculation can be linked to a 5D model and in the long 
run be able to contribute to the development of the production costing, which for us is the purpose of the 
report. 
 
This study focuses on developing various key figures for overhead costs that can be linked to 5D calculation. 
In this process, interviews with experts have been required, in order to get a clear picture of both, who 
establishes the calculations and how they are produced. To confirm and strengthen what has been said in 
the interviews, literature in the form of articles and books has been used. 
 
The result in the report shows what is required in 5D calculation of the production costing in VO. It also 
shows which key figures have been produced based on data from the specified comparison projects. In 
order for the key figures to be best visualized and reported in VO, they need to be linked to a time frame, 
which in this case is the projects timetable. 
 
The aim of the report has been to improve the analysis of estimated production costs with the application 
of 5D calculation. The compilation of key figures on costs, which is visualized in VO, aims to optimize the 
projects by producing better connections between cost and time. The report's reliability must of course be 
validated on the basis of the company's, JM, response to the rapport. This visualization and key figures 
presentation are an example of how a possible approach might look. The procedure and the 5D visualization 
are also the first of its kind within the company JM AB. 
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Förord 
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handledare Nils Ankaräng på JM som har bidragit med kunskap, handledning samt värdefulla insikter under 
hela arbetets gång. 
 
Slutligen vi vill vi tacka vår akademiska handledare Magnus Helgesson för din vägledning och inspiration. 
 
 
Stockholm, juni 2019 
 
 

                                       
    Emelie Wiberg   Martin Bjerring  
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1 Inledning  
 
I introduktionskapitlet ges en bakgrund till frågeställningen som detta examensarbete tar upp. Vidare beskrivs problemen och 
dess sammanhang följt av syftet för studien. Avslutningsvis redovisas avgränsningar, samt dispositionen, av rapporten.  

1.1 Bakgrund  
 
Här ges bakgrund till examensarbetets frågeställning. 
 
Digitalisering är idag den enskilt viktigaste förändringsfaktorn för byggsektorn såväl som för samhället i 
allmänhet. Den kommer att ge nya möjligheter till intelligenta och hållbara städer, effektiv hantering av 
tillgängliga resurser och en allmän minskning av koldioxidutsläppen. (Andersson & Lessing 2017) Även i 
ett något mindre perspektiv har digitaliseringen, och mer specifikt BIM, blivit ett verktyg som kan 
effektivisera arbetet under hela projektets gång. (Smith 2014). BIM kan uppnå de mål som fastställts under 
livscykeln för byggprojekt, som förbättring av produktivitet och kvalitet samt minskning av fel och risker 
(Succar 2010). Förbättringsfaktorerna har märkts av i länder som kommit längre i utveckling än Sverige, 
såsom grannländerna Finland och Norge, samt USA och Storbritannien (Wong, Wong & Nadeem 2010).   

Effektiviseringen inom byggbranschen innebär allt som oftast att en 3D-modell kopplas ihop med olika 
typer av information som skapar bland annat 4D- och 5D-modeller. Modeller som kan användas för att på 
ett enkelt och korrekt sätt arbeta med mängdning, kalkyler samt tidsplanering. Som på sikt även kan resultera 
i att företag kan spara dels tid, pengar och material. (Granroth 2017) För att vara delaktig i digitaliseringen 
och möjliggöra optimering av projekt behövs en tydligare kalkylkoppling mellan kostnad och tid. Med de 
nya avstämningsverktygen som är under implementering finns behov av mer detaljerade ingångsvärden från 
netto- och omkostnadskalkyl.1  

Omkostnadskalkylen utgör idag cirka 13% av produktionskalkylen, som innefattar allt som krävs för att 
bedriva arbetet på byggarbetsplatsen2. Vollmer3 talar om hur viktigt det är att i ett tidigt skede kunna påverka 
och ha översikt över produktionskalkylen. Eftersom kostnaderna ute i produktionen endast påverkas till 
20% mot i ett tidigare skede där de kan påverkas med upp till 80%.  

Användandet av 5D-kalkylering involverar de flesta aktörerna i projektet och kräver därför mycket av ett 
företag. Digitaliseringen tar tid, då det förändrar det traditionella sättet att arbeta på, genom att gå ifrån 2D-
symboler, texter och ritningar för projektets konstruktion, drift och underhåll (Succar 2010). Som (Launberg 
2017) menar är digitaliseringen inte endast en tekniskprocess, utan den innebär även att det kommer att 
behövas en organisatorisk process.  

Vidare beskriver författaren att ”företagsledningar kan ställas inför beslut som är både ekonomiskt, tekniskt och 
organisatoriskt komplexa”. Det är i slutändan viktigt att ledningen i företaget vågar ta ett beslut gällande 
digitalisering och att det sedan fullföljs, så att inte företaget stannar i sin utveckling. (Launberg 2017) 

 

 

 

 

                                                
1 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 27 mars 2019 
2 Annika Granström; kalkylchef, JM. Intervju den 28 mars 2019. 
3 Johnny Vollmer; produktionschef, JM. Intervju den 15 april 2019. 
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1.2 Problembeskrivning 
 
I problembeskrivningsavsnittet redovisas allmänna problem och hinder, samt JM:s egna problem med övergången till 
digitalisering av projekt.  
 
Det effektiva genomförandet och användningen av BIM är fortfarande en viktig uppgift för byggbranschen. 
Medan den teknik som ligger till grund för BIM, har funnits i väl över ett decennium och BIM-
genomförandet och upptagningen har varit relativt långsam inom byggbranschen jämfört med industrier 
som tillverkning och teknik (Wong, Wong & Nadeem 2010). En del av problemet till varför det tar tid att 
implementera systemet är bland annat bristen på en totalöversikt, många olika aktörer och språkdifferensen 
mellan aktörerna, som inte främjar förändringen. För att en modell ska inkludera samtliga delar av ett 
byggprojekt behöver alla använda sig av samma referenssystem för att förstå varandra.4 

1.2.1 JM AB 
 
Byggindustrin står idag inför stora förändringar. Medan många andra industrier snabbt har sett stora 
möjligheter i att använda sig av data- samt programgebitet, har byggindustrin en större komplexitet och på 
så vis inte i samma utvecklingsgrad. (Granroth 2017) JM AB är inte ett undantag till detta, men förstår nu 
möjligheterna och började 2018 sin satsning mot att bli branschledande inom BIM och inte minst inom 5D-
kalkylering (JM AB 2019). Med det modellbaserade arbetssättet och då JM äger hela projektprocessen, bör 
JM nyttja möjligheter till 5D bättre. Tid och kostnad bör kopplas till JM:s 3D-modeller. 5  

JM AB är ett byggföretag som rapporten kommer att fokusera på och göra undersökningar kring. JM:s 
kalkylavdelning använder sig av VO, som är ett 5D-verktyg, idag används detta inte fullt ut. VO är ett system 
som möjliggör mängdning, kalkylering och tidsplanering i ett byggprojekt, på ett effektivare och snabbare 
sätt än det traditionella, genom att återanvända ritningar och 3D/BIM modeller i en integrerad 
arbetsprocess. Detta är något som förändrar det nuvarande sättet att se på värdeskapande tid.6 Kalkylatorn 
kan mängda direkt ifrån 2D ritningar samt ha automatisk mängdavtagning ifrån BIM-modeller. Till 
mängderna kan det läggas till ett så kallat ”kalkylrecept” som innehåller enhetspriser, åtgångstal, påslag 
etcetera. Här skapas även omkostnadskalkyler, nettokalkyler, tjänstemannakalkyler med flera. VO är kopplat 
i en kedja där kalkyler, tidplaner och resurser uppdateras automatiskt då en ny 3D-modell läggs in och 
medför att användaren enkelt får en överblick på hur tid- och kostnadsaxeln påverkas. (Nolliplan 2019a) 
 
 

 

                                                
4 Johnny Vollmer; produktionschef, JM. Intervju den 15 april 2019. 
5 Annika Granström; kalkylchef, JM. Intervju den 28 mars 2019. 
6 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 27 mars 2019. 

Bild 1.2.1 - Värdeskapande tid på JM, tidsintervallet kan däremot variera från projekt till projekt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Här framgår för rapportens syfte och frågeställning. 
 
Syftet är att undersöka 5D-kalkylering och hur det kan påverka produktionskalkylen, i ett standardiserat 
flerbostadshusprojekt på JM.  

- Vilka förutsättningar och parametrar krävs för 5D-kalkylering på ett projekts produktionskalkyl?  

- Vilka tydliga nyckeltal finns det i arbetsplatsomkostnaderna som kan kopplas ihop med material- och 
arbetstidskostnaderna för att göra en lyckad 5D-kalkylering?  

 
1.4 Målformulering 
 
Här redovisas vad examensarbetet skall resultera i. Målen hierarkiskt nedbrutna i delmål. 
 
Delmål 1: Se över om det finns tydliga nyckeltal i arbetsplatsomkostnaderna i tidigare likartade projekt, som 
kan kopplas ihop med material- och arbetstidskostnaderna. 

Delmål 2: Sammanställa nyckeltal på omkostnader från färdigställda projekt. 

Delmål 3: Visualisera produktionskostnaderna genom 5D-simulering i Vico Office. 

 
Målet är att förbättra analysen av kalkylerade produktionskostnader vid tillämpning av 5D-kalkylering. 
Sammanställa nyckeltal på omkostnader från färdigställda projekt samt optimera projekt genom att ta fram 
tydligare kopplingar mellan kostnad och tid. 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Avsnittet redovisar vilka avgränsningar rapporten vidtagit. 
 
Examensarbetet är avgränsat till JM:s standardiserade flerbostadshusprojekt med och utan garageytor. 
Rapporten undersöker ett antal projekt där ett par utvalda kalkylposter i arbetsplatsomkostnaderna 
undersöks och jämförs för att sedermera bilda nyckeltal av dessa. Arbetet undersöker framförallt de poster 
som har störst påverkan på arbetsplatsomkostnadernas totalkostnad. 

Kalkylposterna som detta examensarbete fördjupar sig i är bodar och kranar. 

Bodposterna i det här arbetet, innefattar ett omklädningsrum. Ifall fördelningen mellan könen på 
byggarbetsplatsen, i framtiden ändras, kan det krävas på två omklädningsrum i bodetableringen.  

5D-visualiseringen redovisas enbart i programvaran Vico Office och inkluderar JM:s senast framtagna 
exempelflerbostadhusprojekt från 2018.  

Rapporten analyserar information ifrån sex liknande flerbostadshusprojekt och redovisar resultatet genom 
att applicera nyckeltalen till en 5D-modell, som har exempelprojektets tidplan och kostnadsprognos. 

Då JM redan har utarbetade nyckeltal på omkostnadsposten ställningar, fokuserar rapporten på de övriga 
omkostnadsposterna.  
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1.6 Referensobjekt 
 
I detta avsnitt tas studiens referensobjekt upp och visas i form av tabeller. 
 
De sex, plus ett exempelprojekt, flerbostadshusprojekten på JM som kommer att användas för framställning 
av nyckeltal redovisas nedan. Av sekretesskäl kommer de att omnämnas vid färg och ha förvrängda 
siffervärden rapporten igenom. Under rubriken Bilagor hittas bland annat tidplaner och annan relevant 
information kring projekten.  
 
   
 
 

 
 
Tabell 1.6 - Jämförelseobjekten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 RÖD ORANGE GUL GRÖN BLÅ LILA ROSA 

Region 
Stockholm 

Stad 

Stockholm 

Stad 

Stockholm 

Syd 

Stockholm 

Syd 

Stockholm 

Nord 

Stockholm 

Nord 

Stockholm 

Syd 

Kommun Danderyd Stockholm Stockholm Stockholm Täby Järfälla Stockholm 

         

BTA (m2) 13 840 30 802 16 414 14 871 11 215 8 400 13 264 

BTA 

reducerad 

(m2) 

12 383 30 801 15 181 14 130 10 686 8 400 12 067 

BOA (m2) 7 701 17 978 9 514 9 044 6 059 5 393 7 301 

BTA garage 

(m2) 
2 914 4 637 2 437 1 420 1 877 0 2 395 

Antal 

lägenheter 
108 229 138 144 99 89 102 

Antal 

garageplatser 
90 153 83 51 72 0 79 

Yteffektivitet 0,81 0,80 0,78 0,76 0,80 0,81 0,80 

Snittlägenhet 71,3 78,5 68,9 62,8 61,2 60,6 72,0 

        

Grund 
Källare och 

Garage 

Källare och 

Garage 

Källare och 

Garage 

Källare och 

Garage 

Källare och 

Garage 
Källare 

Källare och 

Garage 

Stomme Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt Platsbyggt 

Värmesystem Radiatorer Radiatorer Radiatorer Radiatorer Radiatorer Radiatorer Radiatorer 

Ventilation FTX FX FX FX FX FX FX 

Energikälla Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme 



  6 

2 Metod 
 
Under rubriken metod redovisas den vetenskapliga metodiken för hur examensarbeten har utförts, samt en diskussion kring 
rapportens validitet, reliabilitet och variabilitet. 
 
2.1  Litteraturstudie. 

2.2  Utbildning i 5D-kalkyleringsprogrammet Vico Office. 

2.3  Analysera tidigare gjorda examensarbeten inom 5D-kalkylering. 
 
2.4  Intervjuer med platschefer, arbetschefer och kalkylatorer på JM. 
 
2.5 Granskning av tidigare avslutade och liknande flerbostadshusprojekt och dess totalkostnader, samt 
jämföra dessa mot projekterade kostnader. 

Validiteten i intervjuerna kan påverkas av de anställdas lojalitet mot företaget. I ett scenario där en anställd 
tvingas välja mellan en brutal sanning och en förfinad version av sanningen, är det sistnämnda inte otänkbart 
och detta bör rapportens resultat ha i beaktande. Variabiliteten i form av granskning av andra 
examensarbeten, som utförts på andra företag, samt diskussioner med handledare kan styrka eller fälla 
uttalanden som framkommer vid intervjuerna och kan därmed användas som ett jämförelseobjekt för att 
höja rapportens reliabilitet. Vid intervjuerna kräver resultatet att relevanta frågor ställs för validiteten. Detta 
är något en akademisk handledare kan bidra med granskning av, även företagets utsedda handledare kan 
användas likt ett bollplank, dock möjligtvis med en något partisk respons.  
 
Utbildning i 5D-kalkyleringsprogrammet VO ger tillgång till spetskunskap inom programvaran. Beroende 
på hur långt JM har kommit i utvecklingen att 5D-kalkylering, kan underlaget ifrån företaget variera, vilket 
i sin tur kan påverka hur lång utbildningen på VO behöver vara. Ifall lite information är digitaliserat på 
företaget, finns risken att 5D-visualiseringen är för tidskrävande för att kunna genomföra ett tillförlitligt 
resultat på tre månader, som motsvarar tiden för ett examensarbete på 15 högskolepoäng.  
 
Uppbyggnaden för ostrukturerade intervjuer redovisas i Bilaga 2, dessa utan svar på grund av sekretesskäl.  
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3 Nulägesbeskrivning 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av JM AB, dess organisation, framställning av olika kalkyler, nyckeltal som används idag, 
samt utbildningsnivån i programvaran Vico Office. 
 
I samband med de stora marknadsförändringarna som går mot en mer digitaliserad värld, vill JM AB nu 
storsatsa för att bli branschledande inom just digitalisering. Med det modellbaserade arbetssättet och då JM 
äger hela projektprocessen, bör JM nyttja möjligheterna till 5D-kalkylering bättre. Tid och kostnad bör 
kopplas till JM:s 3D-modeller.7 

I resan mot att bli digital ledare arbetas det från flera håll och med olika inriktningar mot ett modellbaserat 
arbetssätt. Sedan hösten 2018 är modellbaserat arbetssätt med i JM Bostad produktions strategiska plan. 
(JM AB 2019) 

Ett av målen med modellbaserat arbetssätt är att optimera produkten i rätt skede. För att möjliggöra en 
optimering av projekten behövs en tydligare koppling mellan kostnad och tid. Idag består kalkyleringen, 
utredning av diverse lösningar i projekten till stor del av att räkna på kostnader för material och enhetstider 
för arbetet. Det ger inte en helhetsbild över hur kostnaden påverkar JM och projekten i stort. För att få reda 
på detta, behövs det även fås med hur produktionstidsplanen och omkostnaderna påverkas av att olika 
lösningar jämförs. (JM AB 2019) 

För att förutspå hinder och optimera projekt vill JM ta tag i problem och få en överblick tidigt i projekt. I 
nuläget är det dels en informationsbrist mellan kalkylavdelningen och produktionsavdelningen som gör att 
JM inte kan implementera 5D-kalkylering fullt ut. Kalkylavdelningen saknar underlag, ifrån till exempel 
platschefer, arbetschefer och entreprenadingenjörer, på hur de prissätter sina arbetsplatsomkostnader. För 
att i ett tidigt skede kunna upptäcka fel och på så sätt optimera kostnader via 5D-kalkylering, behöver, 
kalkylatorer, platschefer och övriga inblandande i processen, prata samma språk. För att alla ska kunna 
arbeta i samma system, genom hela processen som utgör ett byggprojekt, krävs broar mellan avdelningarna.8  
 
För att ett byggprojekt ska starta arbetar avdelningarna på olika sätt för att ha allt underlag som krävs klart 
inför PIP-avstämningen (Produktion-, Inköp- och projekteringsavstämningen). Efter en godkänd PIP är 
bygget redo att starta. Kalkylavdelningen tar fram allt som är i nettokalkylen. Det tas fram utifrån verkliga 
mängder som finns i projektet och utifrån prislistor som JM har, baserade på tid och kronor per 
kvadratmeter (JM Insidan 2019). Delar av listorna är under konstant utveckling och JM anser att de idag 
arbetar med en någorlunda gammal lista, vars grunder förhandlades fram av aktörer i byggbranschen i 
samarbete med Byggnads år 1994. I Stockholm räknar de på en lista, i Uppsala räknas det med en annan 
och i Malmö räknas det med en tredje och så vidare. Vilket gör att listorna kan skilja sig åt beroende vart i 
Sverige det arbetas. Däremot har hela JM samma monteringsanvisningar, de jobbar med samma material 
och relativt liknande tidsaspekter. Kalkylavdelning arbetar fram nettokalkylen i en 3D-modell och får sedan 
omkostnader ifrån arbetscheferna.9  
 
Vanligtvis tar en arbetschef fram omkostnader genom att se på liknande avslutade projekt de själva ansvarat 
för eller genom att försöka hitta liknande poster i andra projekt i Stockholmsområdet. De väljer i dessa fall 
projekt i närområdet, då dels de intervjuade arbetar på huvudkontoret i Stockholm och kan även rådfråga 
ansvarig för projektet i person, samt dels är värdena mer representativa deras egna. Värden kan skilja sig på 
projekt och stad, vilket gör att de kan ha omkostnader som avviker från vad JM Stockholm har. Där kan 
det mer vara en fråga om, till exempel, markhyror och kostnader för TA-planer (trafikanordningskostnader) 
som skiljer sig. Som arbetschef på JM arbetas det dels utifrån egna erfarenheter och gör därmed begåvade 
gissningar på omkostnader, samt utifrån nyckeltal baserade på kronor per bruttoarea (BTA). Bruttoarea är 
den summan som uppstår när alla våningsplanens areor, som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas 
utsida, läggs ihop. När det är byggprojekt med garage använder arbetschefer sig av ett reducerat BTA, där 
de endast beräknar med halva arean för garaget. Garageytan är inprincip bara råyta och kostar därför mindre 
                                                
7 Annika Granström; kalkylchef, JM. Intervju den 28 mars 2019. 
8,9 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 16 april 2019. 
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per kvm än resten av huset. Efter analyserat statistik från färdiga projekt har det konstaterats att, 
flerbostadshus med och utan garage inte går att göra en direktjämförelse av, samt att en halvering av 
garageytans BTA ger en bra uppskattning på verkligt kr/BTA. Totalkostnadsnyckeltal för 
arbetsplatsomkostnaderna, är något som arbetschefen får ifrån kostnadsansvarig. Produktionschefen 
granskar arbetschefernas omkostnadsprognoser innan de skickas vidare.10  
 
Nedan, i Bild 3.0, redovisas JM:s organisationsschemat. 
 

 
 
Bild 3.0 – Organisationsschema 

 
Då arbetschefen bestämt storleken på de olika posterna i omkostnadskalkylen är det sedan platschefens tur 
att fördela ut dessa över tid. I detta skede försöker platschefen förutspå när kostnaderna kommer att uppstå 
under byggtiden och placerar ut kostnaderna efter bästa förmåga. Även här byggs många antaganden på 
tidigare erfarenhet av liknande byggen. En platschef kan även lämna synpunkter till arbetschefen om det är 
något som verkar avvikande i rapporten, vilket skulle kunna vara, orimligt över- och underdimensionerade 
poster. Detta kan ses som ett extra granskande öga innan omkostnaderna skickas tillbaka till 
kalkylavdelningen, där de i sin tur lägger in kostnaderna utan att granska dem mer än övergripande.11  
 
När kalkylavdelningen har räknat fram en nettokalkyl lämnar de den för granskning och det är på den som 
arbetscheferna sen tar fram sin resursplanering för tjänstemän, bearbetar omkostnader och sedan 
sammanställer kalkylatorerna kalkylen igen med justering från granskning. Offerter tas fram till granskning 
av en entreprenadingenjör. Under det som är omkostnader finns det även omkostnadstimmar, de är 
timmarna som är med i nettokalkylen som kalkylatorerna lägger till ett överslag på exempelvis X%. 
Procenten kan variera beroende på arbetsmoment, X% i det här fallet gäller aktiviteter rörande stomme. De 
timmarna som redovisas i omkostnader, kan till exempel vara tid för att utföra ett arbetsmoment för ett 

                                                
10 Per Eriksson; arbetschef, JM. Intervju 28 mars 2019. 
11 Åsa Nissling; platschef, JM. Intervju den 1 april 2019. 
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material, de X% som läggs på är för att även inkludera timåtgång som är svårare att räkna på och inte är 
direkt anknutet till arbetsmomentet. Ett exempel på övrig tid är transport av verktyg och material, samt 
resurser för en lagbas och möten som personen i fråga måste gå på.12  
 
I Bild 3.1 visas hur upprättandet av produktionskalkyl och bemanning ser ut i ett flödesschema. I Bild 3.2 
ger en rutinbeskrivning samma flöde fast i text. 
 

 

 
Fram till och med 2018 har kalkylavdelningen endast fått 
totalsummor fördelade på de olika omkostnadskontona, 
vilket har gett minimal information. Först under det senaste 
året har platscheferna blivit tvungna att fördela kostnaderna 
på både datum och konton, detta har då gett lite mer 
information och material att utvärdera. Det saknas dock 
fortfarande stora mängder information kring omkostnaderna 
för att kunna genomföra en lyckad 5D-kalkylering redan i 
kalkylskedet. Detta är ett steg i riktningen mot att bli ett 
process-företag. JM har även skickat ett fåtal anställda för 
utbildning i VO mot 5D-kalkylering och har för avsikt att 
erbjuda fler utbildningstillfällen i framtiden. Däremot har ca 
85% av kalkylatorerna utbildning i kalkylering i VO.13  
 
 
 
  

                                                
12 Annika Granström; kalkylchef, JM. Intervju den 28 mars 2019. 
13 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 9 april 2019. 

Bild 3.1 - Flödesschema, produktionskalkyl och bemanning 

Bild 3.2 - Rutinbeskrivning 
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4 Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt ges en samlad översikt av vad den tidigare kunskapen inom området kommit fram till. Det tas upp relevant 
teori för att förstå rapporten i sin helhet. 
 
 
4.1 Totalentreprenad 

 
Vid en totalentreprenad är det beställaren som upphandlar entreprenaden och bär ansvaret för att 
byggnadens funktion uppfyller de krav som ställs på byggnaden. Totalentreprenören upphandlar 
underentreprenörer som, i sin tur, tar fram bygghandlingar och utför arbetena. Vid en totalentreprenad 
används i regel ABT06. (Nordstrand & Révai 2002) JM AB är deras egna beställare och äger hela processen, 
de ansvarar därför för såväl projektering som utförande av arbetena.14 
 
 
4.2 Produktionskalkyl 

 
PK, produktionskalkyl, är en kalkyl vars syfte är att kontinuerligt försöka hitta mer ekonomiska lösningar i 
ett byggprojekt och ge produktionsavdelningen en kalkyl att förhålla sig till under byggtiden. En PK ger en 
överblick på vilka aktiviteter som genomförs i ett projekt och tiden de tar att genomföra. 
Produktionskalkylen är baserad på systemhandlingar, produktionstidplan, strukturplan, materialprisbank 
och aktivitetsindelning.15 
 
Vid framställning av en VO-visualisering för en produktionskalkyl behövs 5 grundförutsättningar: 
 

• Produktionsdata för arbetstidsåtgång 
• Tidskostnad för yrkesarbetare  
• Materialkostnader  
• UE-kostnader (underentreprenörskostnader) 
• Arbetsplatsomkostnader (APO) 16 

 
 
4.2.1 Nettokalkyl 
 
Nettokalkylen är en kalkyl där material och tid sorteras till en viss byggdel. På JM är det kalkylavdelningen 
som utformar nettokalkylen. Det är i denna kalkyl som kostnaderna för material, arbete och 
underentreprenörer beräknas. Utifrån en nettokalkyl ses vad en eller flera byggdelar kostar i förhållande till 
materielmängd och enhetstid, dock inte dess omkostnader.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14, 15 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 9 april 2019. 
16 Nils Ankaräng; kalkylator, JM. Personlig kommunikation 9 april 2019. 
17 Annika Granström; kalkylchef, JM. Intervju den 28 mars 2019. 
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4.2.2 Omkostnader och arbetsplatsomkostnader 
 
I byggbranschen kan omkostnaderna delas in i två kategorier företagsomkostnader och projektomkostnader. Där 
företagsomkostnaderna kan benämnas som allmänna och administrativa omkostnader. Dessa omkostnader 
inkluderar kostnader som företaget har åtagit sig för att bistå produktionsprocessen och de behöver inte 
vara direkt kopplade till ett specifikt projekt. Projektomkostnaderna innefattar däremot arbetsplatsens 
omkostnader samt tjänstemannakostnader och är då kopplade till ett specifikt projekt. Arbetsomkostnader 
är de kostnader som inte byggs in i byggnaden, utan de är kostnader som har uppkommit genom att stödja 
arbetet kring byggnaden. (Assaf et al. 2001) 
 
På JM delas arbetsplatsomkostnader in på så kallade “43-konton” och uppdelningen av huvudkontona ser 
likadana ut i alla projekt, medan underrubrikerna till varje konto kan skilja sig något mellan projekten. I 
Tabell 4.2.2 visas de kontona som ingår arbetsplatsomkostnaderna. De fem största kostnaderna kommer 
vanligtvis ifrån Bodar, kontor m.m. (43790), Kranar (43771), Ställningar (43760), Tillfällig form (43210) och 
Tillfällig el (43670). (JM AB Omkostnadskalkyl 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             

 

 

 

 

 

  Bild 4.2.2 - Bodrubriker 

I omkostnadsposten Bodar, kontor m.m. ingår underrubriker såsom bodar, containrar och mätinstrument. I 
Bild 4.2.2 visas vad som inkluderas i underrubrikerna. 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.2.1 - Arbetsplatsomkostnadskonton 

Omkostnader                    Konto 
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 Bild 4.2.2.1 – Kranrubriker 

I omkostnadsposten kranar ingår underrubriker såsom tornkran, mobilkran och övrigt. I Bild 4.2.2.1 ses vad 
som inkluderas i varje underrubrik.    
 
 
 
4.3 Traditionell kalkylering 
 
Det vanligaste sättet att projektera är via 2D-handlingar och de byggs upp med måttsättningar, 2D-linjer 
och 2D-symboler. Handlingarna redovisas exempelvis i horisontella våningsplan, vertikala snitt och 
sektioner. Ritningsdefinitionsfilen möjliggör omvandlingen av 2D-modellfiler till en eller flera plotfiler och 
innehåller bland annat ritningsramen som sedan redovisas i den utskrivna ritningen. På ritningen redovisas 
byggdelar på olika sätt med olika typer av linjer för att visa var i ritningen byggdelen befinner sig. Ett problem 
som uppstår är när en byggdel revideras, är att detta tvingar samtliga ritningar, beskrivningar och listor där 
byggdelen finns med, att uppdateras. Det är utifrån underlaget taget ifrån 2D-modellerna som kalkylatorn 
sedan tar fram materielmängd och arbetstimmar för varje detalj och summerar (Jongeling 2008).  
 
 
 
4.4 Vico Office 
 
I rapporten används Vico Office för framtagning av 4D- samt 5D- modeller. Programvarans namn är en 
förkortning av Virtual Construction och utvecklas av Trimble, som även har utvecklat program som 
SketchUp, Tekla med flera. (Holmberg 2016) 
  
Till Vico Office importeras BIM-modeller som är skapade av en enskild disciplin, som arkitekt eller 
konstruktör och på så vis uppstår VO-baserade BIM-filer. Programmet arbetar mot en och samma databas, 
som antingen kopplas mot en intern eller extern server. (Holmberg 2016) Detta innebär att när det sker 
förändringar i modellerna uppdateras inte VO, utan det krävs att filerna laddas in på nytt. Efter uppdatering 
visas både att en ny version av modellen har laddats in samt vilka ändringar som har skett. (Nolliplan 2019b) 
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4.4.1 Cost Planner och Takeoff Manager 
 
I VO finns verktygen Cost Planner, som innefattar kalkylarbete, och Takeoff Manager, som är verktyget för 
mängdning. I programvaran kan användaren välja om denne vill arbeta i 2D-PDF eller 3D/BIM-modeller 
för mängdning och kalkylarbete. Med funktionen platsindelning kan 2D-PDF:en och 3D/BIM-modellen 
virtuellt klyvas för att få en mer detaljerad mängdning. Exempel kan vara att platsindelningen sker per rum, 
lägenhet, våningsplan, trapphus eller etapp. Mängderna som sedan har tagits fram kan kläs med kalkylrecept 
för att få fram kalkyler. Kalkylrecepten innefattar information om alltifrån spill och åtgångstal till 
enhetspriser och resursåtgång. (Nolliplan 2019c) 
 
4.4.2 Schedule Planner 

 
I Schedule Planner, får användaren en överblick av projekten över tid. Från kalkylen som skapades i Cost 
Planner kan kalkylposterna kopplas till platsbaserade aktiviteter, grundade på 3D-modellens uppbyggnad, 
som sedan resulterar i en tidsplan. Tidsplanen kan redovisas i både Gantt och Flowline perspektiv eller i en 
Nätverksvy, som är en form av strukturplan. Även kurvor som visar på resursåtgång, inköp samt 
kostnadskurvor går att framställa, och olika beroenden mellan aktiviteterna kan skapas i alla vyer. (Nolliplan 
2019d) Enligt Nolliplan (2019d) är Flowline ett verktyg som snabbt och effektivt skapar noggranna 
tidsplaner, och menar på att användaren kommer att spara många arbetstimmar genom att använda detta 
verktyg. Med anledning till att tidsplanen i Nätverksvyn är baserad på platser i 3D-modellen kommer det 
skapas ett färre antal beroenden i Nätverksvyn mot i Gantt.  
 
Eftersom alla moment bygger på varandra och en och samma modell, kommer momenten att uppdateras 
när modellen gör detsamma. (Nolliplan, 2019b) 
 
Nolliplan (2019d) redovisar i Bild 4.4.2 att i Nätverksvyn, nedre delen av bilden, finns endast tre beroenden 
i jämförelse med Gantt, övre delen av bilden, som för samma tid resulterar i 200 beroenden. Även den 
kritiska linjen tas automatiskt fram av programmet för att ge tidsplanen en bra struktur och flöde. 
 

 

  
 
 

Bild 4.4.2 - Jämförelse Gantt och Nätverkvyn 



  16 

4.5 Tidplaneverktyg, 4D 
 
Innan en tidplan kan skapas måste både mängder och tid kopplas till 3D-modellen och det är även det här 
som är 4D. Därefter kan tidplan skapas och möjligheten till att utveckla en kalkyl finns. (Broström 2017) 
Nedan nämns två av de vanligaste tidplaneutförandena, aktivitet- och platsbaserade. 
 
4.5.1 CPM, critical path method, kritiska linjen 
 
På den kritiska linjen är alla aktiviteter tidsmässigt styrande, den visar den kortaste projekttiden där en 
eventuell försening påverkar hela projektet negativt genom att den skjuter upp totaltiden för projektet. 
(Kubr, Ilarl & Marchesi 1998) 
 
4.5.2 Gantt-schema  
 
År 1917 tog ingenjören Henry Laurence Gantt fram vad vi idag kallar för Gantt schemat. Det är en 
tidsplaneringsmetod som har anpassats till många industrier. (12 manage 2019) 
 
Ett Gantt-schema är ett enkelt sätt att visualisera olika typer av byggaktiviteter i ett projekt. Byggaktiviteterna 
är uppbyggda av horisontellt liggande staplar eller linjer, där varje stapels längd representerar en tidsperiod. 
Tidsperioden kan beroende på aktivitet representera dagar, veckor, månader eller den tidsenhet som bäst 
passar aktiviteten. För att förtydliga de olika aktiviteterna ytterligare kan de redovisas i olika färger som 
förklarar vilken typ av aktivitet som utförs. Aktiviteterna kopplas även ihop med hjälp av beroendepilar som 
klarlägger när aktiviteterna kan börja samt avslutas i förhållande till varandra. (Révai 2012) I tidsplanen 
kontrolleras de olika aktiviteterna med en avstämningslinje som går vertikalt genom hela tidplanen. 
Avstämningslinjen visar på om aktiviteterna ligger före, efter eller helt enligt planen i planeringen för dagens 
datum. (Nordstrand 2008) 
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Gantt-schema

Figur 4.5.2 - Gantt-schema 
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4.5.3 Line of Balance (LoB) och Flowline 
 
Line of Balance, LoB, det lägesbaserade planeringsverktyget tar till skillnad från Gantt-schemat hänsyn till 
platser (Demirdoven 2016). Men likt Gantt-schemat är LoB också ett visuellt sätt att redovisa en 
tidsplanering (Forss & Norberg 2006). Planeringsverktyget är en utveckling av den kritiska linjen som 
kombineras med ett linjediagram. LoB är uppbyggt av en x- och y-axel, där x-axeln representerar tiden och 
y-axeln mängden. Här redovisas aktiviteterna med hjälp av linjer, vilket innebär att linjerna i kommer att ha 
en viss lutning beroende på tid och mängd. (Demirdoven 2016) 
 
För att optimera LoB utvecklades Flowline, som är uppbyggt på liknande sätt men y-axeln representerar 
istället plats. Första gången som flowline användes i ett planeringsprojekt var när Empire State Building år 
1929 uppfördes. (Demirdoven 2016) 
 
Som Bild 4.5.3 nedan visar, förändras linjernas lutning samt positionering efter en optimering av projektet. 
Det kan innebära att de har delats in per våningsplan samt att de har blivit tilldelade resurser. (Demirdoven 
2016) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.5.3 - LoB och Flowline 
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4.6 Kostnads- och tidplansverktyg, 5D  

Demirdoven (2016) beskriver 5D-kalkylering som ”makro BIM” eller ”4D-modeller plus kostnader”. Vilket 
innebär att för att skapa en 5D-kalkyl behöver 3D-modellens mängder kopplas ihop med både resurser och 
priser. Till kalkylprogrammen kan olika recept importeras som anger vilket material, resursåtgång och pris 
som behövs för en enhet. (Broström 2017) Genom tydliga kopplingar till 5D-modellen ska, om byggnaden, 
det vill säga 3D-modellen, på något sätt ändras, uppdatera både tidplanen samt tillhörande kalkyler (Bryde, 
Broquetas, & Volm 2013). 

Smith (2014) skriver om värdet av att kalkylatorn i realtid kan simulera och utforska olika typer av 
arkitekturer och byggkonstruktioner, och därigenom få ut olika mängdningstal eller kostnader som är 
kopplade till BIM-modellen. Författaren fortsätter, att detta även innefattar att kalkylatorn har den rätta 
BIM kunskapen, att de har den rätta erfarenheten, kunskapen samt intuitionen att analysera och kritisera 
informationen som kommer från modellen. Dilan & Elewi (2015) bekräftar kalkylatorns roll genom att även 
påpeka att en 5D-kalkyl som kommer i tidigt skede kan skapa en bra kontroll över hur stora kostnaderna 
kommer att bli. Att få in det i ett tidigt skede är extra viktigt då 80% av kostnaderna kan påverkas i detta 
skede18.  

I Bild 4.6 visas vad som påverkar produktionskostnaderna i de olika skedena och vikten av optimering i ett 
tidigt skede. 

 

Bild 4.6 - Produktionskostnader 

BIM ger både möjligheter och utmaningar för projektets kostnadsförvaltning. Eftersom kvantifiering blir 
alltmer automatiserad och BIM-modeller utvecklar projektets roll ska kostnadsansvarig, för varje delpost, 
anpassa sig till att tillhandahålla mer sofistikerade kostnadshanteringsunderlag som innefattar 4D-tid och 
5D-kostnadsmodellering. (Smith 2014) 

 
 
  

                                                
18 Johnny Vollmer; produktionschef, JM. Intervju den 15 april 2019. 
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5 Genomförande 
 
I detta kapitel redogörs det djupgående hur uppgiften är utförd och allt som är av betydelse av det metodiska genomförandet. 
Här beskrivs även om problemen längs arbetets gång och hur de har lösts. 
 
 
Studien har genomförts på JM AB. För att kunna genomföra intervjuer på bästa sätt, startade arbetet med 
en litteraturstudie. Litteraturstudien inkluderar andra likartade examensarbeten inom området BIM, 
kalkylering och 5D-böcker som tidigare använts som kursmaterial i utbildningen inom BIM, byggprocessen 
och byggstyrning. Vidare har även relevanta artiklar och doktorsavhandlingar bearbetats, som hittats via 
Googles sökmotor och digitala vetenskapliga arkivet Diva. Allt litteraturunderlag har kritiskt granskats med 
hänsyn till källor, datum, politisk och personlig vinning, för att avgöra hur tillförlitligt källan är. 
 
 
5.1 Framställning av nyckeltal 
 
Tack vare att JM strävar efter att vara en platt organisation och uppmanar personalen till öppna, prestigelösa 
konversationer med varandra, har intervjumöjligheterna varit stora och breda kontaktnät underlättats. Efter 
avslutad litteraturstudie rangordnades yrkesrollerna på JM efter vilka yrkesroller som kommer först i 
byggprocessen. I första omgången av intervjuer intervjuades först en kalkylator från kalkylavdelningen, 
kalkylatorschefen, sedan en arbetschef, entreprenadingenjör och därefter en platschef. När första omgången 
intervjuer var avklarade sammanställdes intervjumaterialet och svaren på frågorna analyserades. Efter 
analysen formulerades frågor kring eventuella oklarheter från första intervjuomgången, detta diskuterades 
med handledaren på JM, som även kom med egna synpunkter kring intervjuresultatet.  
 
För att få ett mer precist och tillförlitligt resultat på arbetet, gjordes alla intervjuer om minst en gång till, 
med varje yrkesroll, samt med en annan person ifrån varje yrkesroll än vid första tillfället. I omgång två 
intervjuades även en produktionschef. Det var samma intervjufrågor som vid första tillfället för att kunna 
jämföra svaren med varandra. Den enda skillnaden mellan intervjutillfällena var att omgång nummer två 
innehöll fler frågor som var mer övergripande kring processen och fördjupande i vissa poster i 
arbetsplatsomkostnaderna.  
 
Efter att intervjuerna är avslutade sammanställs svaren och jämförs med varandra. Med den kunskap som 
tillförts till arbetet från intervjuerna, kan omkostnadskalkylerna jämföras, bearbetas och sedan även 
sammanställas. Utifrån kalkylsammanställningen kan det dras slutsatser kring vilka poster som kan göras om 
till nyckeltal. När nyckeltalen tas fram sker en kontinuerligt diskussionen inom gruppen på hur nyckeltalen 
ska utformas, för att de ska spegla så många projekt som möjligt. Kombinationerna som nyckeltal kan 
baseras på är oändliga, några exempel på detta är kr/BTA, kr/area, kr/tidsenhet, kr/tidsenhet/längd. I 
denna rapport har flertalet varianter av nyckeltal framställts och jämförts mot varandra i totalkostnaderna, 
för att se vilka nyckeltal som är mest tillförlitliga. 
 
När nyckeltalen är framtagna konsulteras resultatet även med en kostnadsansvarig på JM.  
 
För att kunna redovisa nyckeltalen och ge ett exempel på 5D-kalkylering på bästa sätt har utbildningen i 
5D-programmet VO varit ett måste. Då det krävs erfarenhet och tid för att göra en 5D-modell av ett projekt. 
Utbildningsmöjligheterna har tagits fram av både JM och KTH, på olika håll. KTH har jämsides 
examensarbetet haft en 7,5 högskolepoängskurs inom just 5D-kalkylering i VO. Modellen presenteras med 
en standardiserad tidplan för ett standardiserat flerbostadshusprojekt tillsammans med de framtagna 
nyckeltalen för omkostnader. Detta för att kunna visualisera ett exempel på tillvägagångssätt för JM, som 
de sedan kan arbeta vidare på, samt att det ger en tydlig översiktsbild på hela projektprocessen som 
underlättar för analyser. 
 
I arbetsplatsomkostnader finns det många olika faktorer som spelar in, byggets geometri skiljer sig från 
projekt till projekt, startdatum på året varierar och vädrets krafter är svåra att förutspå. För att kunna göra 
en 5D-visualisering krävs arbetsplatsomkostnader som speglar verkligheten för att totalsumman för 
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projektet ska vara inom rimliga ramar. Ett problem som uppstått i arbetets gång är hur nyckeltalen ska 
utformas för antingen passa så många JM-projekt som möjligt eller en typ av projekt, vars modell går att 
applicera på flera. Problemet har löst på så sätt att göra flera undersökningar på båda alternativen, där 
resultatet värderas utifrån respons ifrån sakkunniga inom området. Det framställda nyckeltalet används 
sedan i projekten som visualiseras via VO-programmet.  
 
Ytterligare ett problem som uppkommit under arbetets gång, är okunskapen i hur många nyckeltal som kan 
göras på den avsatta tiden för forskningsunderlag, samt vilka omkostnadsposter ska i så fall prioriteras. Då 
vissa omkostnadsposter innehåller fler underrubriker än andra, kan det skilja sig i tid att undersöka en hel 
omkostnadspost. För att hinna med maximalt antal nyckeltal undersöktes alla omkostnadsposter 
övergripande, för att få en inblick i vilka som skulle kräva mest och minst arbete. I undersökningen visade 
det sig att de omkostnadsposter som har minst antal underrubriker går fortare att undersöka. Som lösning 
på detta problem sattes två olika avgränsningar in. En avgränsning är att endast undersöka de 
omkostnadsposter som påverkar totalkostnaderna mest, dock högst sex stycken. Den andra avgränsningen 
är att starta med nyckeltal på de omkostnadposter som innehåller minst antal underrubriker, med ett 
kriterium, att den uppfyller kraven för den första avgränsningen. I och med dessa avgränsningar, tvingas 
arbetet att prioritera vissa omkostnadsposter och därför kan resultatet ses som ett underlag för framtida 
utvärderingar och exempel på hur projekt kan visualiseras, dock inte som en färdig utarbetad mall för 
nyckeltal på samtliga omkostnader. Detta då, av uppenbara anledningar, det saknas nyckeltal för vissa 
omkostnadsposter.  
 
Nyckeltalen framställdes utifrån kostnadsposterna Bodar, kontor m.m. och Kran och prioriterades tack vare 
rapportens avgränsningar. De är framtagna med hjälp att verktyget Excel där funktioner som genomsnitt, 
grafer, max/min med flera, bidragit till analysarbetet. Den ihopsamlade data som bokförts har sedermera 
jämförts med varje projekts tid- och resursplan för att kunna koppla dessa till en tidsaxel i 5D-modellen. 
Projekt med större störningar i produktionen som påverkar tidplanen, samt projekt med för stora avvikande 
underkostnadsrubriker i APO, har ej inkluderats i de framtagna genomsnitten för att ge ett så rättvis resultat 
möjligt. Det standardiserade flerbostadhusprojektet som VO-modellen visualiserar, kräver nyckeltal och 
genomsnitt ifrån likartade projekt med, högst troliga eller minst avvikande resursplaner, för bästa 5D-
kalkyleringsprognos.  
 
Med hänsyn till JM:s sekretesspolicy har jämförelseobjekten getts kodnamn i form av färger, samtliga 
omkostnadskalkyler har förvrängts med en viss procent och uträkningsgången som följs rapportens resultat 
har även dem förvrängda siffror. Det egentliga resultatet, med korrekta siffror, kommer enbart redovisas 
för JM i en separat rapport. Denna skyddsinsynåtgärd är det sista steget som rapportprocessen gör innan 
resultatet kan ses som färdigframställt.  
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5.2 Framställning i Vico Office 
 
För att få in arbetsplatsomkostnaderna i VO krävdes en koppling mellan omkostnadsaktiviteterna samt de 
olika byggaktiviteterna, det gjordes manuellt då JM AB inte använder tillhörande tidsplaneringsprogram. 
Nedan, i Figur 5.2, redovisas de två framställda nyckeltalen för Kran samt Bodar, kontor mm kombinerat med 
de övriga 8 största omkostnadsposterna, fördelade över olika byggaktiviteter. De övriga 8 
omkostnadsposterna, baserade på ”Solurets” kostnadsprognos, behandlas enbart genom att ta andelen dagar 
kostnadsposten utspelar sig per byggnadsaktivitet, multiplicerat med totalkostnaden för den posten. Ur detta 
fås det fram hur stor andel kronor som omkostnadsposten utgör i byggaktiviteten.  
 

 
 
Figur 5.2 - Fördelning av omkostnader kopplat till byggaktiviteter 

 

  
Bild 5.2.0 - Platsindelning per plan och huskropp 

Innan mängdning, kalkylering och tidsplanering sker i VO, ska det ske en platsindelning av byggnaden. 
Byggnaden kan klyvas på ett antal olika sätt. Projektet Soluret består av två huskroppar och rapportens fall 
klyvs huskropparna för sig samt horisontellt per plan. Det är här som den platsbaserade tidsplanen bland 
annat har sin uppkomst ifrån.  
 
 
 

Startar Pågående Slutar

Fördelning omkostnader över tid
Tillfällig mark i % Tillfällig form i % Tillfällig el i % Interntransporteri % Ställningsentreprenadi % Kranar i % Bodar, kontor mm i % Elförfrukning i % Värme och skydd i % Bodstädning

Soluret
Milstolpar

Kran upp/ner

Start installationssamordning

Leverans håltagningsunder källarväggar

Leverans fläktar

Leverans klippcentral

Leverans undercentral

Bygghiss upp/ner

Värme påsläpp provisorisk värme

Uttorkning byggfukt på vind

Stopptider tillval

Filmning av avlopp i mark

Överlämnande till garanti

Mark 509 90% 509 90% 509 90% 509 90%

Förberedande arbeten

APD-arbeten

Schakt husgrund jord/berg

Pålning

Dräneringslager

Finplanering

Stomme

Källare/Garage 248 48% 203 58% 248 52% 248 71% 180 64%

Normalplan 102 20% 147 42% 78 16% 101 36%

Utvändig Stomkomp

Tak

Invändig Stomkomp

Gips/ Stomkomplettering 33 6%

Inredning 150 32%

Målning - grund lgh och trapphus

Målning - färdigstrykning lgh och trapphus

Parkett

Kök, tamburdörr

Tätskikt våtrum

Plattsättning våtrum + kök

Innerdörr, skjutdörrsgarderob, våtrumsinredning

Foder, sockel, hatthylla, beslagning

Installationskomplettering

Slutstädning

SKEDE A

SKEDE B

SKEDE C

SKEDE D

Besiktning och provning

Bygg 136 26% 57 10% 59 10% 59 10%

Installationer 59 10%

Fasader

Före ställning 102 29%

Vid ställning 185 100%

Efter ställning

Allmänna ytor

Hiss

Trapphus entré/källare

Trapphusplan

Övriga allmänna utrymmen

Stråk

Elrum

Fläktrum

Undercentral

Summa: 519 dagar 350 dagar 568 dagar 476 dagar 185 dagar 350 dagar 566 dagar 568 dagar 281 dagar 568 dagar
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Bild 5.2.1 - Mängdning i Vico Office 

 
Mängdningen av 3D-modellen i VO utförs genom att den importerade 3D-modellen innehåller olika 
byggdelstyper, som konstruktör eller arkitekt har ritat och namngett. Byggdelstypens, namn markeras i listan 
till höger i Bild 5.2.1 och byggdelen blir gulmarkerad. Genom att klicka på ikonen ”Beräkna per typ” får 
användaren fram olika enheter för byggdelen, exempelvis m, m2, m3, st, med flera. Beroende på vilken enhet 
användaren vill ha dras sedan denna till mängdningslistan som blir starten av kalkylen.  
 
 

 
 

Bild 5.2.2 - Framställning av kalkyl i Vico Office 

 
I Bild 5.2.2 visas det hur en kalkyl tas fram ur uppmäta mängder, genom att dra kalkylrecept till mängderna 
i mängdlistan. På så vis skapas en detaljerad kostnad för materialet samt resurser. 
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Bild 5.2.3 - Tidsplaneverktyget, Schedule Planner 

 
I Bild 5.2.3 ovan redovisas tidplaneverktyget Schedule Planner i Flowline- och Gantt vy. I Flowline vyn kan 
aktiviteterna även visas fördelade på våningsplan, samt att linjerna är färgkoordinerade utefter aktivitet. I 
denna vy kan beroendekopplingar samt resursfördelning per aktivitet göras, vilket kommer leda till att 
Flowline-linjerna får en annan lutning.  
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6 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras data i sammanfattad form som har direkt anknytning till frågeställningen. Resultatet redovisas i 
from att tabeller, grafer och beskrivande text. 
 
 
6.1 Vilka förutsättningar och parametrar krävs för 5D-kalkylering på 

produktionskalkyl?  
 
JM AB besitter många av de verktygen som behövs för 5D-kalkylering på produktionskalkylen. 
Kalkylavdelningen, på JM, har sedan länge haft goda kunskaper i 5D-verktyget VO, har stort underlag i 
form av 3D-modeller och är experter på att mängda utifrån uppdaterade materiallistor, samt tiden det tar 
att utföra ett visst arbetsmoment. Det som däremot lyser med sin frånvaro är spetskompetens inom 
utformningen av arbetsplatsomkostnadskalkyler. Något som entreprenadingenjörer, arbetschefer och 
platschefer har djupa kunskaper inom, även fast deras metoder kan skilja sig åt. Att formulera i skrift, 
programmera in i ett system eller att muntligt överföra den kunskapen till en gemensam plattform är en av 
de större utmaningarna, samt ett måste för att en lyckad 5D-kalkylering i ett tidigt skede ska kunna utföras.   

Grundförutsättningar för framställning av en Vico Office-visualisering av en produktionskalkyl. 
• Produktionsdata för arbetstidsåtgång 
• Tidskostnad för yrkesarbetare  
• Materialkostnader  
• UE-kostnader (underentreprenörskostnader) 
• Arbetsplatsomkostnader (APO) 

 
Denna rapport visar på att JM besitter fyra av fem av dessa punkter till fullo. Punkt fem i det här fallet är 
den punkt som kräver utveckling.  

 

6.2 Vilka tydliga nyckeltal finns det i arbetsplatsomkostnaderna som kan kopplas 
ihop med material- och arbetstidskostnaderna för att göra en lyckad 5D-
kalkylering?  

 
Något som den här rapporten har visat är att det inte finns några uppenbart tydliga nyckeltal som 
frågeställningen påvisar. Nyckeltal på omkostnader har visats kräva djupare undersökning från kostnadspost 
till kostnadspost. Högst troligt är ingen framtagningsstrategi för nyckeltal den andre lik.  

Utifrån de sex jämförelseobjekten har ett antal olika nyckeltal tagits fram. Mycket likt arbetschefer på JM 
gör, har ett genomsnitt tagits fram ifrån en reducerad BTA på liknande projekt. Nedan, i Tabell 6.2.0, 
redovisas genomsnittet på 357 kr/BTA för kranposten och 189 kr/BTA för bodposten. I högra delen av 
bilden har ett genomsnitt tagits fram baserat på varje projekts kostnadspost dividerat på projektets reducerade 
BTA.  
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Tabell 6.2.0 - Nyckeltal kr/BTA 

 

Differensen mellan högsta och lägsta procenten, av totalsumman för arbetsplatsomkostnaderna, delat på 
medelvärdet visar tydligt hur Bodar, kontor m.m. och Kran, i den ordningen, har de bästa förutsättningarna att 
skapa generella nyckeltal på. Detta i och med att procentenheten är förhållandevis låg i jämförelse med dess 
inverkan på totalkostnaden. Anledningen till detta, kan tolkas som att projektens kostnadspost har små 
avvikelser från projekt till projekt. Som tidigare nämnt är detta med förutsättningen av att det är likartade 
flerbostadhusprojekt. Detta redovisas i Tabell 6.2.1. 

 

 

Tabell 6.2.1 - Kontoavvikelser 
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6.2.1 Nyckeltal för Vico Office-framställning - Kran 
 
Djupare granskning av jämförelseobjektens resursfördelning har resulterat i nyckeltal som kan fördelas över 
tid. Nyckeltalen är uppdelade i fasta och rörliga kostnader. De rörliga kostnaderna har enhetstiden månader 
i rapportens resultat, i VO-framställningen har enhetstiden fördelats ut hela vägen ned till dagar. 
Kranpostens nyckeltal är uppdelade i tre olika kategorier, Tornkran Liebherr 280EC-B Litronic som är den 
vanligaste förekommande kranen, Tornkran Liebherr 550EC-H Litronic och är en större version av den 
förstnämnda, samt näst mest förekommande, och den tredje, vilket är en Binells-mobilkran (55 ton). Som 
redovisas i Tabell 6.2.1.0 är nyckeltalet för den vanligaste förkommande kranen 212,4 tkr/månad med en 
fast etableringskostnad på 275 tkr och en avetableringskostnad på 274 tkr.  

Vid jämförelse med ett separat, ej påbörjat, projekt “Soluret” har deras produktionschef tagit fram en 
prognos där den rörliga kostnaden för Tornkran Liebherr 280EC-B Litronic hamnar på 212 tkr/månad. 
Vilket endast skiljer sig 0,0025 procentenheter ifrån nyckeltalen framtaget ifrån resursfördelningen. Soluret 
är det senaste “exempel”- projektet JM har tagit fram för flerbostadshus.  

Vid en totalkostnadsjämförelse, för kranposten, med Soluret baserat på Kr/BTA, Tabell 6.2.0, ger dessa 
siffror: 

Solurets prognos: 5 589 582 Kr (reducerad BTA= 12067 kvm) 

Rapportens framställning, med arbetscheferna tillvägagångsätt: 5 729 532 Kr (reducerad BTA= 12067 
kvm) 
 

 

Tabell 6.2.1.0 - Nyckeltal kran 

Av den totala kostnaden för posten kran, utgör cirka 11% fasta kostnader och 89% rörliga kostnader, något 
som redovisas i Tabell 6.2.1.1. 
 

  

Tabell 6.2.1.1 - Fördelning över tid, kran 

Nyckeltal: Tornkran Etablering Avetablering Månader BTA red Summa Kr/BTA

RÖD
Liebherr 280EC-B Litronic 25 12383 4 608 000 kr 372 kr

ORANGE
Liebherr 280EC-B Litronic 232 875 kr 157 752 kr 232 875 kr 22 30801 9 121 212 kr 296 kr
Liebherr 550EC-H Litronic 313 875 kr 207 144 kr 313 875 kr

GUL
Liebherr 280EC-B Litronic 20 15181 5 990 490 kr 395 kr

Prislista Liebherr 280EC-B Litronic
GRÖN
Liebherr 280EC-B Litronic 30 14130 5 046 400 kr 357 kr

BLÅ
19 10686 3 312 660 kr 310 kr

Prislista Liebherr 280, på/avetablering
LILA

10,3 8400 2 189 208 kr 261 kr

ROSA
Liebherr 280EC-H12 Litronic 19 12067 3 390 096 kr 281 kr

Summa 1 447 875 kr 1 117 659 kr 1 442 875 kr Summa 145,3 103648

Medel (280) 275 096 kr /st 212 355 kr /månad 274 146 kr /st Medel 20,8 14807 4 955 614 kr 335 kr Nyckeltal
Medel (550) 313 875 kr /st 207 144 kr /månad 313 875 kr /st

Kr/ byggdag 7 079 kr

230 000 kr

230 000 kr 230 000 kr

Tornkran (per/mån)

135 000 kr 173 720 kr 130 000 kr

152 880 kr

152 880 kr

230 000 kr

160 000 kr 161 584 kr 160 000 kr

230 000 kr

230 000 kr230 000 kr 150 140 kr

230 000 kr 168 703 kr

Fördelning tornkran (280) i % över tid

Etablering Kran Avetablering TOT
275 096 kr 4 406 371 kr 274 146 kr 4 955 614 kr

5,6% 88,9% 5,5% 100,0%



  29 

I Tabell 6.2.1.2 redovisas nyckeltalet för mobilkranen baserat på genomsnittliga värden av kostnader per 
projekt utslaget över tid. 
 

 
 

 Tabell 6.2.1.2 - Fördelning över tid, mobilkran 

 

Nedan redovisas vilket nyckeltal (Kr/BTA) som uppstår när endast de två mest förekommande 
underrubrikerna av kranar användes. Ett resultat som är något lägre än det genomsnittliga totalkostnaderna 
kan ses i Tabell 6.2.0 där den enda skillnaden är just övriga diverse kostnader som platschefer och 
arbetschefer godtyckligt lägger in. De godtyckliga underrubrikerna är sällan lika från konto till konto och 
exempel på detta är diverse tillbehör, tidstyrning mast/arm och semimobil, som beroende på konto innehåller en 
av de tre, flera eller ingen. Nyckeltalet som är framtaget med hjälp att mobilkran och tornkran resulterar i 
395 kr/BTA och med övriga kostnader 357 Kr/BTA.  
 
 

 
 
 
Tabell 6.2.1.3 - Fördelning över tid, sammanställning tot kr/BTA 
 
 
 
Vid en totalkostnadsjämförelse, för kranposten, mellan Soluret och jämförelseobjekten med kostnad över 
tid som grund i Tabell 6.2.1.0, ger resultatet: 
 
Solurets prognos: 5 589 582 Kr  

Rapportens framställning: 4 768 247 Kr  

 

Nyckeltal: Mobilkran

Månader BTA red Summa Kr/BTA

RÖD

Binells 30 000 kr 5 12383 150 000 kr 12 kr

ORANGE

Binells 55 ton 181 776 kr 5 30801 908 880 kr 30 kr

GUL

15181

GRÖN

Liebherr LTM1050-3.1 50 ton 187 698 kr 10 14130 1 849 280 kr 131 kr Prislista Liebherr LTM1050-3.1 50 ton

BLÅ

10276

LILA

187 698 kr 4 8400 750 792 kr 89 kr Prislista Liebherr LTM1050-3.1 50 ton

ROSA

Liebherr LTM1050-3.1 50 ton 187 698 kr 2,6 12067 488 015 kr 40 kr

Summa 1 030 577 kr Summa 26 77781

Medel 206 115 kr Medel 5 15556 1 090 450 kr 60 kr Nyckeltal

Tornkran 335 kr Nyckeltal Tornkran 4 955 614 kr

Mobilkran 60 kr Nyckeltal Mobilkran 1 090 450 kr

TOT kr/BTA: 395 kr TOT: 6 046 064 kr
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6.2.2 Nyckeltal för Vico Office-framställning – Bodar, kontor m.m. 
 

Bodnyckeltalet har även det granskats med hjälp av jämförelseobjektens resursfördelning och resulterat i 
nyckeltal som kan fördelas över tid. Nyckeltalen är uppdelade i fasta och rörliga kostnader. De rörliga 
kostnaderna har enhetstiden månader i rapportens resultat, i VO-framställningen har enhetstiden fördelats 
ut hela vägen ned till dagar. Nyckeltal är uppdelade i fem olika kategorier, bodar/kontor för tjänstemän, 
bodar/kontor för hantverkare, Container, Mätinstrument, Rengöring. Som visas i Tabell 6.2.2.0 har 
flerbostadhusprojektet (röd) redovisat en tredje nivå av underrubriker på containrar, medan övriga rubriker 
enbart innehåller sammanställningen av underrubrikernas andra nivå. Detta är enbart för att underlätta för 
läsarens översiktsvy, då alla underrubriker har en till stapel underrubriker, likt containrar i första raden, men 
redovisas enbart som en klumpsumma. I tabellen visas det även att det är två projekt, Orange och Lila, som 
inte haft någon bodetablering utan har hyrt en närstående lokal, däremot har de containrar-, mätinstrument- 
och rengöringsposter. 

 

 

Tabell 6.2.2.0 - Fördelning över tid, bod 
 
 

Nyckeltal: Bodar, kontor m.m
Etablering Avetablering Månader Snitt Styck BTA red

RÖD
Bodar, kontor mm (Tjänstemän) 4 320 kr 5 000 kr 4 320 kr 25 7 12383
Bodar, kontor mm (Hantverkare) 4 320 kr 5 000 kr 4 320 kr 25 9,9 12383
Container, medel 1 033 kr

Container (Spol 10 FOT) 1 300 kr 17 1 12383
Container (Verktyg, med/utan hjul) 365 kr 8 2 12383
Container (20 FOT, ISO, LK 5, EL&BEL) 1 904 kr 21 1,1 12383
Container (20 FOT, ISO) 1 094 kr 15 1 12383
Container (8-10 FOT, oisolerad) 502 kr 20 1,6 12383

Mätinstrument - 12383
Rengöring 46 892 kr 12383

ORANGE
Bodar, kontor mm (hyr lokal) 36 lokal 30801

Container, medel 5 077 kr 23 1 30801
Mätinstrument 115 280 kr 30801
Rengöring -

GUL
Bodar, kontor mm (Tjänstemän) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 15181
Bodar, kontor mm (Hantverkare) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 15181
Container, medel 1 841 kr 15181
Mätinstrument 164 027 kr 15181
Rengöring 22 200 kr 15181

GRÖN
Bodar, kontor mm (Tjänstemän) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 14130
Bodar, kontor mm (Hantverkare) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 14130
Container, medel 1 841 kr 14130
Mätinstrument 164 027 kr 14130
Rengöring 22 200 kr 14130

Cramos-prislista
BLÅ
Bodar, kontor mm (Tjänstemän) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 10686
Bodar, kontor mm (Hantverkare) 3 411 kr 5 004 kr 3 411 kr 8* 10686
Container, medel 1 841 kr 10686
Mätinstrument 164 027 kr 10686
Rengöring 22 200 kr 10686

LILA
Bodar, kontor mm (hyr lokal) lokal 8400

8400
Container, medel 1 841 kr 8400
Mätinstrument 164 027 kr 8400
Rengöring 22 200 kr 8400

ROSA
Bodar, kontor mm (Tjänstemän) 2 100 kr 5 400 kr 3 200 kr 29 8 12067
Bodar, kontor mm (Hantverkare) 2 100 kr 3 024 kr 3 200 kr 29 8 12067
Container, medel 1 639 kr
Mätinstrument 291 885 kr
Rengöring 24 000 kr

Summa: 44 293 kr 47 219 kr

Bodar, kontor (per/mån)

*=brist på underlag, värde taget 
ifrån snitt
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Vid en totalkostnadsjämförelse, för bodposten, mellan Soluret och jämförelseobjekten med kostnad över tid 
som grund i Tabell 6.2.2.1, ger resultatet: 

Solurets prognos: 3 409 938 kr  

Rapportens framställning: 3 362 490 kr 

Ovanstående resultat är framtaget baserat på Bilaga 1, som är en prognos på Solurets resursplan. I 
resursplanen visas hur många bodar, containrar med flera, som är på plats och under vilken tid. Nyckeltalen 
nedan multipliceras därefter med tid och antal enheter, beroende på post och information i Bilagan.  
 
 

 
 

       Tabell 6.2.2.1 - Fördelning över tid, sammanställning 
 

Vid en totalkostnadsjämförelse, för bodposten, med Soluret baserat på kr/BTA, Tabell 6.2.0, ger dessa siffror: 

Solurets prognos: 3 409 938 kr (reducerad BTA= 12067 kvm) 

Rapportens framställning, med arbetscheferna tillvägagångsätt: 3 033 282 kr (reducerad BTA= 12067 kvm) 

 

 

6.2.3 Sammanställning av jämförda kontoposter 
 
 

 

 
Tabell 6.2.3 - Sammanställning av jämförda kontoposter 
 
 
 
 

Nyckeltal

Etablering: 4 429 kr /st
Avetablering: 4 722 kr /st

Bodar, kontor mm (Tjänstemän): 6 760 kr per/mån
Bodar, kontor mm (Hantverkare): 6 128 kr per/mån

Container: 2 872 kr per/mån
Mätinstrument: 235 692 kr tot

Rengöring: 35 398 kr tot

Totalt bod-kontot: 3 362 490 kr

Sammanställning av jämförda kontoposter

Soluret Nyckeltal (över tid) Nyckeltal (baserat på kr/BTA)
Kran 5 589 582 kr 4 768 247 kr 5 729 532 kr
Bodar, kontor mm 3 409 938 kr 3 362 490 kr 3 033 282 kr
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6.2.4 Framställning av omkostnadskonton kopplat till tid 
 
Nyckeltalen som används i VO måste fördelas över tid och det kräver i sin tur analys av utförliga tidplaner 
ifrån jämförelseobjekten. Nedan visas en sammanställning på hur den mest troliga grafen för JM:s 
exempelflerbostadhusprojekt kommer att se ut för varje konto, baserat på tidigare liknande projekt. Små 
textrutor har även lagts för att underlätta avläsning av graferna. Textrutorna är framtagna av tidplaner ifrån 
jämförelseobjekten, samt förklarade av sakkunnig inom de olika objekten och är ett direkt resultat av 
intervjuerna. 
 
 
 

 
 
Graf 6.2.4.0 - Krankostnadskurva Soluret  
 
 
I Graf 6.2.4.0 redovisas omkostnadspostens, Kran, kostnadskurva och är anpassad till exempelprojektet 
Soluret, med hänsyn till tid, BTA, arbetsmoment, semester och verkligt startdatum. X-axeln representerar 
tid och på Y-axeln representerar kostnad. Denna graf ligger till grund för VO-visualisering av 
exempelprojektet och det framställda krannyckeltalet som redovisar arbetsplatsomkostnadsposten Kran.  
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Graf 6.2.4.1 - Bodkostnadskurva Soluret  
 
 
I Graf 6.2.4.1 redovisas omkostnadspostens, bodar, kostnadskurva och är även denna anpassad till 
exempelprojektet Soluret, med hänsyn till tid, BTA, arbetsmoment, semester och verkligt startdatum. X-
axeln representerar tid och på Y-axeln representerar kostnad. Denna graf ligger till grund för VO-
visualisering av exempelprojektet och det framställda bodnyckeltalet som redovisar 
arbetsplatsomkostnadsposten Bodar, kontor m.m. 
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6.2.5 5D-visualiseringen i Vico Office 
 
 

 
 

Bild 6.2.5.0 - Kassaflöde samt Gantt-schema i Vico Office 

 
I Bild 6.2.5.0 visualiseras kostnaderna fördelat över tid, ett så kallat kassaflöde, med hjälp av det 
integrerade programmet Schedule Planner.  
 
 

 
Bild 6.2.5.1 - Visualisering av Soluret 

Efter att ha kopplat 3D-modellen, fått ut mängder, lagt till kalkylrecept och fått ut en kalkyl samt 
fördelat ut aktiviteterna i en tidsplan, så kan projektet visualiseras. Som visas i Bild 6.2.5.1 sker 
visualiseringen enligt tidplan, plats samt beroende på hur aktiviteterna har bundits till varandra. I 
vänstra delen av bilden visualiserar byggnadsskedet år 2020 i mars, högra delen av bilden 
visualiserar byggnadsskedet ett år senare, 2021 mars.   
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7 Analys 
 
I detta kapitel analyseras examensarbetets data ifrån föregående kapitel, med utgångspunkt i frågeställningen. Det diskuteras 
huruvida tillvägagångsättet till resultatet är logiskt och korrekt, samt belyser olika infallsvinklar på rapporten. 
 
Resultatet visar en variant på hur nyckeltalen kan utformas och användas i praktiken. Då denna visualisering 
visar totalkostnader med nyckeltal ifrån ett fåtal omkostnadsposter, så kan inte dessa nyckeltal och VO-mall 
tolkas som en färdig byggprojektmall för framtida projekt. För att fullborda visualiseringen behövs det göras 
en uppskattning på samtliga arbetsplatsomkostnader. Det resultatet däremot visar, är hur en tydlig översikt 
i ett projekt kan ge goda möjligheter för utvärdering och analys. En totalöversikt samlad på en plattform, 
tvingar även olika aktörer i processen att arbeta i samma verktyg och kan därför minska språkdifferenserna 
och risken för missförstånd. Efterfrågan för denna studie kommer, som tidigare nämnt, ifrån JM:s 
kalkylavdelning, då de behöver mer underlag för att bättre kunna analysera tillgången 5D-modellering. I 
nuläget saknas några viktiga byggstenar för att göra en lyckad 5D-kalkylering över produktionskostnaderna 
och denna rapport visar just på att kompetenserna inom produktion måste sammansvetsas. 

Nyckeltal kan mycket väl utformas olika beroende på omkostnadspost. Resultatets nyckeltal är till stor del 
kopplat till tid och storleken på projekten. När typvärden för andra omkostnader ska tas fram, kan det finnas 
mer komplexa faktorer som spelar in och behöver undersökas. Ett exempel på en omkostnadspost, som 
högst troligen kommer att kräva andra parametrar än resultatets nyckeltal, är energikostnader (43 840). 
Energikostnader har inte speciellt homogena resurskurvor, detta i och med svårförutsägbara yttre och inre 
faktorer spelar in. Faktorer, i det här fallet som skulle kunna spela in, är elbörspriset ifrån Nordpol för den 
givna tidsperioden, väder och vind, vilket skede bygget är i och under vilken årstid. Då ett byggprojekt 
innefattar mycket pengar och intressenter, långivare och delägare som ställer höga krav på snabb produktion, 
måste ett byggprojekt starta, vid givet klartecken, oavsett årstid. Detta medför att ett bygge kan synkronisera 
energipostens mest kostnadskrävande period med årstidens dyraste börspris (dec-mar), vilket kan medföra 
stora procentuella skillnader på totalkostnaden. Börspriset som i sin tur påverkas av många olika faktorer, 
vilket denna rapport inte fördjupar sig i. 
 
En vanligt förekommande taktik för att slippa elbörsens svängningar är att teckna fasta avtal med elbolagen, 
vilket hjälper en av de två faktorerna att förutspå kostnaderna för den posten. Det fasta avtalet påverkar 
dock inte huruvida årstiden tajmar byggets mest kostnadskrävande perioder. Uppvärmningskostnader, är 
ett exempel på hur byggets skede kan påverka energiposten beroende på årstiden. Detta då betydligt större 
elkostnader uppstår när en byggarbetsplats kräver en viss temperatur under den kallaste perioden på året. 
Av uppenbara anledningar krävs mer energi för att upprätthålla en tillfredställande innetemperatur på t.ex. 
23°C när utetemperaturen är -15°C grader, jämfört med 5°C. Det krävs alltså vidare forskning på hur andra 
nyckeltal i omkostnaderna ska utformas och det är osannolikt att metoden som använts i denna rapport kan 
appliceras på samtliga poster. 
 
Olika faktorer spelar in på arbetsplatsomkostnaderna och kan därmed påverka nyckeltalen. Att ta fram 
nyckeltal på samtliga poster i omkostnader kan vara en start, för att tidigarelägga processen av omkostnader 
till kalkylavdelningen. Däremot finns det poster i omkostnaderna som kommer att kräva en djupare 
undersökning från projekt till projekt. Arbetschefer, entreprenadingenjörer och platschefer har fortfarande 
ett lika stort ansvar att granska projekten och dess enskilda omständigheter, för att sedan göra en begåvad 
uppskattning på vad kostnaderna kommer att bli. Den stora skillnaden ifrån idag, blir att de som gör 
resursplanering och omkostnadskalkyl, kommer att ha typvärden ifrån kalkyl att gå på, typvärden som är 
baserade på JM:s alla projekt och inte bara de värden som till exempel en arbetschef själv gjort.  
 
En arbetschef har som mest 1–3 projekt igång samtidigt som löper under några år, kan bara få en viss mängd 
erfarenhet, medan ett system där alla projektens information samlas kan dra mer lärdomar, ge bättre 
återkoppling, samt ge mer underlag till nästkommande projekt, än individens egen erfarenhet kan. Samma 
sak gäller för varje yrkesrolls egna nyckeltal som använts, då en del av arbetet för omkostnader baseras på 
nyckeltal ifrån tidigare relativt likartade projekt, kan en gemensam plattform ge detta mer precisa nyckeltal. 
VO, som används på JM, kommer även att underlätta processen mer och mer, eftersom systemet kommer 
känna igen projekten och lösningarna som appliceras, ju mer data som finns tillgänglig.  
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I och med att 80% av kostnaderna sätts i projektering och 20% sätts i produktion, därav mycket av det som 
finns att hämta ur 3D, 4D och 5D-modeller är just överblicken över projektet. Överblicken som kan ge 
insikter, såsom, om ett projekts geometri styrs i en viss riktning kan tidplanen kortas ned och spara 
kostnader. I och med att ändringar i en 3D-modell ger direkta konsekvenser på kostnadsaxeln och tidsaxeln, 
går det enkelt att se hur mycket totalkostnaden påverkas av olika materialbyten, tillägg ifrån kund, ökad eller 
minska personalstyrka med mera. Med en god översikt underlättas analysarbetet och med möjlighet att testa 
datasimulerade lösningar kan utförligare och mer välgrundade beslut fattas. 
 
I 20 års tid har JM kämpat för att gå bort ifrån att vara ett projekt-företag och gå emot att bli ett process-
företag. Ett projektföretag, mycket likt resten av branschen, arbetar mindre med standarder och 
arbetsmanualer, utan arbetar mer specifikt från projekt till projekt. Medan ett processföretag försöker 
standardisera hela processen och strävar efter att varje projekt följer samma mönster. I flera områden har 
JM kommit långt i detta avseende, tydliga arbetsmanualer, prefablösningar, standardiserade byggnader mer 
mera, däremot finns det fortfarande stora utvecklingsmöjligheter i organisationen. Något som detta arbete 
belyser är just hur framställningen av omkostnadskalkyler sker på olika sätt beroende på avdelning, projekt 
och personliga preferenser. Då den gemensamma plattformen kommer att kunna samla många av 
yrkesrollerna, kan detta medföra en mer strukturerad projektering och tydligare arbetsuppgifter för varje 
yrkesroll i processen, mycket likt uppdelningen i produktion. Utvecklingsmöjligheten av detta område är 
något som framgått tydligt ur intervjuerna, där samtliga intervjuade beskriver olika typer av strategier för 
framtagning av omkostnader. Inte minst framkommer avvikande strategier, då framställningen av kalkyler, 
nyckeltal och omkostnadernas underrubriker analyseras, beroende på vilket projekt och region som 
undersöks.  
 
I JM:s olika omkostnadskonton (43100-43883), verkar platscheferna själva godtyckligt lägga in olika typer 
av underrubriker och kostnader, vilket kan göra en jämförelse mellan projekten omkostnader något svårare. 
Differenserna mellan de olika kostnadssammanställningsmallarna försvårar även undersökningsprocessen 
och kan påverka resultatet, då det tar ett tag att sätta sig in i hur konstruktörerna, av kostnadsmallen, ställer 
upp kostnaderna och redovisar resultatet. I vissa fall kan det krävas rådgivning av den sakkunniga eller annan 
som bekantats sig med projektet faktiska utförande, för att minimera risken av feltolkning av dokument.  
 
Nyckeltalet som omfattar posten Bodar, kontor m.m. påverkas bland annat av antalet personer som ska vara 
på arbetsplatsen samtidigt och fördelningen mellan män och kvinnor. Antalet arbetare brukar oftast 
förenklas till en korrelationsfaktor baserat på storleken på projektet, alltså hur mycket reducerad BTA 
projektet omfattar. Fördelningen mellan män och kvinnor är desto svårare att förutspå, då antalet kvinnor 
i hantverkaryrket har ökat de senaste åren och JM utlovar att inom en snar framtid ha enskilda 
omklädningsrum för män och kvinnor. Det skulle förstås påverka bodetableringen och framförallt de 
framtagna nyckeltalen som är baserade på att alla hantverkare kan kunna byta om i samma omklädningsrum. 
Ifall framtiden skulle innefatta en jämnare fördelning mellan könen, skulle de göra det enklare att förutspå 
bodkostnaderna då det konstant kan räknas med två omklädningsrum. I dagsläget och historiskt har 
bodetablering innefattat ett omklädningsrum, vilket nyckeltalet i denna rapport är baserat på. En potentiell 
framtid skulle också kunna inkludera en smartare lösning på de redan yteffektiva byggnadsbodarna, som 
leverantören, i JM:s fall Cramo, utvecklar och tar fram. Ifall detta är en möjlighet eller skulle kunna vara en 
potentiell lösning för framtiden, lägger den här rapporten ingen vikt i, däremot är det värt att poängtera för 
nyckeltalets kredibilitet.  
  
Som resultatet redovisar i Tabell 6.2.3, visas det hur arbetschefernas sätt att ta fram nyckeltal snabbt ger 
rimliga värden för varje kostnadspost, exempelvis kranposten och kan till och med vara mer precist än det 
djupgående nyckeltalet som även inkluderar tid. En anledning till att kontot avviker mer i nyckeltalet över 
tid, är då mobilkran som inkluderas under kranposten, av erfarenhet inte sällan blir lite större än först 
beräknat. Vid intervju med kalkylchef på JM intygades skickligheten hos flera av arbetscheferna och deras 
förmåga att upprätta kostnadsprognoser. Dock duger det endast som avstämningstal i samband med en 
VO-framställning då kostnaderna också måste fördelas ut över tid för att kunna följa dess utveckling. Vilket 
betyder att i framtiden kan det komma en tid där mindre vikt läggs på den typen av nyckeltal och krav läggs 
på nyckeltal över tid. I samma bild redovisas även hur väl bodkontots totalkostnad kan förutspås med hjälp 
av nyckeltalet som används i VO. Skillnaden mellan bodkontots nyckeltal och krankontots, kan indikera att 
krankontots nyckeltal kräver mer undersökning eller mer erfarenhet för en utförligare uppskattning. En 
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potentiell anledning till att arbetschefer lägger sig på en något högre värde på denna post, än de tidsbaserade 
nyckeltalen, är att deras erfarenhet säger att posten inte sällan kräver lite mer marginal för mobilkranars 
osäkerhet. I och med att hyran för en mobilkran påverkar kontoposten Kran så pass mycket och behovet 
för mobilkran kan vara svårt att förutspå till hög precision, skulle detta vara en anledning till att lägga på en 
liten marginal för spelrum av mobilkranskostnadsposten.  
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8 Slutsatser 
 
I detta kapitel redovisas rapportens resultat, alltså huruvida mål och frågeställningar är besvarade. Här tas även upp eventuella 
frågor till kommande forskningsarbeten. 
 
JM AB har goda förutsättningar att utvecklas med hjälp av digitalisering och 5D-kalkylering, detta då många 
av verktygen som behövs för 5D-visualiseringar i VO redan finns på plats. En djupare undersökning och 
vidareutveckling av nyckeltal i arbetsplatsomkostnaderna behövs. Nyckeltalen, som belysts i denna rapport, 
kan komma att se olika ut beroende på kostnadspost. Att formulera nyckeltal på samtliga omkostnadsposter 
behöver inte nödvändigtvis vara det slutgiltiga målet, i och med att behovet av granskning av sakkunnig 
inom varje område inte kommer att försvinna. Därför kan ett nyckeltal för en post ses som ett verktyg att 
underlätta granskningen av ett projekt, samt ge ansvariga på omkostnader mer utrymme att granska fler 
projekt eller åtminstone besparas tid för inte behöva börja om från början varje gång ett nytt projekt startar.  
 
Delmål 1: Denna studie har undersökt vilka tydliga nyckeltal som finns i arbetsplatsomkostnaderna och kan 
kopplas ihop med material- och arbetstidskostnaderna. I mån av tid har nyckeltalen utformats efter vilka 
som har visat tydligast mönster från projekt till projekt. Rapporten begränsar sig till posterna Kranar och 
Bodar, kontor m.m. som, bevisat i resultatet, gett minsta avvikelserna mellan projekten, vars resultat gett tydliga 
och verklighetsförankrade nyckeltal.  

Delmål 2: Nyckeltal har utformats och sammanställts, utifrån liknande flerbostadhusprojekt. Nyckeltalen 
har prövats mot ett framtida verkligt projekt på JM, och nyckeltalens verklighetsförankring bevisats genom 
att jämföras mot projektets kostnadsprognos och resulterat i liknande, inom rimliga ramar, kostnadsposter.  

Delmål 3: I och med de framtagna omkostnadnyckeltalen har en 5D-simulering av produktionskostnaderna 
möjliggjorts. Via visualiseringen, i programvaran VO, har JM:s kalkylavdelning givits ett underlag för 
framtida analyser och utveckling av projekteringsarbetet som kan vidareutveckla JM mot ett processföretag. 

Målet med rapporten har varit att förbättra analysen av kalkylerade produktionskostnader med tillämpning 
av 5D-kalkylering. Sammanställningen av nyckeltal på omkostnader, som visualiseras i VO, har som syfte 
att optimera projekt genom att ta fram tydligare kopplingar mellan kostnad och tid. Rapportens reliabilitet 
måste självklart valideras av företaget i frågan. Däremot är denna visualisering och nyckeltalsframställning 
ett exempel på hur ett möjligt tillvägagångsätt kan se ut. Frågeställningarna och rapportens syfte kan därmed 
ses som besvarade. Examensarbetet har belyst och undersök de problem som JM önskat undersökt.  

 
 
  



  41 

  



  42 

9 Rekommendationer 
 
I detta kapitel tar författarna upp deras egna rekommendationer till JM AB med hänsyn till föregående kapitel och rapportens 
resultat. 
 
Med hänsyn till JM:s framtidsresa mot en mer digitaliserad värld skulle en undersökning kring hur företaget 
ska få en mer strukturerad process i projekteringen, på bästa sätt, starkt rekommenderas. Däribland samla 
den stora mängden kunskap som yrkesrollerna platschefer, arbetschefer och entreprenadingenjörer besitter 
kring omkostnader. Att strukturera om projekteringen till att göra framgångsrika 5D-kalkyleringar, skulle 
kunna vara det enskilt största steget JM kan göra för att bli ett process-företag, som de har arbetet emot de 
senaste 20 åren.  
 
Kunskap inom programmet i VO är ett måste för att smidigt göra 5D-kalkyleringar, något som kommer att 
kräva investeringar, från företagets sida, i form av utbildning i programvaran för de anställda. Som det ser 
ut i dagsläget har kalkylavdelningen goda kunskaper inom programvaran-VO vad gäller mängdning, däremot 
finns det utvecklingspotential kring just 5D-kalkylering. Detta då det är nyutforskad mark och ingen på 
företaget har i dagsläget gjort ett helt projekt i programmet.  
 
Som tidigare nämnt måste kunskapen, som är baserad på erfarenhet, tas tillvara på och ett nytt sätt att 
kommunicera mellan avdelningarna skulle därav kunna undersökas. I och med att JM med digitaliseringen 
försöker tidigarelägga kostnadsprognoserna, hamnar mycket ansvar på kalkylavdelningen, som i dagsläget 
arbetar efter byggnadsdelar och inte efter tidsplaner som de övriga yrkesrollerna gör. När kalkylavdelningen 
ska försöka ta de stora stegen mot 5D-kalkylering, kommer det att krävas ett nära samarbete med 
yrkesrollerna som tagits upp i denna rapport och god kommunikation, är sen gammalt, en mycket viktig 
aspekt för framgång.  
 
Med ett nära samarbete mellan avdelningarna kommer snabbt fler nyckeltal tas fram och utvecklas. Detta 
tillsammans med igenkänningsfunktionerna i VO, bidrar till stora möjligheter för prognoser med hög 
precision. Den gemensamma plattformen skulle också kunna bidra till en gemensam överenskommelse av 
utformning av de olika kalkyl-mallarna. Vilket skulle underlätta granskningen av varandras arbeten, då man 
slipper sätta sig in i uppbyggnaden av ett nytt kostnadssammanställningsdokument i varje projekt. Detta 
leder till högre kvalitet av slutprodukten och lägre tidsåtgång till granskning för granskning av andras projekt. 
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Bilaga 2 
 
 
 

 
 
 
 

Frågor till platschef/arbetschef/entreprenadingenjör/produktionschef 
 

1. Hur går prissättningen till när man planerar för 
arbetsplatsomkostnaderna? Hur går tankegången? 

2. Upplever du att det går att se likheter mellan projekt till projekt? 
(flerbostadhusprojekt) 

3. Vad anser du om möjligheten att skapa generella nyckeltal för 
arbetsplatsomkostnaderna?  

4. Vad är de största hindren med generella nyckeltal? 
5. Vi kommer att göra en mindre visualisering av ett byggprojekt, där vi i 

5D ska visa ett exempel på hur vi använder oss (om möjligt) av några 
nyckeltal på arbetsplatsomkostnaderna. Vilka poster i 
arbetsplatsomkostnaderna är enklast att generalisera/vilka poster skiljer 
sig minst ifrån projekt till projekt som vi kan göra nyckeltal av?  

6. Vilka värden utnyttjar ni ifrån kalkylen? Hur mycket är baserat på egna 
erfarenheter? 

 
Frågor till kalkylatorer/kalkylchef  

1. Beskriv ert tillvägagångssätt vid kostnadskalkylering?  
2. Vad upplever ni kan vara mest problematiskt vid kalkyleringen?  
3. Vad upplever ni i kalkyleringen kan avvika?  
4. Vad kan avvikelserna bero på?  
5. Beskriv din syn på hur utformningen av kalkylen bör vara?  
6. Upplever du att det går att se likheter mellan projekt? 

(flerbostadhusprojekt) 
7. Vad anser du om möjligheten att skapa generella nyckeltal?  
8. Upplever du att det är möjligt att tillämpa dessa på alla projekt?  
9. Vilka nyckeltal skulle ni anse mer generellt användbara för optimera 5D?  
10. Inom vilka områden uppstår de största differenserna? 
11. Vad skulle ni anse att dessa differenser beror på? 
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