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Abstract 
The cost of construction projects have increased during the past few years. Different actors in the 

construction industry work together to advocate various measures to mitigate these cost increases. 

One of these measures is to try to improve the efficiency in the phase of production. By striving for a 

kind of standardization with a constant quest for improvement, the productivity can increase while the 

costs of production fall.  

For this thesis has a case study been conducted at the construction company JM AB which is seeking 

this. They call the approach structured production and have implemented various measures to achieve 

a more productive output.  

Based on information from reconciliations, the cost and the spent hours of craftsmen have been 

analyzed at the company where the case study took place. The compilations are presented in graphs 

and analyzes based on regression lines and mathematical ratios.  

The conclusion is that structured production affects the productivity. Costs and number of hours for 

craftsmen are in the period 2007-2011 affected, both positively and negatively.  
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Examensarbete 
Titel: Påverkar Strukturerad produktion produktiviteten? Analys av mätningar från byggbranschen  

Författare: Anders Ragnerstam 

Institution: ABE/Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer: 140 

Magisternivå: 30 hp 

Handledare: Väino Tarandi 

Nyckelord: Produktivitet, Strukturerad produktion 

Sammanfattning 
Kostnaderna för byggprojekt har under de senaste åren ökat. Olika aktörer inom byggbranschen 

samverkar och förespråkar olika åtgärder för att motverka dessa kostnadsökningar. En av dessa 

åtgärder är att försöka effektivisera produktionen. Genom att bland annat sträva efter en typ av 

standardisering med en ständig strävan efter förbättring kan produktiviteten öka samtidigt som 

kostnaderna i produktionen sjunker.  

För detta examensarbete har en fallstudie genomförts hos byggföretaget JM AB som eftersträvar 

detta. De kallar arbetssättet strukturerad produktion och har implementerat olika åtgärder för att 

uppnå en produktivare produktion. 

Utifrån sammanställningar av olika avstämningar har kostnader och nedlagda timmar för hantverkare 

analyserats hos företaget. Sammanställningen presenteras i diagram och analyser grundas på 

regressionslinjer och matematiska nyckeltal.  

Slutsatsen är att strukturerad produktion påverkar produktiviteten. Kostnader och antalet timmar har 

mellan perioden år 2007-2011 påverkats, både i positiv och i negativ bemärkelse.      
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1. Inledning 
I detta kapitel tas detta examensarbete huvudsakliga syfte upp. Övergripande information kring 

ämnets bakgrund, arbetets mål, avgränsningar och disposition presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn har länge ansetts vara en av de mest konservativa branscherna i det avseendet att man 

inte nämnvärt har förnyat olika processer varken i projekterings- eller produktionsfasen de senaste 

åren (Josephson och Saukkoriipi, 2005). Detta trots att kostnaderna för olika byggprojekt för varje år 

ökat (Socialdepartementet Byggkommissionen, 2002). Det bekräftas även av statistik från SCB 

(Statistiska centralbyrån), där en ökning kan ses för den totala produktionskostnaden per primär 

bruksarea (Sundberg, 2011). Detta gäller hela byggbranschen, privata företag, bostadsrättsföreningar 

samt offentliga företag (se Diagram 1).  
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Diagram 1: Total produktionskostnad/total primär bruksarea för nybyggda flerbostadshus. År 1994-

2006. 

Ytterliggare statistik framtagen av SCB där man har mätt faktorprisindex (se Diagram 2), vilket är ett 

index som mäter prisutvecklingen för olika produktionsfaktorer i branschen (Kaarto, 2012), visar på att 

olika produktionskostnader har ökat de senaste åren.   
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Diagram 2: Faktorprisindex, FPI, för bostäder exklusive löneglidning och moms. År 1975-2011. 

1.2 Problemformulering 
På senare år har man lyft problemet och företag i branschen försöker idag sträva efter att effektivisera 

produktionen och sänka dess kostnader genom att införa olika åtgärder som strukturerar upp den 

(Byfors, 2011). Att strukturera produktionen kan bland annat innebära att använda sig av 

monteringsanvisningar ute i själva produktionen, noggrannare uppföljning av kostnader och tidsplaner 

och ramavtal med olika leverantörer (Hindersson, 2011). Detta görs för att bättre kunna kalkylera 

kommande projekt, analysera dessa och på sikt sänka kostnaderna. Framförallt handlar strukturerad 

produktion om att sträva efter en typ av standardisering och på så sätt kunna kontrollera samtliga 

kostnader för ett projekt (Liker, 2004). 

JM (JM AB) är ett av företagen i byggbranschen som relativt nyligen (2010) introducerat, vad de kallar, 

strukturerad produktion. Sedan år 2007 har företaget sammanställt varje projekts produktionskostnad 

samt ställt samman dessa för hela koncernen och därigenom dragit slutsatsen att 

produktionskostnaderna har ökat för varje år. Prognoser utförda av JM har påvisat att 

produktionskostnaderna kommer att fortsätta öka och därför togs beslutet att företaget skulle 

implementera arbetssättet strukturerad produktion (Intervjuer, 2011).  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Flera av Sveriges tekniska högskolor och ledande byggföretag förespråkar arbetssättet att strukturera 

produktionen (Öjmertz, 2006) och utifrån bakgrunden och problemformuleringen togs en 

frågeställning fram för detta examensarbete. Frågeställningen var följande: 

 Påverkar strukturerad produktion produktiviteten i produktionen? 

1.4 Mål 
Syftet och målet med detta examensarbete har varit att besvara frågeställningen. Påverkar 

strukturerad produktion produktiviteten, ja eller nej. Målet har varit att svaret ska styrkas genom 

tydligt redovisade resultat, en objektiv analys och diskussion. Hänsyn ska ha tagits till eventuella 

faktorer som kan ha påverkat resultatet och utifrån ovanstående ska välgrundade slutsatser kunna 

besvara frågeställningen.     

1.5 Konsekvenser 
Hela byggsektorn vill sänka sina kostnader och olika aktörer samarbetar till viss del för att eftersträva 

detta (Byfors, 2011). Förhoppningen kring detta examensarbete var att det redovisade resultatet och 

slutsatserna, med utgångspunkt i frågeställningen, ska fungera som underlag för huruvida strukturerad 

produktion är att eftersträva även i framtiden.   

1.6 Rapportens disposition 
Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel tas bakgrund, syfte och frågeställning till detta examensarbete upp. 

Kapitel 2 Metod: I detta kapitel presenteras förutsättningar och tillvägagångssätt för att kunna 

besvara frågeställningen. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram: I detta kapitel tas en generell bakgrund till ämnet upp samt orsaker 

till frågeställningen. Fokus ligger på den litteratur som tidigare har skrivits och som byggbranschen har 

kommit i kontakt med och på så sätt har påverkat dem. Teori, i form av matematiska formler, som har 

tillämpats för att kunna visa upp resultatet för detta examensarbete presenteras även i detta kapitel.  

Kapitel 4 Genomförande: I detta kapitel presenteras en nulägesbeskrivning samt det material som varit 

tillgängligt för att kunna redovisa resultatet på ett övergripande vis.   

Kapitel 5 Resultat: I detta kapitel redovisas resultatet från den fallstudie som har genomförts i diagram 

och via kommentarer. 

Kapitel 6 Analys och diskussion: I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten utifrån 

resulterande diagram. Utvalda diagram från kapitel 5 visas igen för att läsaren ska kunna återknyta 

analysen till ett resultat.   
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Kapitel 7 Slutsatser: I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser, validitet och reliabilitet 

utifrån redovisade resultat och analyser.   

Kapitel 8 Rekommendationer: I detta kapitel ges rekommendationer och förslag till vidare studier 

utifrån arbetets slutsatser.  
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2. Metod 
För att kunna besvara examensarbetets syfte och frågeställning beskrivs i detta kapitel metoden som 

applicerades. Val av angreppssätt, förutsättningar, tillvägagångssätt och avgränsningar beskrivs.  

2.1 Angreppssätt  
Valet av sätt att angripa denna undersökning har varit genom induktion, det vill säga att genom 

observationer (för detta examensarbete redan genomförda mätningar) upptäcka ett mönster och 

utifrån det formulera en generalisering. Eftersom denna undersökning baseras på empiriskt material 

lämpar sig valet av angreppssätt väl för detta (Ghauri & Gronhaug, 2010). 

En fallstudie av byggföretaget JM:s (mer om JM, se kapitel Genomförande) projekt i 

Stockholmsområdet har genomförts. Kostnader och redovisade timmar från egna hantverkare har 

jämförts för varje projekt. Dessa har redovisats i ordningsföljd sett till produktionsstart. För att kunna 

besvara frågeställningen för detta examensarbete så har valet av att genomföra en fallstudie lämpligt, 

enligt författaren av detta arbete, då detta genererat faktiska utfall. Dessa utfall har presenterats i 

form av regressionslinjer (se kapitel Teoretisk referensram) i diagram. Indatan för dessa har 

analyserats med hjälp av nyckeltal som härleder från matematiska statistiska formler.  

2.2 Förutsättningar 
Tillgängligt material för att kunna dra slutsatser kring huruvida strukturerad produktion påverkar 

produktiviteten har sträckt sig bak till år 2007. Materialet har bestått av samtliga avslutade 

flerbostadshusprojekt i Stockholmsområdet genomförda av JM. För varje projekt fanns 

projektinformation i form av antal nedlagda timmar från hantverkare tillhörande arbetslaget stom och 

arbetslaget inredning (utförligare information om arbetslagen, se kapitel Genomförande). Materialet 

har även bestått av totala kostnader för hela projektet samt dess underkonton, information om totala 

areor, typ av stomme och så vidare (se kapitel Genomförande). Projektinformationen har varit samlad 

i olika dokument som har sammanställts i detta arbete (se Bilagor).  

2.3 Tillvägagångssätt 
För att kunna redovisa och analysera den kvantitativa data som har insamlats i detta examensarbete 

har olika begrepp, program, numeriska beräkningar och statistiska metoder använts. Dessa 

presenteras i kommande kapitel (se kapitel Teoretisk referensram). För mer grundlig förståelse och 

presentation av dessa rekommenderas litteratur inom matematisk statistik (Vännman, 2002).   

Eftersom inte antal timmar från underentreprenörer har redovisats i avstämningar utan endast deras 

kostnader, har endast timmar för egna hantverkare jämförts gentemot kalkylerade timmar, timmar 
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enligt överenskommelse, fördelade timmar och totalt antal nedlagda timmar på plats (se kapitel 

Genomförande).  

En litteraturstudie har genomförts för att se över vad som tidigare publicerats inom ämnet 

produktivitet, varför man idag är intresserad av att mäta den, vad som varit orsakerna till detta samt 

vilka åtgärder som föreslagits (se kapitel Teoretisk referensram).  

Hur JM ser på begreppet strukturerad produktion presenteras även för att läsaren ska kunna jämföra 

detta med omvärldens definition (se kapitel Genomförande).   

2.4 Datainsamling 
En geografisk insamling av data begränsat till Stockholmsområdet har genomförts. Detta för att dessa 

projekt har avstämts gentemot nedlagda timmar på ett enhetligt vis jämfört med övriga landet.  

Kvantitativ data 

En kvantitativ undersökning har genomförts. Påbörjade samt avslutade projekt i produktion, 

bestående av nyproducerade flerbostadshus, av JM i Stockholmsområdet mellan första kvartalet 2007 

och andra kvartalet 2011 är totalt 40 stycken. Denna kvantitativa data har behandlats genom 

numeriska beräkningar och statistiska metoder (se kapitel Resultat). 

Kvalitativ data 

För att kunna placera resultatet av denna kvantitativa undersökning i förhållande till strukturerad 

produktion så har även en kvalitativ undersökning genomförts genom intervjuer och samtal. 

Intervjuerna har ej varit strukturerade i någon form utan varit av karaktären personlig kommunikation. 

De personer som har intervjuats är personal på JM som arbetar med utvecklingen av strukturerad 

produktion. Detta för att se över hur JM definierar strukturerad produktion samt vad som har 

implementerats i deras verksamhet genom åren för att eftersträva arbetssättet.   

2.5 Avgränsningar  
På JM:s begäran får ej vissa nyckeltal redovisas och presenteras offentligt annat än för JM själva.  

Konkreta värden för kostnader och timmar per areaenhet presenteras därför ej i detta examensarbete. 

De nyckeltal som detta berör är medeltal, median samt formeln för regressionslinjen (se kapitel 

Teoretisk referensram). Dessa nyckeltal är utbytta mot bokstaven ”Z”.  

För de diagram som berör kostnader och timmar per areaenhet och som presenteras (se kapitel 

Resultat), är värdena på Y-axeln borttagna. Detta för att värden inte ska kunna utläsas. 

Resultatet och analysen har endast grundats på projekt som är genomförda av JM i 

Stockholmsområdet från och med januari 2007 fram till och med juni 2011. Detta då sammanställning 
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av olika projekts timmar för egna hantverkare endast sträcker sig tillbaka till 2007, samt att inga 

projekt hade hunnit med att både bli uppstartade och avslutade från och med juni 2011 fram till 

uppstartandet av detta examenarbete (december 2011). Att arbetet är begränsat till 

Stockholmsområdet är därför att olika regioner inom företaget har redovisat sina avstämningar i olika 

utformade dokument.  
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel tar upp vad som tidigare publicerats inom ämnet. Bakgrunden och orsaken till att 

introducera strukturerad produktion, att förhoppningen var att det ska öka produktiviteten. Vad som 

har skrivits kring begreppet produktivitet tidigare samt vad som gjorts för att försöka mäta detta i 

byggbranschen tas även upp i detta kapitel.  

En stor del av den litteraturstudie som har gjorts grundar sig på fackpress och rapporter. Valet av detta 

gjordes eftersom det är denna typ av litteratur som branschen främst nås och har tagit del av, enligt 

författaren av detta examensarbete. Då resultatet för detta arbete har grundat sig på en fallstudie och 

analyserats med matematiska statistiska metoder och inte på litteraturstudier så har fokus legat på 

just fackpress och rapporter i detta kapitel och inte på vetenskaplig teori.  

Detta kapitel tar även upp de teoretiska och matematiska formler som har använts i detta 

examensarbete för att kunna besvara frågeställningen.  

3.1 Detta har hänt i branschen  

Dåligt index  

SCB presenterar varje år flera index som påvisat att kostnaderna inom byggsektorn ökar (se Diagram 1 

och 2). Det index som dock har fått mest uppmärksamhet är Byggnadsprisindex (se Diagram 3) som 

ursprungligen är hämtad från SCB. I detta diagram kan man se hur byggnadsprisindex stigit snabbare 

än konsumentprisindex (Lind och Song, 2011).  

 

Diagram 3: Byggnadsprisindex, 1968-2007. 
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Mot bakgrund av detta diagram så har flera rapporter och utredningar genomförts. Regeringen 

tillsatte en kommission till att föreslå åtgärder mot byggsektorns olika problem, bland annat deras 

höga priser. Detta mynnade ut i rapporten Skärpning gubbar! (Socialdepartementet 

Byggkommissionen, 2002). Denna rapport belyste problemet med det konservativa tänkandet ”att så 

här har vi alltid gjort”. Kommissionen anser att branschen har svårigheter att se samband mellan sina 

problem och det egna agerandet, eller till och med bristen på detta. Kommissionen drog slutsatsen att 

bristen på personalutveckling, forskning och jämställdhet leder till svag konkurrens, lågt 

omvandlingstryck, revirtänkande och svårigheter att ta till ny kunskap. Detta leder i sin tur till orsaker 

som bristande kvalité, höga priser och dålig förståelse för slutkundens behov och förväntningar. En 

uppföljande rapport genomfördes senare med titeln Sega gubbar? (Statskontoret, 2009). Slutsatsen i 

denna rapport var just att branschen är starkt fragmenterad. Det bör dock nämnas att dessa rapporter 

har blivit starkt ifrågasatta för deras kvalité, då innehållet och slutsatserna inte ansetts ha grundat sig 

på en korrekt vetenskaplig metod (Bröchner, 2011).  

I en rapport från KTH (Lind och Song, 2011) ifrågasätter författarna det index som SCB presenterar i 

sina årliga rapporter (se Diagram 3). En kvalitativ undersökning har genomförts genom intervjuer med 

ansvariga för statistiken. I en artikel från Byggindustrin har detta uppmärksammats (Hindersson, 2012) 

och författarna till rapporten har sammanfattat sina slutsatser till att: ”Det är omöjligt att med dagens 

mätningar och indexsystem att svara på hur branschens produktivitetsutveckling ser ut.” De ansåg att 

det fanns systematiska fel för de index som har använts.  

Förslag på åtgärder 

De statistiska mätningarna från SCB och de rapporter från Byggkommissionen och Statskontoret 

belyser en uppfattning inom byggbranschen som kan uppfattas som konservativ och att det finns 

utrymme till förbättring. En av de rapporter som belyser och bekräftar detta är Slöseri i byggprojekt 

(Josephson och Saukkoriipi, 2005). Författarna ansåg att det förekommer slöseri i form av tid och 

pengar under ett projekts olika skeden (projektering, produktion, garantitid) och gav olika exempel på 

detta. Denna kvalitativa undersöknings slutsats som framkommit genom diskussionsgrupper var att 

det fanns stora möjligheter till förbättring inom alla skeden i projekt inom byggbranschen.  

En uppföljande rapport, 31 rekommendationer för ökad lönsamhet (Josephson och Saukkoriipi, 2009), 

genomfördes. Kvalitativa mätningar har gjorts av tiden och denna har delats in i tre olika kategorier: 

värdeskapande tid, nödvändigt slöseri av tid och rent slöseri av tid. Exempel på detta: 

Värdeskapande tid: hantverkaren skruvar fast gipsskivan.  

Nödvändigt slöseri av tid: hantverkaren bär fram gipsskivan.  
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Rent slöseri av tid: hantverkaren står och väntar på att gipsskivan ska levereras.  

Tid är pengar och med bakgrund av dessa observationer togs 31 förslag på förbättringar fram som 

kunde göras för att spara tid och därigenom pengar. Förslagen togs fram för att kunna sänka 

kostnaderna inom branschen. Rapportens resultat påvisar att mer än 50 % av tiden i produktionen är 

någon typ av slöseri. Författarna påstår då att detta bidrar till en kostnadsökning på cirka 30-35 %. 

Deras rekommendationer var att branschen bör sträva efter någon typ av standardisering i ett 

byggprojekts olika skeden. I just produktionen genom att utveckla tekniska system som kan användas i 

flera projekt, till exempel genom att minska sortimentet av olika komponenter som används inom 

produktionen samt standardisera dessa. 

Regeringen tillsatte 2009 en produktivitetskommitté. Denna skulle på regeringens direktiv följa upp 

och analysera de statliga beställarnas agerande för att förbättra produktiviteten och 

innovationsgraden i anläggningsbranschen (Produktivitetskommittén, 2011). Den slutgiltiga rapporten 

ska redovisas i juni 2012 (efter detta examensarbetes färdigställande), men de delrapporter som 

hittills framtagits (Produktivitetskommittén 2010, 2010b, 2011, 2011b) påpekar även de att åtgärder 

som att ta tillvara på upprepning, standardisering och stordrift bör eftersträvas. Man bör utveckla 

uppföljning och utvärdering samt utveckla mätningen av produktivitets- och innovationsgraden.  

Lean för ökad produktivitet 

Olika branscher har under årens lopp ställts inför olika problem. Fordonsindustrin är ett exempel på en 

sådan där konkurrensen och kostnaderna har ökat samtidigt som vinstmarginalerna blivit mindre. 

Bilföretaget Toyota är ett företag som gått i bräschen för att hantera denna problematik genom att 

arbeta med lean; långsiktigt tänkande, att rätt process ger rätt resultat, utveckla personal och 

samarbetspartners och att söka grundorsaken till problem. Efter publiceringen av boken Lean thinking 

(Womack & Jones, 2003) och dess första utgåva 1996 fick konceptet lean sitt stora genomslag och 

började sprida sig till andra branscher och inte bara fordonsindustrin (Lean Forum Bygg, 2012). En 

inblick till framgångarna med lean framgick även i boken The Toyota Way (Liker, 2004). Företaget 

använder sig av 14 stycken principer i deras undervisningsmaterial. Liker har delat upp dessa principer 

i fyra olika huvudprinciper; filosofi (långsiktigt tänkande), processer (eliminera slöseri), anställda och 

partners (respekt, utmana dem och låt dem växa) och problemlösning (ständiga förbättringar och 

ständigt lärande). I huvudprincipen processer, ingår således princip nummer sex i Toyotas 

undervisningsmaterial; genom standardiserade arbetssätt läggs en grund för ständiga förbättringar 

och personalens delaktighet.  Man ska använda sig av stabila metoder på alla nivåer för att bibehålla 

förutsägbarhet, timing och regelbundet utflöde från processen. Det utgör grunden för flödet. Genom 

att standardisera samlar man in den totala kunskapen kring kända arbetsmoment, enligt författaren. 



 

 11 

I anslutning till dessa publikationer försökte andra branscher på allvar se över sina verksamheter 

utifrån ett annat perspektiv – byggbranschen var en av dessa. Hans Reich vid Chalmers i Göteborg är 

en av de mest hängivna förespråkarna för implementeringen av lean och dess filosofi (Intervju, 2012). 

Genom att hela tiden arbeta gentemot kund, det vill säga ha kundfokus, genom att i grunden 

eftersträva stabilitet och standard i den egna produktionen så kan man på sikt sänka kostnaderna 

(Reich, 2010). Enligt Reich måste byggbranschen bli effektivare för att kunna konkurrera internationellt 

då vi även i byggsektorn i allt högre grad kommer att få konkurrens av nya byggkoncept och billigare 

arbetskraft, därför måste produktiviteten effektiviseras inom branschen (Svensk Byggtjänst, 2008). 

Rapporter kring ämnet lean och fördelarna med att implementera filosofin i byggbranschen har även 

publicerats genom åren. En av dem är Creating lean enterprises though process orientation (Lindfors & 

Leiringer, 2002) som förespråkar företag med lean i hela processen. Slutsatsen är att företaget blir mer 

resurs- och tidseffektivt, samt flexiblare att reagera på slutkundens behov och krav genom lean.         

Byggbranschen idag  

Lean Forum Bygg är en organisation som bildades år 2004 bestående av representanter från några av 

de största aktörerna inom branschen. Sponsorer av organisationen är företag som NCC, Skanska, 

Lindbäcks och Peab. Organisationens syfte är att sprida lean och dess arbetsmetoder, att öka 

företagens kundvärde och minska deras slöseri (Byfors, 2011). Varje år delar de ut Årets Lean-pris. I en 

artikel från Byggindustrin (Hindersson, 2011) kunde man läsa att JM år 2011 vunnit detta pris med 

motiveringen: ” Vinnaren (JM) har systematiskt och under flera år arbetat med lean i alla led i 

processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland 

medarbetarna." 

Denna process som JM arbetat med är vad de själva kallar för strukturerad produktion. I artikeln kan 

man ta del av några av de moment som begreppet strukturerad produktion innehåller i deras fall, till 

exempel monteringsanvisningar i produktionen. 

3.2 Begreppet produktivitet 
Produktivitet är förhållandet mellan erhållet resultat och insatta resurser vid industriell produktion 

(Nationalencyklopedin, 2012). Begreppet produktivitet har avhandlats och beskrivits i många 

rapporter genom åren. Ett exempel är Vad är produktivitet och hur kan den mätas i byggbranschen 

(Lockner, 2006) där författaren har ägnat större delen av rapporten, precis som titeln avslöjar, åt att 

reda ut begreppet. Författaren har genom litteraturstudier beskrivit historiken samt olika mått på 

produktivitet. Begreppet finns i många olika definitioner, forskare och författare har genom åren 

formulerat egna tolkningar på hur produktivitet ska beskrivas. I sin sammanfattning skriver Lockner: 

”Det som är genomgående för nästan alla definitioner av produktivitet är att begreppet är ett 
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förhållande mellan den färdiga produkten och de resurser som har utnyttjats för att uppbringa en 

produkt. Där output är den färdiga produkten, som kan vara vad som helst, till exempel en byggnation. 

Input är det som krävs för att kunna tillverka eller bygga en produkt, det kan vara i form av kapital, 

maskiner arbetskraft och så vidare”. 

Orsaken till att produktivitet mäts är att det ansetts viktigt för företaget i dess styrning av 

produktivitetsförbättring och i och med det lönsamheten i företaget (Helmrich, 2001). Utveckling och 

mätning av begreppet produktivitet har varit aktuellt och är det fortfarande för mätning av lönsamhet 

(Intervjuer, 2012).  

Att mäta produktivitet 

I ovan nämnda rapport av Lockner skrev han att det är svårt att mäta totalproduktivitet (se Formel 3) i 

just byggsektorn då resultatet blir relativt osäkert. För hela byggsektorn är det mycket svårt att 

presentera korrekta siffror eftersom arbetstimmarna hämtas från många olika källor, till exempel olika 

företag.  Författaren hänvisar vidare i sin rapport till doktorsavhandlingen Construction Site 

Productivity Measurements (Jonsson, 1996) där det framgår att mätningar av arbetsproduktiviteten 

per kvadratmeter och timme av olika byggnader genomfördes fram till år 1993 för hela riket. Därefter 

gick det inte att mäta på grund av för dålig tillgänglighet av data från företagen.  

En av de senaste i raden av rapporter kring produktivitet är Mätning av produktivitet inom 

installationsbranschen (Karlsson & Egger, 2010). Här har en fallstudie genomförts hos ett företag som 

både verkade inom nyproduktion, renovering och tillbyggnadsarbeten. Författarna drog slutsatsen att 

av den indata de har kunnat samla in kunde de avläsa tendenser och se prognoser, men en exakt siffra 

kunde ej härledas till produktiviteten.    

3.3 Tillämpad teori  
De tre vanligaste måtten är arbetsproduktivitet, totalproduktivitet och totalfaktorproduktivitet 

(Jonsson, 1996).  

 timmardeproduceran Antal

Produktion
uktivitetArbetsprod   

Formel 1: Arbetsproduktivitet.  

kapitaloch  Arbete

värdeFörädlings
TFP  

Formel 2: Totalfaktorproduktivitet. 
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ngEnergiåtgåtnadKapitalkosMaterialdLönekostna

ngdLeverensmä
ktivitetTotalprodu


  

Formel 3: Totalproduktivitet. 

Begreppet produktivitet är relativt. Man kan helt sonika jämföra olika mått för att se om en förbättring 

eller försämring har skett.  Enligt tidigare rapporter (Jonsson, 1996) finns det inget exakt mätetal som 

tar hänsyn till alla faktorer och författaren till detta arbete har inte funnit litteratur som skulle 

motbevisa ovanstående.  

Val av mätetal 

Företaget JM tillämpar idag mätning av produktiviteten genom att mäta kostnad per reducerad 

bruttoarea (reducerad bruttoarea, se kapitel Genomförande). Ett exempel är den totala kostnaden för 

hela produktionen fördelat på totala arean för det aktuella projektet. Man får då ut kronor per 

areaenhet det kostar att producera en hel byggnad (Intervjuer, 2012). 

area  totalaProjektets

kronor i Kostnad
Bruttoareaper  Kostnad 

 

Formel 4: Kostnad per Bruttoarea.

 

 JM tillämpar även mätningar av nedlagd tid från egna hantverkare per reducerad bruttoarea och får 

då ut timmar per area (se kapitel Genomförande).     

area  totalaProjektets

 timmardeTillkommaneller  Nedlagda Planerade,
Bruttoareaper Timmar 

 

Formel 5: Timmar per Bruttoarea. 

Genom att dividera kostnad per bruttoarea (Formel 4) med timmar per bruttoarea (Formel 5) 

genereras kostnad per timme (Formel 6). Kostnaderna och timmarna för varje projekt är nedbrutna 

per areaenhet, men i definitionen ”per bruttoarea” i täljaren och nämnaren tar dessa ut varandra. 

Bruttoareaper Timmar 

Bruttoareaper  Kostnad
Timmeper  Kostnad 

 

Formel 6: Kostnad per Timme.
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När man presenterar mätetal, i detta fall ett mått på ett byggföretags produktivitet, vill man veta vad 

för slags indata talen grundas på. Därför kan man generera nyckeltal. Dessa nyckeltal beskriver indatan 

(Studenmund, 2011) och redogörs nedan.  

Medelvärde  

Ett medelvärde är ett tal som representerar ett genomsnitt för en summa av olika värden 

(Studenmund, 2011). Det finns olika formler för att beräkna ett medelvärde, datorprogrammet STATA 

(se kapitel Genomförande) använder sig av aritmetiskt medelvärde. 








 


n

nxx
Medelvärde

)(...)1(

 

Formel 7: Medelvärde.  

Exempel: Sju olika tal: 1 ,2, 3, 3, 4, 4, 6. Medelvärdet=((1+2+3+3+4+4+6)/7)=3,3. 

Median 

Medianen är det mittersta talet av en grupp med flera värden sorterade i storleksordning. När 

medianen är mindre eller större än medelvärdet tyder det på positiv eller negativ skevhet hos indatan 

(Studenmund, 2011). 

Exempel: 1 2 3 3 4 4 6. Medianen= 3.    

Varians 

För att beräkna spridningen av värdena i en viss indata kan man använda sig av variansen 

(Studenmund, 2011). Genom att beräkna avvikelsen för varje enskild mätdata mätt mot medelvärdet i 

kvadrat, summera samtliga dessa avvikelser och räkna ut ett medelvärde för dem genom att dividera 

med antal mätningar, får man fram variansen. Orsaken till att man har variansen i kvadrat är att om 

man har lika många avvikelser ovan som under medelvärdet blir summan för dessa noll. Detta problem 

kringgås genom att sätta skillnaden i kvadrat.     

 

 

Formel 8: Varians.   

 

 1
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2^ 1









n

yiy
n

i



 

 15 

Standardavvikelse  

Då man ser till variansen är mätvärdet i kvadrat. Då det är mer praktiskt att spridningsmåttet har 

samma enhet som själva mätvärdet tar man helt sonika kvadraten ur variansen (Formel 8) och får 

därigenom fram det vi kallar standardavvikelsen (Studenmund, 2011).  

)2^( 

 

Formel 9: Standardavvikelse. 

Skevhet 

Mätdatas skevhet beskriver hur den symmetriska fördelningen ser ut. Mätdatans symmetriska 

fördelning kan antingen vara normal, ”normal fördelning”, skevheten är då lika med noll alternativt 

kan den vara negativ eller positiv. Två olika mätdata kan ha samma medelvärde och standardavvikelse, 

men i sådana fall kan skevheten förklara hur mätdatan är fördelad. Negativ skevhet är att det är en 

koncentration av värden är på högersidan, positiv skevhet på vänstersidan (Studenmund, 2011).  

När medelvärdet är större än medianen tyder det på positiv skevhet (Studenmund, 2011). 

Avvikelserna för indatan mätt mot medelvärdet är större för de tal i indatan som är större än 

medelvärdet storleksmässigt.  

Exempel: Medelvärdet=3, det visar sig att mätdatan har positiv skevhet. Det säger oss att avvikelserna 

är större för den indatan som har ett värde som är större än medeltalet.  Dessa värden är extremare 

och påverkar uträkningen av medeltalet så att det blir högre. Vid negativ skevhet hade avvikelserna 

varit större för de indata som har ett värde som är mindre än medeltalet.      

 

 

Diagram 4 & 5: Negativ skevhet, respektive positiv skevhet (Brown, 2011). Samma medelvärde, varians 

och standardavvikelse för värdena i de båda diagrammen.   
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Formel 10: Skevhet. 

Kurtositet 

Mätdata kan vara symmetrisk, men sådant fall är nästa fråga hur dess kurtositet ser ut. 

Normalfördelad mätdata har en kurtositet med värdet tre. Den symmetriska datans centrala topp kan 

antingen vara hög och skarp (kurtositeten är då större än tre) eller kort och bred (kurtositeten är 

mindre än tre). Hög kurtositet innebär att det mesta av variationen beror på några få extrema 

skillnader från medelvärdet, låg kurtositet innebär att variationen beror på flera små skillnader 

(Studenmund, 2011). 

 

  4^1

4^)(
1









n

yiy

Kurtositet

n
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Formel 11: Kurtositet.  

Regressionslinje 

Den mätdata man har att tillgå vill man kunna överblicka för att analysera och se tendenser. Detta går 

att göra genom att tillämpa en regressionslinje vars syfte är att skapa en funktion som passar 

observerade data. Enkel linjär regression, vilket är en av flera regressionsmodeller, är lämpligt då man 

endast har en Y- och X-variabel. Det som är intressant att analysera med en regressionslinje är dess 

lutning (se Formel 12). Lutningen kan antingen vara rak, negativ eller positiv (Studenmund, 2011). 

bxay   

Formel 12: Enkel linjär regression.   

(För att följa de exakta stegen i framtagandet av en regressionslinje för flera observerade data 

rekommenderas vidare studier inom matematisk statistik) 

R2 

Determinationskoefficienten (R2) har ett värde mellan noll och ett. Beroende på detta värde vet man 

hur väl mätdatan passar regressionslinjen. Värdet ett är mycket väl (Studenmund, 2011).  

Följande exempel är förenklade och framtagna av författaren till detta arbete.  
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(Formel för framtagandet, samt de exakta stegen för att generera ett R2-värde, rekommenderas vidare 

studier inom matematisk statistik)  

Exempel:  Pris 1 (Tabell 1), för varje kvadratmeter betalar man 100 kronor. Således kommer ett R2-

värde som är lika med 1 att genereras. Detta innebär att regressionslinjen passerar linjärt rakt igenom 

de tre punkterna (värden 100, 200, 300) i ett scatterdiagram. Således representerar regressionslinjen 

mätdatan mycket väl. 

Exempel: Pris 2 (Tabell 2), priset per kvadratmeter blir 100 -, 75 - och 133 kronor. Således kommer all 

mätdata inte att kunna träffa en projicerad linjär regressionslinje. R2= 0,87, vilket i sig fortfarande är 

ett bra värde då det anses representera en pålitlig och korrekt projicerad regressionslinje 

(Studenmund, 2011) där 87 % av variationen i priset kan förklaras av antal kvadratmeter.   

Pris 1 100 200 300 

Pris 2 100 150 400 

Kvadratmeter 1 2 3 

 

Tabell 1: Exempel för att beskriva R2 och regressionslinje. För 1 m2 betalar man 100 kronor, för 2 m2 

betalar man 150 eller 200 kronor, för 3 m2 betalar man 300 eller 400 kronor.  

Procentuell skillnad 

Om mätdatan generar i två olika värden kan man beräkna att det har skett en ökning eller sänkning i 

procent (Vännman, 2002). I detta examensarbete har följande formel använts för att beskriva 

procentuella skillnader i procent. 

gt värdeUrsprungli

100* Skillnaden
skillnad lProcentuel 

 

Formel 13: Procentuell skillnad. 

Konfidensintervall  

Data har insamlats och sammanställts. För att kunna presentera dessa resultat statistiskt brukar man 

tillämpa ett osäkerhetsintervall – konfidensintervallet. Att mäta detta intervall innebär att man utgår 

från insamlade datas medeltal och utifrån det talet får varje rapporterat separat indata bara skilja sig 

ett visst antal procent i förhållande till medelvärdet, detta beroende på vald konfidensintervall. Det 

vanligaste är ett intervall på 95 procent. Genom att tillämpa ett konfidensintervall kan man i sina 

beräkningar bortse från vissa ingångsvärden som ger ett extremvärde, eftersom dessa kan manipulera 

ett resultats sannolikhet (Studenmund, 2011).  
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4. Genomförande 
I detta kapitel presenteras själva genomförandet för detta arbete. En beskrivning av företaget JM och 

hur de ser på och tillämpar strukturerad produktion. Materialet som har inhämtats och sammanställts 

redovisas här samt tillvägagångssättet. Under arbetets gång har faktorer som kan ha påverkat 

resultatet dykt upp, även dessa tas upp i detta kapitel. Dessa faktorer återknyts till senare i analysen 

och slutsatserna. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

JM AB  

JM är ett byggföretag som bygger i egen regi. De förvärvar mark, projekterar och producerar till stor 

del själva. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder. Företaget är representerat i 

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. I deras produktion är arbetsledning, hantverkare för 

stom och inredning anställda av JM själva. Exempel på moment som dessa utför är resning av själva 

stommen, fasad, montering kök, innerväggar, golvjustering, inredning badrum, socklar, montering av 

alla typer av dörrar. Arbeten som måleri, VVS, plåtslageri, elinstallationer, resning av byggställning 

utförs av underentreprenörer (Intervjuer, 2012). 

Åtgärder  

JM som företag går bra och har idag en fördelaktig konkurrenskraft. Konkurrenskraften bestäms bland 

annat genom deras kostnader samt deras intäkter (Intervjuer, 2012).  I JM:s fall bestämmer 

marknaden intäkterna (bostäderna prissätts efter marknadspris), men kostnaderna kan de påverka 

själva (Intervjuer, 2012). Därför har företaget vidtagit olika åtgärder genom åren för att bättre kunna 

strukturera olika projekts kostnader (se Tabell 2). 
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   1999 
Beslutades att JM skulle fokusera enbart på bostadsproduktion i egen regi. Innan hade företaget varit ett 
entreprenadföretag.  

2003 
Enhetliga projekteringsanvisningar införs. Fungerar som en teknisk plattform, till exempel att platta 
bjälklag är 250 mm tjocka. Våningshöjd om 2520 mm.  

2004 Strategiska inköpsavtal inleds. 

2007 Beslut togs om att utveckla system för kunskapsåterföring från projekt. 

2009 Strukturerad försäljning introduceras.  

2010 
Strukturerad produktion införs. Utbildning inom lean till JM:s samtliga anställda tjänstemän och 
hantverkare påbörjas. Första tvingande monteringsanvisningen tas i bruk. 

2011 
Fyra ytterligare monteringsanvisningar införs i produktionen. Rullande tidsplaner, morgonmötestavla 
samt dagordning för morgonmöten introduceras.  

2012 21 stycken nya monteringsanvisningar introduceras i produktionen.  

 

Tabell 2: Årtal, implementering av olika åtgärder och beslut på JM. 

Strukturerad produktion på JM 

Det JM kallar strukturerad produktion (se Tabell 2), innefattar tvingande monteringsanvisningar, det 

vill säga anvisningar på hur olika moment måste utföras ute i produktionen. Det innefattar även 

rullande tidsplaner; tidsplaner på en mer detaljerad nivå för varje vecka, dessa följs upp och justeras 

med en högre frekvens än den ordinarie tidsplanen. Morgonmötestavla innebär att för varje dag är, till 

exempel dagens leveranser tydligt uppsatta på en förbestämd plats ute på arbetsplatsen, med en 

tidsangivelse. Denna går man även igenom under varje morgonmöte som har en förbestämd 

dagordning (Intervjuer, 2012). Den första av ovan nämnda åtgärder implementerades år 2010 på JM, 

men att eftersträva strukturerad produktion kan innebära en mängd olika åtgärder (Liker, 2004). 

Således är beslutet att använda sig av enhetliga projekteringsanvisningar (se Tabell 2, år 2003), till 

exempel att alla platta bjälklag ska vara 250 millimeter tjocka, en åtgärd som eftersträvar 

standardisering och därmed strukturerar produktionen. 

Det JM själva kallar för strukturerad produktion och implementerade år 2010 är endast en liten del av 

det som kan innebära att strukturera produktionen. Att minska slöseriet, sträva efter en typ av 

standardisering och öka produktiviteten är målbilder som JM har arbetat med under flera år. Enligt 

författaren av detta arbete togs det första steget mot dessa målbilder redan år 1999 då företaget tog 

beslutet om att endast fokusera på att bygga bostäder i egen regi. Således är strukturerad produktion 

något som succesivt vuxit fram inom företaget under flera år och inte bara sedan år 2010 då 

arbetssättet implementerades.    
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Syftet med arbetssättet strukturerad produktion, enligt JM, är att sänka produktionskostnaderna för 

att kunna skapa ett mer konkurrenskraftigt företag. Några av målen är att sänka produktionstiden med 

20 procent, öka den upplevda kundnyttan och att minska felkostnaderna. Att öka kundnyttan och att 

minska felkostnaderna innebär framför allt att leverera en produkt med färre fel (Intervjuer, 2012).  

Ett annat övergripande mål är att produktionskostnaderna inte ska överstiga 10 000 SEK per m2 

bruttoarea. För att detta ska kunna uppnås handlar det om att i grunden arbeta enhetligt för att på så 

sätt minska slöseriet och öka effektiviteten. Slöseri är alla aktiviteter som inte tillför något värde för 

slutprodukten, det vill säga bostaden. Några exempel på slöserier kan vara omarbetning, onödiga 

rörelser, den tid man lägger ned på att hämta, vänta eller leta efter material eller verktyg (Intervjuer, 

2012). 

Med strukturerad produktion är målet att erfarenhetsåterföring och medarbetarnas medverkan i 

förbättringsarbetet ska bli en naturlig del i vardagen. Bra idéer ska på sikt få genomslag i hela JM och 

inte bara på den aktuella arbetsplatsen. Först måste alla jobba enhetligt för att kunna bedriva ett 

strukturerat förbättringsarbete. Strukturerad produktion ska även innebära större möjligheter till 

arbetsrotation (Intervjuer, 2012).   

Tidigare examensarbeten  

Inför varje nytt projekt på JM kalkyleras alla kostnader för det aktuella projektet. Inför 

produktionsstart har en produktionskalkyl upprättats, denna stäms av under produktionstiden och vid 

färdigställande (Gustafsson, 2011). Under produktionen uppstår det avvikelser mellan kalkylerade 

kostnader och faktiskt utfall. Detta innebär att om ett konto har kalkylerats med en viss summa pengar 

och sedan när kontot stäms av med en annan summa pengar, överensstämmer ej dessa två summor, 

således har en avvikelse uppkommit. Tidigare examensarbete utfört på JM påvisar att avvikelserna 

beror på flertalet orsaker.  
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Diagram 6: Orsaker till produktionsavvikelser, diagram hämtat från tidigare examensarbete utfört hos 

JM.  

Orsakerna till produktionsavvikelser har varit ändrade metoder i produktionen, fel i kalkylen, ändrat 

pris, fel i projektering eller belastat på annat konto (Gustafsson, 2011). 

Belastat på annat konto, det vill säga att kostnaderna har bokförts på ett annat konto i avstämningarna 

och därför blir en avvikelse, där denna antingen kan vara positiv eller negativ kostnadsmässigt.  

Detta har tagits upp i detta arbete därför att risken finns att det har inträffat på de projekt som legat 

till grund för den fallstudie som har gjorts. Därför har det tagits hänsyn till detta i analysen av de 

resultat som framtagits.  

Reducerad bruttoarea 

Bruttoarea är den totala area som en byggnad omfattar, mätt från utsida yttervägg och den inkluderar 

samtliga utrymmen och innerväggar.  

Alla projekt som är utförda av JM mellan åren 2007-2011 är unika, inget projekt har exakt samma 

kostnad eller nedlagda timmar, inte heller samma bruttoarea. Genom att dividera kostnader och 

timmar med bruttoarean går det att jämföra projekten sinsemellan, men eftersom vissa projekt har 

garage under bostäderna och andra inte (olika grunder) så genereras inte en korrekt jämförelse 

eftersom projekten med garage har en större area. Därför använder sig JM av areaenheten reducerad 

bruttoarea (Intervjuer, 2012). Reducerad bruttoarea beräknas enligt nedan. 

2

garage Area
 - Bruttoarea TotalBruttoarea Reducerad   

Formel 14: Reducerad Bruttoarea 
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Ju större area ett projekt har ju större blir nämnaren i en ekvation (se Formel 4 och 5) där till exempel 

kostnaden (eller timmar) är täljaren och således blir kvoten mindre. Om ett projekt har ett garage 

under huset, vilket ingår i bruttoarean, ökar arean och således blir kostnaden per areaenhet mindre än 

om man jämför med ett projekt som har platta på mark (inget garage).  

Platta på mark kostar, men att anlägga ett garage är ännu dyrare, dock kan totala kostnader fördelas 

på en större yta om projektet innefattar ett garage. För att justera detta och kunna jämföra projekt 

oavsett om de har garage eller bara platta på mark så används ovanstående formel där man dividerar 

arean av garaget med två. Att anlägga garage är dyrare än platta på mark, men genom att dividera 

med två kan kostnaden likställas med kostnaden för att anlägga den sistnämnda typen av grund 

(Intervjuer, 2012).   

4.2 Faktainsamling  
Den fallstudie som har genomförts för detta examensarbete grundar sig på totalt 40 stycken 

nyproducerade flerbostadshus i Stockholmsområdet utförda av JM och deras egna hantverkare inom 

arbetslaget stom och arbetslaget inredning (se avsnitt 4.3 Material). 

Årtal Antal indata 

2007 5 

2008 14 

2009 8 

2010 9 

2011 4 

Totalt 40 

 

Tabell 3: Fördelning av utförda projekt för respektive år, utförda av JM. 

Avstämning av kostnader 

Ett projekts samtliga kostnader redovisas hos JM i olika avstämningsdokument som uppdateras varje 

kvartal. Varje avstämning för respektive projekt utgår från respektive produktionskalkyl. 

Avstämningarna ger sedan underlag för de kostnader som prognostiseras. Varje projekts avstämning 

är aktuell och jämförs mot andra projekt fram till och med slutbesiktning och avetablering (Intervjuer, 

2012). Dessa dokument har legat till grund för de avstämningar av kostnader som gjorts för detta 

examensarbete.  

Avstämning av nedlagda timmar  

Inför varje projekt kalkyleras antal nettotimmar och antal omkostnadstimmar. Utifrån dessa tas det 

fram ett ackordsunderlag – timmar enligt ÖK (överenskommelse) inklusive 9 % GK (gemensamma 

kostnader). Det är detta som hantverkarna sedan jobbar utifrån och man rapporterar sedan in uttag 

timmar, fördelade timmar, P-tid och lag 50-timmar (förklaring, se avsnitt 4.3 Material).  
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Ackord är en löneform där arbetslagets prestationer bestämmer lönens storlek (Nationalencyklopedin, 

2012). Hantverkarnas förtjänst ökar ju fler timmar de arbetar in mot ackordet (se Tabell 4). 

Fördelade timmar från underlag 
på 10000 tim 10000 timmar 9000 timmar 8000 timmar 7000 timmar 

Förtjänst stom                 177 kr               186 kr               197 kr               210 kr  

Mätningssumma stom      1 770 000 kr    1 671 000 kr   1 572 000 kr   1 473 000 kr  

Förtjänst inredning                 180 kr               189 kr               200 kr               215 kr  

Mätningssumma inredning      1 800 000 kr    1 701 000 kr   1 602 000 kr   1 503 000 kr  

 

Tabell 4: Förenklad tabell över hur hantverkarnas förtjänst ökar ju fler timmar de arbetar in. 

I ovanstående tabell har ingen hänsyn tagits till tid för gymnastik, möten (P-tid) och så vidare. Värdena 

är manipulerade och inte korrekta, men principen för ackord fungerar på detta vis (Intervjuer, 2012).

 

Samtidigt som förtjänsten ökar för hantverkarna blir de totala kostnaderna för företaget och 

yrkesgruppen lägre (Mätningssumma, se Tabell 4). Detta visas i Diagram 7.  

Ackordet har dels redovisats för att presentera löneformen på ett övergripande vis. Dock främst för att 

analyser och slutsatser för detta examensarbete inte ska grunda sig på felaktigheter kring hur 

ersättningssystemet fungerar.  

Inarbetning av timmar (Förtjänst) kontra Totala kostnader (Mätningssumma)
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Diagram 7: Hantverkarnas förtjänst ökar ju fler timmar de arbetar in samtidigt sänks totala kostnader.  
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Timmar enligt ÖK är 10 000 timmar för samtliga staplar. Jobbar hantverkarna in tid gentemot dessa 

timmar (oavsett inredning eller stom) höjs deras förtjänst samtidigt som den totala mätningssumman 

sänks. Staplarna för mätningssumma stom och mätningssumma inredning skall multipliceras med 1000 

för korrekt värde, således: kostnad i kronor (mätningssumma) stom Y-axel: (X-axel 1 Grön) 1770*1000 

= 1 770 000 kronor.  

4.3 Material  
Det material som har inhämtats för detta examensarbete och som ligger till grund för resultatet har 

sammanställts genom följande mjukvaruprogram. 

Microsoft Office Excel 2011 

Excel är ett kalkylbladsprogram som används för att skapa tabeller, beräkna och analysera data (Office, 

2012). Den data som har inhämtats från olika håll har sammanställts via tabeller i Excel för att enklare 

kunna överblickas. Enklare diagram har även tagits fram.  

STATA  

Stata är ett integrerat, statistiskt mjukvaruprogram som förmedlar dataanalyser och grafiska modeller 

(Stata, 2012). Programmet tar hänsyn till variabler och indata och behandlar denna utifrån olika 

regressionsmodeller. Information om indata såsom; medelvärde, median, dess regressionslinje, 

skevhet och kurtositet sammanställs och presenteras inom ett visst konfidensintervall.  

Sammanställning av material  

Från dokumenten avstämning kostnader och avstämning av nedlagda timmar (se avsnitt 4.2 

Faktainsamling) har sammanställningen av respektive genomfört byggprojekt resulterat i en tabell 

(Tabell 5) med följande poster. 

Projektnummer 
Alla projekt är numrerade 1-40. Inga projektnamn eller ID-nummer används 
under detta examensarbete. 

Produktionsstart i period 

Totalt 18 perioder. Period 1 är 1:a kvartalet 2007, Period 2 är 2:a kvartalet 
2007 osv. Projekten ligger i ordning utifrån produktionsstart. P9 & P16 
existerar ej - ingen produktionsstart.  

Projektår 
Det år projektet projekterades för kalkylerade timmar. För att hitta specifikt 
projekt i dokument: Avstämning timmar. 

Första Prognos 
Första kvartalsrapport som projektets kostnader stäms av. Utifrån detta så är 
projekten sorterade i ordning. 

Sista Prognos 
Sista kvartalsrapport som projektets kostnader stäms av. Utifrån detta 
dokument har samtliga kostnader hämtats. 

BTA 
Total Bruttoarea för projektet. Total area, från yttervägg till yttervägg, 
samtliga utrymmen.  

BTA Reducerad 
Reducerad Bruttoarea. Samtliga värden (kostnader och timmar) divideras 
med detta för att kunna sättas i proportion till varandra. 

Källare Bruttoarea av källaren. 
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Garage Bruttoarea av garaget. Denna post påverkar BTA reducerad. 

Grund 
Platta på mark eller garage och källare. Dessa värden justerar Reducerad 
Bruttoarea 

Stomme 
Platsbyggt eller prefabricerat. Endast platsbyggda stommar har tagits med i 
detta examensarbete. 

Totala kostnader 
Totala kostnader för hela projektet. Består av SVA, Ackvirera, Sälj, 
Projektutforma, Producera, Tillval, Övrigt. 

SVA Kostnader för projektledning. 

Ackvirera Kostnader för fastighetsförvärv och plankostnader. 

Sälj Kostnader för att sälja, framför allt lönekostnader. 

Projektutforma 
Kostnader för projektering; VVS, konstruktör. Byggherrekostnader; bygglov, 
försäkringar. Lönekostnader. 

Producera 
Kostnader för produktionen. Underentreprenörer, Inbyggnadsmaterial, 
Arbetsplatsomkostnader, Löner. 

Tillval Kostnader för tillval som görs av slutkund. 

Övrigt Övriga kostnader som ej passar in på någon av övriga poster. 

Producera Underkonto till Totala kostnader, kostnader för produktionen. 

Inbyggnadsmaterial 
Kostnader för Inbyggnadsmaterial: form, armering, betong, smide, isolering, 
fönster, dörrar. 

Underentreprenörer Kostnader för Underentreprenörer; mark, plåt, vent, el, hiss, målning. 

UE övriga Kostnader för underentreprenörer som ej går in under övriga konton. 

Arbetsplatsomkostnad Kostnader för arbetsplatsen: maskiner, drift, övrigt. 

Lönekostnader Hantverkare & 
Tjänstemän Totala lönekostnader i produktion.  

Övrigt, producera Övriga kostnader i produktionen som ej passar in på övriga konton. 

Kostnad för hantverkare 
inredning  

Kostnad för de hantverkare som ingår i laget inredning: träarbeten, 
montering kök, innerväggar, socklar. 

Kostnad för hantverkare stom  
Kostnad för de hantverkare som ingår i laget stom: resning av själva 
stommen i platsgjuten betong.  

Kostnad för inredning & stom  
Total kostnad för inredning och stom. Vissa projekt har redovisat kostnaden 
för hantverkarna tillsammans i detta konto. 

Kalkylerade nettotimmar  
Dessa timmar beräknas utifrån enhetstider och innefattar de timmar som 
erfordras för själva arbetet. 

Kalkylerade 
omkostnadstimmar 

På kalkylerade nettotimmar läggs det på en summa timmar för omkostnader. 
Dessa beräknas utifrån en procentsats. Redovisas som en totalsumma för 
inredning och stom 

Timmar enl. ÖK inkl. 9% GK 
Utifrån kalkylerade timmar tas ett ackordsunderlag fram för respektive 
yrkesgrupp. ÖK=Överensstämmelse, GK=Gemensamma kostnader 

Fördelningstid 
Fördelningstiden är den tid som faktiskt erfordrats ute i produktion. Denna 
tid är justerad mot lärlingar. 

Uttag 
De timmar som totalt har erfordrats ute i produktionen för arbetslaget. Ej 
justerad mot lärlingar. 

Tillkommande Tillkommande är timmar som redovisats som ej ingått i ackordsunderlaget. 

P-tid 
Är ej producerande tid som hantverkarna ändå ska ha betalt för, möten, 
skyddsronder, gympa. 
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Lag 50 
Timmar som ej ingår i ackordet. Kan vara arbeten som utförs innan eller efter 
själva produktionen, till exempel montering av byggbodar. 

Tim enl. ÖK inkl. GK+ 
Tillkommande Timmar enligt ÖK inklusive GK och tillkommande timmar summeras. 

Skillnad Kalkyl - Utfall % 
Procentuell skillnad mellan kalkylerade timmar och timmar enligt ÖK inkl. GK 
+ tillkommande timmar. 

Fördelning - P-tid 
De timmar som redovisats minus de timmar som spenderats för gympa eller 
möten. Således får man ut arbetade timmar justerade mot lärlingar. 

Inarbetat Inredning Fördelning 
-Ptid/Tim enl 
ÖK+Tillkommande  i % 

Procentuell skillnad mellan fördelade timmar - P-tid och timmar enligt ÖK 
inkl. GK + Tillkommande timmar. 

Fördelning +Lag50-Ptid 
De timmar som redovisats plus de timmar som lagts ner utanför ackordet 
minus de timmar som spenderats för P-tid. 

Inarbetat Inredning  
Fördelning + Lag50 -Ptid/Tim 
enl ÖK+Tillkommande i % 

Procentuell skillnad mellan fördelade timmar + lag50 - P-tid och timmar 
enligt ÖK inkl. GK + tillkommande timmar. 

Kostnad/Tim Fördelade + 
Lag50 - P-tid   

Kostnaden per BTA reducerad för varje hantverkargrupp samt båda 
tillsammans divideras med fördelade timmar + lag50 - P-tid per BTA 
reducerad. Får då ut kostnad per timme. 

 

Tabell 5: Sammanställning av dokumenten avstämning kostnader och nedlagda timmar. 

4.4 Potentiella faktorer som möjligen har påverkat resultatet 
Under arbetets gång har det dykt upp faktorer som möjligen har påverkat resultatet enligt författaren 

av detta arbete. Arbetets reliabilitet och validitet diskuteras i slutsatserna (se kapitel Slutsatser), men 

faktorerna beskrivs i detta avsnitt.  

Tidigare examensarbeten på JM påvisade att 14 % av avvikelserna berodde på att kostnaderna 

bokfördes på fel konton (se avsnitt 4.1 Nulägesbeskrivning). Därför redovisas även 

standardavvikelserna för projekten i diagram (se kapitel Resultat), men det finns således en risk att 

indatan har manipulerats. 

Konfidensintervall 

Konfidensintervallet för beräkningarna i detta examensarbete ligger på 100 %, det vill säga att alla 

genererade värden har använts. Detta för att mängden indata (40 stycken) klassificeras som liten 

statistiskt sett (Studenmund, 2011).  

Reducerad bruttoarea  

Eftersom samtliga kostnadsposter jämförs gentemot reducerad bruttoarea (se avsnitt 4.3 Material) 

presenteras i följande diagram hur projekt som har blivit utförda av företaget JM utvecklats 

storleksmässigt. Detta redovisas då detta har betydelse för analys av data i kommande kapitel (se 

kapitel Analys och diskussion).  
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Total Bruttoarea Reducerad för genomförda projekt Period 1 2007 - Period 4 2011
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Diagram 8: Total reducerad Bruttoarea för respektive projekt mellan åren 2007-2011. 

Varje projekt ligger i ordningsföljd utifrån dess produktionsstart. Således, i period ett påbörjades ett 

byggprojekt, likaså i period 18. Perioderna sträcker sig mellan åren 2007-2011, där varje år innehåller 

fyra stycken perioder. För period 9, 16, 19, 20 saknas följaktligen indata, således har inga registrerade 

uppstarter av projekt ägt rum som varit med i beräkningarna under detta arbete.     

Det man kan se i Diagram 8 är att storleken på projekten har minskat generellt under fem år. Detta 

medför således att om en fast kostnad jämförs mot arean från två olika år påvisar resultatet att 

kostnaden har ökat per bruttoarea, trots att kostnaden egentligen är densamma. Skillnaden i procent 

om man följer regressionslinjen är så stor som nästan 54 % över hela perioden. 

Underentreprenörer utför arbetet  

Det finns en risk att arbete som i vanliga fall utförs av JM:s hantverkare har utförts av 

underentreprenörer istället. Ser man till de avstämningar av kostnader finns det endast en 

kostnadspost som kan belastas, därför har kontot för övriga kostnader för underentreprenörer 

redovisats (se kapitel Resultat).  

Finanskrisen 

Under hösten år 2008 drabbades hela Europa och då även Sverige av en finanskris. Detta drabbade 

även JM i det avseendet att efterfrågan på bostäder sjönk. Företaget tog beslutet att varsla totalt 600 
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personer inom hela koncernen, varav 250 personer inom Stockholmsområdet. Både hantverkare och 

tjänstemän varslades (Intervjuer, 2012).  

Produktionen av bostäder påverkades i det avseendet att beslut togs om färre produktionsstarter. De 

produktioner som redan var påbörjade och de som ändå startades upp planerades och genomfördes 

dock i vanlig produktionstakt. Således ska finanskrisen och varsel inte ha påverkat produktiviteten i 

produktionen (Intervjuer, 2012). 

Motgång innan medgång 

Byggbranschen anses som konservativ (se kapitel Inledning). Hur människor inom denna sektor är 

mottagliga för förändringar är då en berättigad fråga enligt författaren till detta arbete, just med tanke 

på införandet av ett nytt arbetssätt – strukturerad produktion. 

Scenariot finns att om en hantverkare har utfört en uppgift på ”sitt vis” under ett antal år och plötsligt 

ska följa till exempel en monteringsanvisning kan detta påverka produktiviteten. Således finns risken 

att produktiviteten kommer att sjunka sett till timmar per reducerad bruttoarea vid implementeringen 

av det nya arbetssättet (Intervjuer, 2012).   

Ökad komplexitet i projekt 

Inget projekt är ett annat likt till fullo. Geotekniska förutsättningar är till exempel något som skiljer sig 

avsevärt mellan varje projekt. Således finns risken att JM har byggt på mer svåråtkomliga platser 

genom åren, detta påverkar i sådant fall produktionskostnader och produktiviteten. Detta är dock ej 

något som kan bekräftas. Enligt personal på JM har de under perioden 2007-2011 producerat bostäder 

under samma förutsättningar, det vill säga att komplexiteten är oförändrad (Intervjuer, 2012). Det 

byggs dock oftare garage under byggnaderna, men denna kostnad och tidsåtgång justeras genom att 

räkna med reducerad bruttoarea (se avsnitt 4.1 Reducerad bruttoarea). 

Olika arbetslag har olika produktivitet  

Olika arbetslag är olika duktiga (Intervjuer, 2012). Således finns det även arbetslag som har högre 

produktivitet än andra arbetslag. Mellan åren 2007-2011 är inte fallet som sådant att JM skulle ha 

arbetslag som generellt sett arbetar effektivare från ett år till ett annat (Intervjuer, 2012). Således går 

det ej att säga att arbetslagen är kompetentare, sett till produktivitet, år 2011 än de var år 2007, eller 

omvänt.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat av de indata som har inhämtats. Exempel på indata återfinns i 

Bilaga 1. Totalt genomförda byggprojekt är 40 stycken. Resultat redovisas för respektive yrkesgrupp för 

hantverkare tillhörande arbetslaget stom, arbetslaget inredning och de båda tillsammans.  

5.1 Totala kostnader för projekt  
Mellan åren 2007 och 2011 har JM påbörjat och slutfört 40 stycken projekt i Stockholmsområdet som 

har fungerat som indata för detta arbete. Dessa är hämtade från dokumentet avstämning kostnader 

(se avsnitt 4.2 Faktainsamling).  

 

Diagram 9: Totala kostnader för projekt per Reducerad bruttoarea, dessutom fördelade i underkonton. 

De totala kostnaderna per reducerad bruttoarea minskar för varje år. Samtliga regressionslinjer är 

negativa förutom Producera-kontot, det vill säga kostnaden för produktionen har ökat mellan åren 

2007-2011. Summan av SVA, Ackvirera, Sälj, Projektutforma, Producera, Tillval och Övrigt är Totala 

kostnader. Kontona Tillval, Sälj och Övrigt utgör en väldigt liten del av den totala kostnaden för ett 

byggprojekt.  

Utslaget över hela perioden 2007-2011 har kostnaden för produktionen ökat cirka 13,5 % sett till 

regressionslinjen. Detta medför en kostnadsökning på cirka 3,4 % per år.   
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5.2 Produktionskostnader  
Produktionskostnaderna för projekt genomförda mellan åren 2007-2011 var det enda kontot vars 

regressionslinje var positiv, det vill säga att den ökade. Detta är kostnader som bokförs på plats ute i 

produktionen, därför är det intressant att redovisa detta konto på ett noggrant vis.  

 

Diagram 10: Kostnad per reducerad bruttoarea fördelad på respektive underkonto från Producera-

kontot.  

De största kostnaderna för olika byggprojekt är kostnaderna för underentreprenörer, 

inbyggnadsmaterial och lönekostnader. I lönekostnader ingår även tjänstemännen på arbetsplatserna.  

Samtliga kontons regressionslinjer har ökat mellan åren 2007-2011. 
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Produktionskostnader – standardavvikelser    

Även fast kostnaderna per areaenhet har ökat är det intressant att se hur standardavvikelsen ser ut för 

respektive konto över tiden. Avvikelsen visar på om det skiljer sig mer eller mindre mellan alla projekt 

som var utförda mellan perioden år 2007-2011 (se kapitel Teoretisk referensram).  

 

Diagram 11: Standardavvikelsen per reducerad bruttoarea mellan åren 2007-2011. 

Trots att kostnaderna för samtliga konton under Produktion har ökat är Total produktionskostnad 

samt dess underkontons regressionslinje negativ sett till standardavvikelse. Skillnaderna för projekten 

sinsemellan för varje år har blivit mindre. Totalt sett till regressionslinjen har standardavvikelserna för 

kostnader i produktionen sjunkit med cirka 59 %, med ett R2-värde på 0,21.  
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Produktionskostnader - nyckeltal 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 786,7777 1398,691 1414,511 576,0784 589,5798 1163,217 

Varians 619019,2 1956337,0 2000841,0 331866,3 347604,4 1353075,0 

Skevhet  -0,36681 0,8118377 0,2984687 -0,92286 0,1177109 0,6994949 

Kurtositet 1,989439 2,736139 2,574173 3,245558 2,002185 3,480549 

 

Tabell 6: Nyckeltal totala Produktionskostnader/BTA Reducerad.  

Medelvärdet för år 2011 är högre än det totala medelvärdet. Standardavvikelsen minskar sett mot 

totala medelvärdet av standardavvikelser. Skevheten påvisar positiv skevhet, det vill säga majoritet av 

distributionen är på vänster sida av normalfördelningskurvan. Kurtositeten är större än tre (3,48), 

således är det några få extrema indata som drar upp medelvärdet. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 249,9814 325,4239 262,6466 138,2503 46,24854 262,5863 

Varians 62490,71 105900,7 68983,22 19113,16 2138,927 68951,56 

Skevhet  0,869835 0,2255816 -0,165078 -0,05895 -0,62431 0,4442179 

Kurtositet 2,371322 2,693975 2,519195 1,620084 1,783972 3,199709 

 

Tabell 7: Nyckeltal lönekostnader/BTA reducerad för Hantverkare & Tjänstemän. 

Några få extremvärden påverkar medelvärdet på så sätt att det blir högre. Denna tabell presenteras 

för att kunna jämföras mot lönekostnaderna enbart för hantverkarna.  
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5.3 Kostnader för hantverkare 
Totalt antal indata mellan åren 2007-2011 är 40 stycken. För sju av projekten har kostnaderna för 

inredning och stom redovisats tillsammans. Således är indatan för regressionslinjen inredning och 

regressionslinjen stom baserad på 33 stycken projekt.  

 

Diagram 12: Kostnader för hantverkare per reducerad bruttoarea. Inredning, stom, summan av 

inredning & stom. 

Den totala kostnaden för hantverkare per areaenhet har generellt ökat, vilket stämmer överens med 

kontot för inredning. Dock har lönekostnaderna för stom nästan sjunkit i samma takt som de totala 

kostnaderna för hantverkare. Således är de sju projekt som även är medräknade i de totala 

lönekostnaderna extrema då de lyfter regressionslinjen. Mellan åren 2007-2011 som är uppdelade i 

totalt 18 perioder (se kapitel Genomförande) så har det skett en ökning med 4 %.  Detta medför en 

ökning på cirka 1 % per år. Den generella löneökningen för hantverkare inom byggnadssektorn är 3 % 

per år (Intervjuer, 2012).  

Totala kostnader för hantverkare (inredning och stom) har ökat sett till hela periodens regressionslinje. 

Medeltalet för år 2009 påverkar dock regressionslinjens lutning påtagligt då denna kan klassificeras 

som extrem jämfört med övriga värden. För åren 2010 och 2011 är medelvärdet betydligt lägre även 

om man jämför med år 2008. 
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Kostnader för hantverkare – standardavvikelser  

 

Diagram 13: Standardavvikelsen för Lönekostnader hantverkare per reducerad bruttoarea 2007-2011. 

Regressionslinjen är negativ i samtliga kostnadskonton mellan åren 2007-2011. Detta påvisar att 

skillnaden mellan projekten som genomförts för varje år minskat. Totalt (inredning och stom) har det 

skett en sänkning med cirka 44 % sett till standardavvikelse. R2–värdet påvisar att den totala 

standardavvikelsens indata stämmer tämligen bra överens med regressionslinjen. Medeltalet för 

standardavvikelsen för inredning och stom är 193 SEK/reducerad bruttoarea.  
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Kostnader för hantverkare - nyckeltal 

 

Kostnader Inredning & Stom 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 158,473 233,9733 186,3839 163,9796 78,23208 192,1875 

Varians 25113,68 54743,48 34738.95 26889.31 6120.258 36936,5 

Skevhet  -8,75E-1 -0,21804 0,3075152 0,199962 -0,04671 0,0664768 

Kurtositet 2,530857 1,78177 3,33391 1,719949 1,102287 2,622466 

Kostnader Stom       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 99,15155 169,5083 82,3617 140,4318 59,82681 137,6149 

Varians 9831,029 28733,05 6783,45 19721,1 3579,247 18937,86 

Skevhet  -6,59E-1 0,574188 0,6541608 0,619734 -0,06377 0,6332457 

Kurtositet 1,5 2,468938 2,465314 2,475289 1,5 2,993592 

Kostnader Inredning        

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 50,55838 192,1313 150,9083 86,68013 28,41157 136,9889 

Varians 2556,15 36914,44 22773,33 7513,446 807,2176 18765,95 

Skevhet  -7,06E-1 1,158545 -0,254934 -0,75259 -0,29512 0,955707 

Kurtositet 1,5 3,974144 2,228854 3,200667 1,5 5,316469 

 

Tabell 8: Nyckeltal Lönekostnader per Reducerad bruttoarea; inredning & stom, stom, inredning. 

Medeltalet, kostnadsmässigt, för hela perioden för stom är något lägre än för inredning.  

Standardavvikelsen är jämn mellan de båda, sett från medeltalet för hela perioden är denna högre än 

för år 2010 och 2011, vilket påvisar att regressionslinjen för dessa båda är negativ. Lönekostnaderna 

för inredning har ökat över perioden, dock bör det tas hänsyn till att kurtositeten är hög (5,3) för 

inredning vilket påvisar att några få extremvärden drar upp medelvärdet.  

Totala lönekostnaden för inredning och stoms kurtositet tyder på att det är många små skillnader från 

medeltalet. Vilket är sammantaget för hela perioden förutom år 2009, då det var få enstaka projekt 

som bidrog med extremvärden.  
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5.4 Nedlagda timmar för hantverkare – inredning 
Indata för nedlagda timmar för hantverkarna på inredning är 37 stycken. Indata för tre stycken projekt 

saknas. Förklaring av de olika timmarnas innehåll kan återges i kapitlet Genomförande.  

 

Diagram 14: Kalkylerade timmar -, timmar gentemot ackord -, nedlagda timmar per reducerad 

bruttoarea.  

Samtliga redovisade timmars regressionslinje är negativ. Således har det spenderats mindre timmar 

per reducerad bruttoarea för varje år. Timmar enligt ÖK inklusive GK plus tillkommande timmar, 

fördelade timmar minus P-tid både inklusive och exklusive lag 50:s regressionslinjer har en brantare 

lutning än kalkylerade timmar.  Det kalkyleras för färre timmar per areaenhet, men det går åt ännu 

färre timmar än det kalkylerade värdet.  
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Timmar enligt ÖK inklusive GK och tillkommande timmar för inredning 

 

Diagram 15: Kurvan timmar enligt ÖK inklusive ÖK plus tillkommande är nedbruten i timmar enligt ÖK 

inklusive GK respektive tillkommande timmar. Samtliga kurvor är timmar per reducerad bruttoarea. 

Eftersom kurvan för stom påvisar andra resultat (se avsnitt 5.5) är det intressant att bryta ner kurvan 

för Timmar enligt ÖK inklusive GK plus Tillkommande till sina respektive timmar.  

Den totala kurvan är negativ (lutning -0,0073x) vilket följer lutningen för övriga utfall när det gäller 

nedlagda timmar (se avsnitt 5.4). När man bryter ner dessa timmar i dess två undergrupper påvisar de 

dock två olika lutningar. Timmar enligt ÖK är positiv, men samtidigt tillkommer det färre timmar till 

varje projekt mellan perioden 2007-2011 så att resultatet av de båda kurvorna då är negativ.  

Mellan perioden 2007-2011 har det tillkommit cirka 70 % färre timmar per areaenhet.  
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Nedlagda timmar hantverkare – inredning – standardavvikelser  

Standardavvikelse för Timmar hantverkare Inredning 2007-2011
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Diagram 16: Standardavvikelser för redovisade timmar hantverkare  - inredning, mellan åren 2007-

2011. 

Standardavvikelserna ökar för samtliga redovisade timmar, således är osäkerheten större för varje år 

trots att totalt redovisade timmar sjunker per bruttoarea. Den enda regressionslinjen som är negativ 

är den för kalkylerade timmar.  

Regressionslinjen för timmar enligt ÖK plus tillkommande är väldigt brant. Tittar man dock till 

nyckeltalen (se Tabell 9) ser man att för år 2007 låg standardavvikelsen så lågt som på 0,09 fördelat på 

fyra stycken projekt jämfört med medeltalet för kurvan på 0,3. Detta orsakar den branta lutningen, om 

man bortser från indata för 2007 så skulle kurvan fortfarande luta positivt.  

Nedlagda timmars standardavvikelse har ökat med 11 % sett till regressionslinjen.  
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Nedlagda timmar hantverkare – inredning – nyckeltal  

 

Kalkyl Netto 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,2872609 0,209945 0,292811 0,1426294 0,135019 0,2112401 

Varians 0,0825188 0,044077 0,085739 0,0203432 0,01823 0,0446224 

Skevhet  1,162712 1,13206 -0,95236 0,4403515 0,738017 0,228694 

Kurtositet 2,872243 3,307484 3,354265 2,00661 2,117903 4,444173 

Tim enligt ÖK inkl GK + Tillkommande      

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,090417 0,325327 0,331955 0,3298365 0,347152 0,3029901 

Varians 0,0081752 0,105838 0,110194 0,1087921 0,120515 0,091803 

Skevhet  0,5797391 1,192589 0,35489 0,9203129 -0,41869 0,7735611 

Kurtositet 1,808486 3,897183 2,689352 2,73999 1,5 3,436562 

Fördelningstid - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,2897448 0,352585 0,347983 0,2457579 0,38314 0,3136478 

Varians 0,083952 0,124316 0,121092 0,0603969 0,146797 0,0983749 

Skevhet  -0,221381 0,631302 -0,25201 -0,291815 -0,21975 0,1781884 

Kurtositet 1,591361 2,269915 1,497688 1,645918 1,499787 2,34643 

Fördelningstid + Lag50 - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,2952234 0,33946 0,410342 0,2457579 0,38314 0,3247676 

Varians 0,0871568 0,115233 0,168381 0,0603969 0,146797 0,105474 

Skevhet  -0,231925 0,634656 0,294435 -0,291815 -0,21975 0,3495478 

Kurtositet 1,5446 2,288439 1,941551 1,645918 1,499787 2,70346 

 

Tabell 9: Nyckeltal för redovisade timmar hantverkare – inredning/BTA reducerad. Totalt samt för varje 

år 2007-2011. 

Timmar enligt ÖK inkl GK plus tillkommande timmars kurtositet är hög (3,43) vilket tyder på några få 

extremvärden. Fördelningstidens kurtositet tyder på att det är många mindre extrema värden som 

genererar deras medelvärden. Samtliga timmars skevhet är positiv, vilket innebär att det är en 

majoritet av distributionen på vänster sida om normalfördelningskurvan.   

Medelvärdena sett över hela perioden 2007-2011 är högre än för år 2011, vilket bekräftar 

regressionslinjerna för redovisade timmar per areaenhet. Standardavvikelsen, skevheten och 

kurtositeten tyder dock på hög osäkerhet.  
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Procentuell skillnad redovisade timmar hantverkare - inredning 

Skillnad i Procent Inredning Kalkyl - Utfall  & Inarbetat gentemot ackord
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Diagram 17: Skillnad i procent mellan kalkylerade timmar och utfall (timmar enligt ÖK plus 

tillkommande) och inarbetade timmar gentemot ackord, (timmar enligt Ök plus tillkommande genom 

fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag50) hantverkare inredning 2007-2011 

Skillnaden mellan kalkylerade timmar och utfallet sjunker för varje år. Utfallet är timmarna som 

representeras av timmar enligt ÖK inklusive GK plus tillkommande timmar. Det vill säga ackordet som 

tillämpas samt arbete som tillkommer.  

Även inarbetningen gentemot ackordet räknat timmar per reducerad bruttoarea har sjunkit. Både om 

lag 50 är medräknat eller ej. Med lag 50 så har inarbetningen sjunkit med 2 % över perioden, vilket 

innebär att utslaget per år är väldigt liten. Nyckeltalen från redovisade timmar tyder dock på stor 

osäkerhet.   
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5.5 Nedlagda timmar för hantverkare – stom 
Indata för denna grupp är 38 stycken. Förklaring kring olika begrepp kring redovisade timmar återges i 

kapitlet Genomförande.   

 

Diagram 18: Redovisade timmar för hantverkare  - stom per reducerad bruttoarea. Mellan åren 2007-

2011. 

Samtliga regressionslinjer är positiva förutom timmar enligt ÖK inklusive GK plus tillkommande. Detta 

trots att även kalkylerade timmar har ökat per areaenhet, vilket tyder på att det tillkommit färre 

timmar under perioden.  

Nedlagda timmar per reducerad bruttoarea har ökat för stom under perioden 2007-2011. Jämfört med 

kalkylerade timmar, som även de har ökat, är lutningen brantare för de kalkylerade timmarna.  
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Timmar enligt ÖK inklusive GK och tillkommande timmar stom 

 

Diagram 19: Kurvan timmar enligt ÖK inklusive ÖK plus tillkommande är nedbruten i timmar enligt ÖK 

inklusive GK respektive tillkommande timmar. Samtliga kurvor är timmar per reducerad bruttoarea. 

Samtliga kurvor är positiva för nedlagda timmar förutom timmar enligt ÖK inklusive GK plus 

tillkommande timmar (se Diagram 18), därför har denna blivit nedbruten i respektive undergrupp i 

ovanstående diagram.  

Den totala kurvan är negativ. Timmar enligt ÖK ökar i samma takt som kalkylerade timmar (se Diagram 

18) samtidigt som tillkommande timmar blir färre för varje år. Då tillkommande timmar är betydligt 

färre än ökningen av timmar sett till ÖK så ger det en negativ lutning när summerar dessa.  

Tillkommande timmar har sjunkit med cirka 50 % över perioden 2007-2011. 
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Nedlagda timmar hantverkare – stom – standardavvikelser 

Standardavvikelse för Timmar hantverkare Stom 2007-2011
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Diagram 20: Standardavvikelser för redovisade timmar hantverkare  - stom, mellan åren 2007-2011. 

För de nedlagda timmarna från stom som har ökat per areaenhet, har även standardavvikelsen ökat, 

således är det större spridning på projekten som genomförts. Kalkylerade timmar är det enda som 

blivit jämnare i sina beräkningar mellan projekten över tiden.  

Nyckeltalen för standardavvikelserna för år 2011 är påtagligt högre än standardavvikelsen över hela 

perioden (se Tabell 10). Detta påverkar definitivt lutningen på linjerna. 
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Nedlagda timmar hantverkare – stom – nyckeltal 

 

Kalkyl Netto 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,1974279 0,302833 0,298881 0,2683842 0,1443 0,2649315 

Varians 0,0389778 0,091708 0,08933 0,0720301 0,020822 0,0701887 

Skevhet  0,7105966 1,13584 -0,41392 -0,742972 -1,09395 0,4895234 

Kurtositet 2,225306 3,528503 2,16016 2,83863 2,289351 3,321987 

Tim enligt ÖK inkl GK + Tillkommande      

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,3673671 0,432352 0,384801 0,2566848 0,65199 0,39926 

Varians 0,1349586 0,186929 0,148072 0,0658871 0,425091 0,1594086 

Skevhet  0,4592061 0,403502 -0,28596 -0,603827 1,051534 0,6167037 

Kurtositet 1,5 1,655918 2,010842 2,672358 2,250713 2,564024 

Fördelningstid - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,2188168 0,355148 0,170946 0,382425 0,449718 0,3214009 

Varians 0,0478808 0,12613 0,029222 0,1462489 0,202246 0,1032985 

Skevhet  -0,258689 0,6899 0,021637 1,236117 1,147307 0,9420636 

Kurtositet 1,434495 2,530502 1,780961 4,031702 2,327835 3,437773 

Fördelningstid + Lag50 - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,2105371 0,346611 0,22384 0,382425 0,449718 0,3280348 

Varians 0,0443259 0,120139 0,050104 0,1462489 0,202246 0,1076068 

Skevhet  -0,695293 0,534284 -0,21307 1,236117 1,147307 0,713216 

Kurtositet 1,934608 2,336852 1,650292 4,031702 2,327835 2,884376 

 

Tabell 10: Nyckeltal för redovisade timmar hantverkare – stom/BTA reducerad. Totalt samt för varje år 

2007-2011. 

Kurtositeten för samtliga redovisade timmar för år 2011 tyder på att det generellt inte är några 

extremvärden från indatan som lyfter regressionslinjen.  

Medeltalen för hela perioden är högre än för år 2010 och 2011 sett till samtliga redovisade timmar. 

Detta motsäger lutningen på regressionslinjerna (se Diagram 18), men ser man till år 2008:s 

medelvärden är dessa betydligt högre samt att indata för 2008 är fler till antalet än övriga år vilket 

påverkar lutningen starkt.  
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Procentuell skillnad redovisade timmar hantverkare - stom 

Skillnad i Procent Stom Kalkyl - Utfall  & Inarbetat gentemot ackord
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Diagram 21: Skillnad i procent mellan kalkylerade timmar och utfall (timmar enligt ÖK plus 

tillkommande) och inarbetade timmar gentemot ackord (timmar enligt ÖK plus tillkommande genom 

fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag50), hantverkare stom  2007-2011. 

Regressionslinjen för fördelningstid minus P-tid genom timmar enligt ÖK plus tillkommande ligger 

bakom linjen för skillnaden mellan kalkylerade timmar och utfall.  

Samtliga linjer är negativa. Utifrån ackorden har färre timmar inarbetats. Nyckeltalen påvisar stabilare 

värden än för inredning, vilket medför att trenden för inarbetning i procent kan tas på större allvar.  
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5.6 Nedlagda timmar för hantverkare – inredning & stom 
Indata för totalt nedlagda timmar från hantverkare, inredning och stom, för perioden 2007-2011 är 36 

stycken. Då vissa indata saknats från antingen inredning eller stom har det ej gått att summera dessa 

till en total.  

 

Diagram 22: Redovisade timmar för hantverkare - inredning & stom per reducerad bruttoarea. Mellan 

åren 2007-2011. 

När man kalkylerar timmar för hantverkare benämns dessa tider som nettotimmar, sedan summeras 

detta för inredning och för stom, på dessa tillkommer en kalkylerad omkostnad i timmar. Därför 

tillkommer en regressionslinje i detta kapitel jämfört med tidigare (se regressionslinjen kalkyl 

omkostnader, diagram ovan).  

Generellt har kalkylerade timmar per areaenhet hållit en jämn nivå under perioden. Timmar enligt ÖK 

plus tillkommande visar en negativ lutning, detta tyder på färre tillkommande timmar. Det vill säga 

arbete som inte ingår i ackordet.  

Totalt sett har fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag 50 per areaenhet sjunkit under 

perioden. Regressionslinjernas lutning påvisar att minskningen endast är ytterst liten.  



 

 47 

Nedlagda timmar hantverkare – inredning & stom – standardavvikelser 

Standardavvikelse för Timmar hantverkare Inredning & Stom 2007-2011
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Diagram 23: Standardavvikelser för redovisade timmar hantverkare - inredning & stom, mellan åren 

2007-2011. 

Standardavvikelsernas linjer för nedlagda timmar per reducerad bruttoarea för både inredning och för 

stom påvisar positiva lutningar, vilket då medför att även deras totala regressionslinje gör det. Att 

poängtera är att R2-värdena är pålitligare (0,6; 0,4; 0,6) jämfört med övriga regressionslinjer för 

timmar enligt ÖK plus tillkommande och fördelade timmar. Således kan lutningen av linjerna anses 

relativt trovärdiga, vilket innebär att mellan perioden 2007-2011 finns det en större standardavvikelse 

mellan projekten.   
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Nedlagda timmar hantverkare – inredning & stom – nyckeltal 

 

Kalkyl Netto 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,3168601 0,33779 0,513209 0,2738979 0,245982 0,3451699 

Varians 0,1004003 0,114102 0,263383 0,07502 0,060507 0,1191422 

Skevhet  0,6604759 1,036946 -0,79904 -0,110038 -0,66907 0,068035 

Kurtositet 1,723186 3,194753 2,731262 1,849744 2,084025 3,33459 

Kalkyl Omkostnader       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,0531566 0,088218 0,061798 0,0429289 0,037872 0,065038 

Varians 0,0028256 0,007782 0,003819 0,0018429 0,001434 0,0042299 

Skevhet  0,0332831 0,183055 -0,21308 0,3849215 1,113623 0,4240554 

Kurtositet 2,443119 2,365621 1,738504 1,561246 2,29863 3,303275 

Tim enligt ÖK inkl GK + Tillkommande      

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,3909542 0,585479 0,64021 0,5096297 1,08069 0,5947422 

Varians 0,1528452 0,342785 0,409869 0,2597224 1,167891 0,3537183 

Skevhet  0,0204792 1,698686 -0,65901 0,5819228 0,487368 0,7807171 

Kurtositet 1,5 6,055861 1,508565 1,657032 1,5 3,45986 

Fördelningstid - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,4636682 0,523044 0,334595 0,5644895 0,758126 0,5141682 

Varians 0,2149882 0,273575 0,111954 0,3186484 0,574755 0,264369 

Skevhet  -0,624728 0,132092 0,134641 0,5299959 0,751021 0,159978 

Kurtositet 1,891143 2,193704 1,643974 2,503165 2,042475 2,300683 

Fördelningstid + Lag50 - P-tid       

Medel Z Z Z Z Z Z 

Standardavvikelse 0,4935221 0,471892 0,449586 0,5644895 0,758126 0,5210719 

Varians 0,2435641 0,222682 0,202127 0,3186484 0,574755 0,2715159 

Skevhet  -0,605946 0,270433 1,04049 0,5299959 0,751021 0,2161386 

Kurtositet 1,794834 2,314904 2,790957 2,503165 2,042475 2,434982 

 

Tabell 11: Nyckeltal för redovisade timmar hantverkare – inredning &stom/BTA reducerad. Totalt samt 

för varje år 2007-2011. 

Kurtositeten över fördelade timmar är låg, således inga extrema värden som höjer medelvärdet utan 

flera mindre avvikelser, övriga redovisade timmar påvisar det motsatta.  Sett över hela perioden är 

samtliga redovisade timmars skevhet positiva.  

För år 2011 är varje medelvärde mindre än det sammanlagda medelvärdet, vilket kännetecknar en 

neråtgående trend.  
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Procentuell skillnad redovisade timmar hantverkare – inredning & stom 

Skillnad i Procent Inredning & Stom Kalkyl - Utfall  & Inarbetat gentemot ackord
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Diagram 24: Skillnad i procent mellan kalkylerade timmar och utfall (timmar enligt ÖK plus 

tillkommande) och inarbetade timmar gentemot ackord (timmar enligt Ök plus tillkommande genom 

fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag50), hantverkare inredning & stom 2007-2011. 

Trenden för skillnad mellan utfall och kalkylerade timmar och inarbetning av timmar gentemot 

ackorden totalt sett för hantverkare pekar på att det ligger på en jämn nivå. Regressionslinjernas 

lutning, antingen negativt eller positivt, är minimal. R2-värdet är dåligt, vilket påvisar att linjerna passar 

indatan mindre bra.  
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5.7 Kostnad per timme för hantverkare 
I föregående kapitel har kostnad per reducerad bruttoarea redovisats både för hantverkare inredning 

och hantverkare stom och de båda tillsammans. Även redovisade timmar per reducerad bruttoarea för 

dessa tre uppdelningar har redovisats. I detta kapitel jämförs dessa mot varandra. Genom att dividera 

kostnaden per areaenhet genom timmar per areaenhet får man fram kostnad per timme. 

De redovisade timmar som använts är fördelningstimmar plus lag50 minus P-tid. Alltså de totalt 

nedlagda timmarna för varje projekt. Antal indata, kostnad per timme för inredning är 31 stycken, 

stom 32 stycken, inredning och stom 36 stycken.  

 

Diagram 25: Kostnad per timme för hantverkare. inredning, stom, inredning &stom mellan åren 2007-

20011.  

Samtliga regressionslinjer är positiva. Lutningen för inredning är brantare vilket är förklarligt utifrån 

tidigare diagram där kostnaden för hantverkare inredning var nästan flack och dess nedlagda timmar 

hade en grövre lutning. Eftersom dessa båda divideras genereras ett högre värde för varje period.  

Den totala kostnaden per timme för hantverkares regressionslinje har en stigning på 3,7 enheter per 

period, vilket ger en total procentuell skillnad mellan perioden 2007-2011 på 14,6 %. Detta motsvarar 

cirka 3,6 % år.  
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Kostnad per timme hantverkare – inredning, stom, inredning & stom – nyckeltal 

 

 2007-2011 

Inredning & Stom Kostnad/ Fördelningstimmar + Lag50 - P-tid 

Medel Z 

Standardavvikelse 74,63627 

Varians 5570,573 

Skevhet  1,194483 

Kurtositet 4,87559 

Inredning  

Medel Z 

Standardavvikelse 125,1792 

Varians 15669,83 

Skevhet  1,982011 

Kurtositet 6,9538786 

Stom  

Medel Z 

Standardavvikelse 64,66929 

Varians 4182,117 

Skevhet  -0,0943328 

Kurtositet 3,158598 

 

Tabell 12: Nyckeltal för kostnad per timme hantverkare mellan åren 2007-2011. 

Nyckeltal för respektive kostnader och nedlagda timmar per areaenhet har redovisats tidigare. Värt att 

nämna för denna tabell är att kurtositeten är hög för inredning och stom total, samt för inredning. 

Detta tyder på att indatan består av ett fåtal extrema värden.  

Inrednings standardavvikelse är betydligt högre än för stom, 125 kontra 65 SEK/timme.  
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5.8 Kostnader för underentreprenörer  
Då tillvägagångssättet för detta arbete har varit att man sammanställer redovisade timmar och 

kostnader för hantverkarna för att besvara frågeställningen, finns scenariot att man låter UE 

(underentreprenörer) utföra arbetet istället för egna hantverkare. Därför redovisas här det konto (se 

Diagram 26) som finns i avstämningar av kostnader (UE övriga, se Tabell 5) där det finns möjlighet att 

bokföra kostnader som ej faller inom ramen för de ordinarie kontona. 

 

Diagram 26: Kostnader för de underentreprenörer som ej går in under någon av resterande UE-

kontona mellan åren 2007-2011.   

Regressionskurvan är negativ. Kontot för övriga kostnader UE har under perioden minskat med cirka 

15 % per år. Således belastas detta konto med mindre eller färre kostnader för varje år mellan åren 

2007-2011.  
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6. Analys och diskussion 
Utifrån redovisade resultat och nyckeltal samt processen för detta examensarbete (kapitel 

Genomförande) analyseras och diskuteras dessa i detta kapitel. Utvalda diagram från kapitlet Resultat 

kommer att återkomma vilka reflekterar det generella resultatet på ett bra vis. 

6.1 Nyckeltalens tillförlitlighet 
Samtliga framtagna diagram och deras regressionslinjer för detta examensarbete påvisar endast 

tendenser då nyckeltalen anses beskriva osäker mätdata, således är det lutningen på linjerna som är 

intressanta. Om linjerna är positiva, negativa eller påvisar en stagnering. Hur branta 

regressionslinjerna är, sett till grader, bör inte tolkas som korrekta utfall. Denna analys grundas på 

följande: 

Nyckeltalen; R2-värdet, kurtositeten och skevheten som redovisats för indatan påvisar att det råder 

stor osäkerhet i denna. R2-värdet ligger många gånger väldigt nära värdet noll vilket inte är att föredra, 

då denna intervall ligger mellan noll och ett, där noll är oerhört dåligt (se kapitel Teoretisk 

referensram).  

Skevheten för indatan påvisar att den är just skev, det vill säga att indatan inte är normalfördelad. För 

respektive år påvisar indatan antingen negativ eller positiv skevhet. Det bör tilläggas i denna 

diskussion att det inte dyker upp några extrema skevheter utan de nyckeltal som redovisats ligger 

relativt nära normalfördelningens skevhet (värde noll, se Teoretisk referensram). 

Precis som för skevheten skiftar även kurtositeten mellan att vara positivt och negativt skilt från dess 

normalvärde som är tre. Även här bör det tilläggas att dessa värden inte visar på några extrema 

skillnader från normalvärdet tre, utan indatans kurtositet ligger generellt sett relativt nära 

normalvärdet. 

Fokus har lagts på standardavvikelser under detta arbete för att detta nyckeltal kan påvisa hur 

strukturerad produktion utvecklats, det vill säga att genom standardisering ska avvikelserna mellan 

byggprojekten bli mindre. Regressionslinjerna för de diagram som har redovisats för just 

standardavvikelser bör påvisa korrekta tendenser eftersom skevheten och kurtositeten, även fast de 

skiftat, ligger relativt nära sina normalvärden. Att R2-värdena har påvisat dålig passning av 

regressionslinjerna tyder på att själva graden av lutningen inte bör få för stor fokus. Avvikelserna 

sjunker gällande kostnader per areaenhet, men ökar generellt när det gäller timmar per areaenhet. 



 

 54 

För att komma tillrätta med nyckeltalen och kunna redovisa statistiskt korrekt utfall med större 

sannolikhet bör konfidensintervall införas, men då indatan endast bestått av 40 stycken objekt är detta 

inte lämpligt (Studenmund, 2011).  

Ett konfidensintervall på 100 procent har använts under detta arbete. Analyserar man de olika 

percentilerna för varje matematisk regressionsmodell som gjorts (se Bilaga 2) så har de inte skilt sig 

extremt över tiden. Percentilen har varit densamma för den 1:a och 5:e samt för den 99:e och den 

95:e. Däremot har det skilt sig nämnvärt mellan den 5:e och 10:e samt 95:e och 90:e. Därför skulle ett 

införande av konfidensintervall bidra med större statistisk sannolikhet.  

6.2 Produktionskostnader   
Bakgrunden till detta examensarbete, att produktionskostnaderna ökar i branschen, kan intygas via 

Diagram 10 (se kapitel Resultat) där man ser en positivt lutande regressionslinje. Samtliga övriga 

kostnader för ett helt byggprojekt påvisar negativa linjer.   

Standardavvikelserna påvisar negativa lutningar vilket är positivt för JM då skillnaderna mellan olika 

projekt blivit mindre för varje år. Detta gäller för samtliga underkonton till kontot 

produktionskostnader (se Diagram 10).  Även fast dessa underkonton har ökat storleksmässigt skiljer 

de sig mindre mellan varandra för varje år, således kontrollerar man kostnaderna bättre och kan på 

sikt påverka dem.  
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6.3 Kostnaderna för hantverkarna  

 

Diagram 27. Kostnad för hantverkare, arbetslag inredning, arbetslag stom och de båda tillsammans 

(visades även i kapitel Resultat, Diagram 12). 

För arbetslaget inredning påvisar regressionslinjen att kostnaderna mer eller mindre har stagnerat 

(lutning 0,19) och för arbetslaget stom att kostnaderna har sjunkit (lutning -2,15). Detta är positivt 

eftersom hantverkarna generellt har en löneökning med cirka 3 procent per år (se kapitel 

Genomförande), således borde även regressionslinjerna för perioden mellan år 2007-2011 ha en 

positiv lutning som återspeglar 3 procent, vilket den inte har. 

Att kurvan är positiv för linjen hos hantverkarna för både inredning och stom är för att det har 

tillkommit ytterligare sju projekt där kostnaden för de båda yrkesgrupperna har redovisats i en 

totalsumma (se Bilaga 1). Detta påvisar att det finns en möjlighet att bokföra kostnaderna på felaktigt 

vis, enligt tidigare utfört examensarbete på JM (se kapitel Genomförande), eftersom alla projekt ska 

redovisa kostnaderna för respektive yrkesgrupp separat. Samtidigt visar diagrammet för 

underentreprenörer – övriga kostnader (se Diagram 26) att detta konto generellt belastas med mindre 

och mindre belopp för varje år under perioden mellan 2007-2011.  Regressionslinjen för både 

inredning och stom klassas dessutom som nästintill stagnerad eftersom det bara påvisar en ökning 

med 1 procent per år.  

Utifrån Diagram 27 och Diagram 13 – kostnader för hantverkare, standardavvikelser, är dessa båda 

diagram positiva utifrån JM:s perspektiv. Årligen minskar avvikelserna kraftigt mellan projekten som 
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har utförts och trots årliga löneökningar har dessa kostnader bromsats upp utan att fler 

underentreprenörer har anlitats.   

Kostnaden för arbetslag inredning per reducerad bruttoarea mellan åren 2007-2011 var något högre 

än för arbetslag stom. Dessa värden är mått på produktiviteten hos JM mellan åren 2007-2011, men 

bör beaktas med osäkerhet med tanke på nyckeltalen.  

6.4 Timmar tillhörande arbetslag inredning 

 

Diagram 28: Redovisade timmar för hantverkare tillhörande arbetslag inredning (visades även i kapitel 

Resultat, Diagram 14). 

Diagram 28 visar att nedlagda timmar per reducerad bruttoarea har sjunkit mellan åren 2007-2011 för 

hantverkare tillhörande arbetslaget inredning. Timmar enligt ÖK plus tillkommande timmar har under 

denna period ungefär samma lutning som fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag 50. 

Därför påvisas det ingen större procentuell skillnad mellan de båda (se Diagram 17), som att till 

exempel inarbetning gentemot ackordet har minskat. Således följer utfallet av nedlagda timmar 

ackordet plus tillkommande timmar. Dock har kalkylerade timmars regressionslinje en stagnerad 

lutning jämfört med de båda andra. Detta kan förklaras av det diagram där timmar enligt ÖK plus 

tillkommande timmar är nedbrutna i två separata regressionslinjer (se Diagram 15). Där ses att timmar 

enligt ÖK, således själva ackordsunderlaget ökar i timmar per reducerad bruttoarea för varje år men 
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eftersom det är betydligt färre tillkommande timmar blir den resulterande linjen negativ och följer 

utfallet.  

Analysen av de diagram som redovisats (se kapitel Resultat) påvisar att faktiska nedlagda timmar per 

reducerad bruttoarea har minskat för varje år för arbetslaget inredning.  

Trots att faktiska nedlagda timmar har sjunkit ökar ackordsunderlaget, men eftersom tillkommande 

timmar är färre justeras inarbetningen. Enligt regressionslinjen för ackordsunderlaget får hantverkarna 

fler timmar på sig att utföra arbetet per areaenhet, men tillkommande är färre – man har således blivit 

bättre på att beräkna antal timmar vid framtagandet av ackordsunderlaget, dock ökar skillnaden 

mellan kalkylerade timmar och faktiskt utfall.  

Standardavvikelserna för nedlagda timmar per areaenhet ökar för samtliga regressionslinjer, vilket inte 

är positivt. Kalkylerade timmar är enda kontot som påvisar positiva resultat. Således är skillnaden 

mellan projekten större. Frågan är då om JM bygger fler unika bostäder? Detta skulle innebära 

motsatsen till att eftersträva strukturerad produktion. Vilket samtidigt motsägs av tidigare redovisade 

kostnader för denna yrkesgrupp. Enligt personal på JM har inte komplexiteten ökat för byggprojekten 

genom åren (se avsnitt 4.4 Potentiella faktorer som kan ha påverkat resultatet). 

En annan orsak till att avvikelserna har ökat kan vara införandet av monteringsanvisningar i 

produktionen. Om en hantverkare har arbetat ”på sitt vis” under flera år och plötsligt tvingas ändra 

detta arbetssätt, kan detta påverka produktiviteten (se avsnitt 4.4). Ser man till nyckeltalen för 

redovisade timmar (se Tabell 9), ser man att avvikelserna är större för år 2011 än tidigare. Scenariot 

finns således att vissa hantverkare struntar i att följa monteringsanvisningarna och vissa följer dem. 

Detta skulle medföra att avvikelserna mellan projekten ökar. Detta går dock ej att bekräfta genom 

detta examensarbete, men bör tas upp för diskussion.   

Det faktum att fördelade timmar sjunker per reducerad bruttoarea påvisar att produktiviteten ökar då 

kalkylerade timmar inte sjunker i samma takt och att det är färre tillkommande timmar - det arbetas 

effektivare. Samtidigt handlar strukturerad produktion om att kontrollera kostnader och i detta fall 

även tider, vilket resultaten av diagrammen för detta arbete motsäger.  
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6.5 Timmar tillhörande arbetslag stom 

 

Diagram 29: Redovisade timmar för hantverkare tillhörande arbetslag stom (visades även i kapitel 

Resultat, Diagram 18).   

Fördelade timmar minus P-tid inklusive och exklusive lag 50 ökar per areaenhet. Således går det åt fler 

timmar för varje år, men det beräknas även för det då regressionslinjen för kalkylerade timmar har 

ungefär samma lutning. Dock skiljer sig linjen för timmar enligt ÖK plus tillkommande timmar, men 

bryter man ner denna i timmar enligt ÖK och tillkommande timmar (se Diagram 19) ser man att den 

förstnämnda har en positiv lutning men då tillkommande timmars lutning sjunker kraftigare än den 

andra ökar blir den sammanslagna linjen negativ. Detta påverkar då den procentuella skillnaden (se 

Diagram 21) och då ser det ut som att arbetslag stom har arbetat in mer timmar gentemot ackordet än 

de egentligen har gjort.  

Analysen av nedlagda timmar för stom under perioden 2007-2011 visar att timmar per reducerad 

bruttoarea ökar för att producera ett flerbostadshus. Följaktligen går det åt fler timmar per areaenhet 

än tidigare, men trots det pekar regressionlinjen för yrkesgruppens kostnader nedåt. 

Precis som för arbetslag inredning har standardavvikelserna för stom ökat under perioden (förutom 

för kalkylerade timmar), vilket inte är positivt för arbetsmetoden att sträva efter strukturerad 

produktion. Som för inredning (se avsnitt 6.4), kan en möjlig orsak vara att vissa hantverkare struntar i 

att följa monterinsanvisningar och vissa följer dem. Detta går dock ej att bekräfta.   
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Diagram 29 visar att det går åt fler timmar per areaenhet, produktiviteten sjunker, det arbetas mindre 

effektivt, men samtidigt förhåller sig regressionslinjerna liknande till varandra. Följaktligen har 

timmarna som redovisats ändrats på ett strukturerat vis, samt att det är färre tillkommande timmar. 

Detta är ett beteende som förespråkas av arbetssättet strukturerad produkion, att kontrollera 

kostnader och tider.  

6.6 Generell analys 
Analysen från timmar tillhörande arbetslag inredning och arbetslag stom har resulterat i följande 

generella analys och diskussion, eftersom kostnaderna för de båda yrkesgrupperna även har 

förändrats under perioden mellan åren 2007-2011.  

Genom att jämföra kostnader för hantverkare och deras nedlagda timmar, detta i en kostnad per 

timme (se Diagram 25) ses en ökning för de båda yrkesgrupperna. Detta återspeglar inte en korrekt 

bild av verkligheten eftersom kostnaderna per areaenhet har sjunkit eller stagnerat och nedlagda 

timmar mer eller mindre har stagnerat, ökar kostnaderna per timme. Detta för att skillnaden på 

lutningen på linjerna ökat för varje år. Att påstå att kostnaden för varje hantverkare per timme ökat 

för varje år är felaktigt, åtminstone mot bakgrund av Diagram 25.  

Andra generella analyser och eventuella slutsatser kan göras. Kostnaderna för hantverkare pekar på en 

trend där de mer eller mindre har stagnerat trots en årlig löneökning. Detta är positivt. Trenden för 

yrkesgruppen stom är till och med att de kostar mindre per areaenhet. Ett potentiellt samband kan då 

vara att genom att arbeta strukturerat, det vill säga att kalkylerade timmar, ackordsunderlaget och 

fördelade timmar förhåller sig jämnt mot varandra, samtidigt som det tillkommer färre timmar, 

sjunker kostnaderna för hantverkarna trots att produktiviteten blivit sämre i det avseende att man är 

mindre effektiv.  

Om man istället har en högre produktivitet; man arbetar effektivare, vilket är fallet för yrkesgruppen 

inredning, men mindre strukturerat (kalkylerade timmar skiljer sig mer från ackordet och ackordet 

skiljer sig mer från fördelade timmar). Således genom att arbeta på ett mindre strukturerat sätt 

påverkas inte kostnaderna lika positivt som för det motsatta. Även fast effektiviteten är bättre 

påverkar extrema avvikelser inte den totala kostnaden. 

Detta är en generell analys av de resultat som har presenterats för detta arbete och besvarar snarare 

en frågeställning som: Hur påverkar strukturerad produktion produktiviteten. Att i sådana fall anta 

slutsatserna enligt ovan baserat på tillvägagångssättet, materialet och resultaten för detta arbete 

skulle inte generera i en hög tillförlitlighet. Analysen och resonemanget är dock värd att ta upp. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel besvaras frågeställningen för detta arbete: Påverkar strukturerad produktion 

produktiviteten? Tillförlitlighet och en kortare återknytning till analysen samt eventuella konsekvenser 

tas även upp grundat på arbetets slutsatser.   

7.1 Arbetets tillförlitlighet  

Validitet 

Med validitet avses i detta fall att det som har mätts i detta examensarbete är relevant för 

sammanhanget. Då frågeställningen har varit att undersöka huruvida strukturerad produktion 

påverkar produktiviteten är bedömningen att jämföra både redovisade timmar från hantverkare och 

kostnader för dessa en god förutsättning för hög validitet. Att till exempel bara mäta och analysera 

nedlagda timmar från hantverkarna sett över tiden ger inte en bra helhetsbild eftersom man inte vet 

vad som ingått i dessa timmar kostnadsmässigt. Att bara sammanställa kostnader för hantverkarna ger 

inte heller en god validitet eftersom man inte vet hur mycket tid de har lagt ner i förhållande till 

kostnad. Att däremot jämföra dessa två ger en god validitet eftersom det som ska mätas ska vara 

relevant, vilket är att se hur produktiviteten har utvecklats.  

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det som har mätts har mätts på ett korrekt och tillförlitligt vis. Materialet för 

detta examensarbete har inhämtats genom avstämningar och rapporter från byggföretaget JM. Dessa 

avstämningar innehållande rapporterade timmar och kostnader har inte författaren bokfört på egen 

hand utan endast sammanställt och analyserat. En förutsättning för arbetet har varit att anta att dessa 

bokföringar av timmar och kostnader är korrekta.   

Nyckeltalen (medeltal, median, standardavvikelse, varians, skevhet, kurtositet, R2) för resultaten visar 

på stor osäkerhet kring statistiken. Regressionslinjernas lutning i diagrammen bör därför tolkas som 

tendenser snarare än faktiska utfall. Att regressionslinjerna är positiva alternativt negativa är ett 

faktum, däremot bör det ej läggas för stor vikt vid graden av lutningen av dessa. 

Att vissa nyckeltal inte redovisats (se avsnitt 2.5 Avgränsningar) anser författaren till detta 

examensarbete inte är avgörande för att kunna styrka arbetets slutsatser. Detta då det är 

regressionslinjernas lutningar som är intressanta och inte deras värden.   
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7.2 Svar på arbetets frågeställning 
Påverkar strukturerad produktion produktiviteten? – Ja. 

Genom analys av de mätningar som insamlats dras slutsatsen att arbetssättet strukturerad produktion 

påverkar produktiviteten. Att arbetssättet påverkar produktiviteten kan bekräftas eftersom de 

beräknade regressionslinjerna för de olika diagrammen påvisar skillnader mellan åren 2007-2011. 

Således kan slutsatsen dras att produktiviteten har ändrats till följd av att ett förändrat arbetssätt har 

implementerats.  

För att utveckla frågeställningen och slutsatserna i detta kapitel: Hur påverkas produktiviteten? I 

bättre eller sämre riktning? Är arbetssättet att eftersträva?  

Produktiviteten för yrkesgruppen inredning 

Kostnaden för hantverkarna i yrkesgruppen inredning har stagnerat sett till kostnaden per reducerad 

bruttoarea. Detta trots att de har en löneökning på cirka 3 procent per år (Intervjuer, 2012). 

Avvikelserna mellan projekten sjunker.  

Nedlagd tid per areaenhet sjunker, dock ej i samma takt som kalkylerade timmar. Ackordsunderlaget 

ökar, tillkommande timmar sjunker betydligt för varje projekt. Avvikelserna mellan projekten ökar. Att 

inredning arbetar mer effektivt, men mindre strukturerat och i och med det lyckats stagnera 

kostnaden för de själva är inte en slutsats som går att dra med hög sannolikhet.  

Avvikelserna ökar mellan projekten för nedlagda timmar per reducerad bruttoarea.  

Produktiviteten för yrkesgruppen stom 

Kostnaden för stom visar tendenser till att sjunka per areaenhet, trots en löneökning på cirka 3 

procent per år. Avvikelserna för kostnaderna sjunker mellan projekten.    

Kalkylerade timmar, ackordsunderlaget och nedlagda timmar per areaenhet ökar i samma takt, men 

färre med tillkommande timmar. Att dra slutsatsen, att stom arbetar mindre effektivt men betydligt 

mer strukturerat och det då medför att kostnaderna för de själva sjunker för varje år, går inte att 

bekräfta genom det förfogade materialet för detta arbete.   

Avvikelserna ökar mellan projekten för nedlagda timmar per reducerad bruttoarea. 

Är strukturerad produktion att eftersträva för ökad produktivitet? 

Att produktiviteten påverkas av implementeringen av strukturerad produktion anser författaren till 

detta arbete är ett faktum. Olika faktorer till att resultatet har påverkats under åren 2007-2011 

gällande produktiviteten har spelat in. Det finns en praktisk möjlighet till att belasta konton med andra 
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kostnader när avstämningar av dessa genomförs ute i produktionen. Således kan underentreprenörer 

anlitas för att kunna hålla tidsplan (se kapitel Genomförande).  

Även fast beslut togs i finanskrisen (se kapitel Genomförande) att produktionstempot skulle vara 

oförändrat finns risken att osäkerheten kring varsel påverkat anställda på ett psykologiskt plan och på 

så sätt arbetsförmågan.  

Företaget JM har under flera år arbetat med att försöka effektivisera verksamheten (se kapitel 

Genomförande) genom olika beslutstaganden och åtgärder. Just arbetssättet strukturerad produktion 

påbörjades år 2010 och fortfarande (maj 2012) tillkommer det beslut på ytterligare åtgärder för 

implementeringen av metoden. Scenariot finns i sådant fall att om en hantverkare har utfört en 

uppgift på ”sitt vis” under ett antal år och nu ska följa en monteringsanvisning kan detta påverka hans 

eller hennes produktivitet till det sämre (se även kapitel Rekommendationer).  

I detta arbete har kostnader och timmar dividerats med en reducerad bruttoarea. I och med att denna 

areaenhet generellt sätt har sjunkit mellan aktuell period (se Diagram 8) anses att metoden att 

redovisa kostnader och timmar per areaenhet endast har kunnat påverka resultatet till det sämre. 

Ovan nämnda faktorer har kunnat påverka resultatet, men de anses inte vara avgörande.  

Författaren till detta arbete anser att strukturerad produktion är att eftersträva för att öka 

produktiviteten.  Det som talar för arbetssättet är framför allt att kostnaden för hantverkare per 

areaenhet har stagnerat eller sjunkit trots årliga löneökningar. Standardavvikelserna för dessa har 

dessutom sjunkit mellan aktuell period. Däremot skiftar antalet nedlagda timmar för hantverkarna, 

avvikelserna ökar mellan projekten över tiden och nyckeltalen är inte enligt en normalfördelning, vilket 

tyder på väldigt skiftande indata (se avsnitt 6.6 Generell analys). I och med detta har vidare 

frågeställningar tagit form (se kapitel Rekommendationer) angående huruvida man kan implementera 

strukturerad produktion fullt ut med en löneform av typen ackord. Arbetssättet bör dock eftersträvas 

för att bättra kunna kontrollera kostnaderna och på sikt öka produktiviteten. Förändringar i värden lär 

dock ske i små steg, eftersom utvecklingen sker succesivt.     

7.3 Konsekvenser 
Många verksamma byggföretag inom industrin förespråkar och strävar efter liknande arbetsmetoder 

som strukturerad produktion, JM är ett utav dessa. Slutsatsen i detta examensarbete; att strukturerad 

produktion påverkar produktiviteten och dessutom både i positiv och negativ bemärkelse är ny. Detta 

eftersom ingående analys av mätningar inte genomförts tidigare i byggbranschen under dessa 

förutsättningar, det vill säga när arbetssättet har realiserats.  
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Detta examensarbete bör enligt författarens mening inte påverka enskilda individer. Däremot kan 

slutsatserna antingen bekräfta eller bestrida branschmäns olika uppfattningar kring arbetssättet 

strukturerad produktion, löneformen ackord och att man mäter yrkesgruppers produktivitet.  
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8. Rekommendationer 
I detta kapitel presenteras förslag på vidare studier, eventuella frågeställningar samt 

rekommendationer. Dessa har under detta arbetes gång vuxit fram men inte besvarats genom aktuell 

frågeställning. 

Ackordet som löneform 

Att eftersträva strukturerad produktion innebär kortfattat att sträva efter att standardisera, men med 

möjlighet att hela tiden förbättra, arbeta enhetligt genom att följa tidsplan och monteringsanvisningar 

(se kapitel Teoretisk referensram). Således ska alla arbeta på samma sätt och det ska ta lika lång tid. 

Om man vill implementera detta till fullo är det då möjligt att använda sig av ett lönesystem där 

förtjänsten ökar ju fler timmar man arbetar in mot ett ackordsunderlag? Detta är ett förslag på en 

framtida undersökning. Är det möjligt? I så fall hur? Författarens hypotes efter detta arbetes resultat 

och analys är att det inte är det.  

Uppföljande studier 

Presenterade diagram (se kapitel Resultat) och deras regressionslinjer påvisar, som tidigare nämnts, 

tendenser och utefter dessa har analyser och slutsatser gjorts kring detta arbetes frågeställning. 

Presenterade nyckeltal tyder på skiftande kvalité av indata. Eftersom indatan bestod av 40 stycken 

objekt beslutades det att ett konfidensintervall inte skulle användas (se kapitel Genomförande). Därför 

är vidare rekommendationer att göra en liknande undersökning om ett antal år när indatan består av 

fler byggprojekt. På så sätt kan ett konfidensintervall införas. Genom införandet av ett kommande 

intervall kan nyckeltalens matematiska sannolikhet öka.  

Fortsatta argument, att genomföra en liknande undersökning om ett antal år igen, är att arbetssättet 

med monteringsanvisningar och tidsplaner är relativt nytt (2010). Risken finns att när detta 

implementerades minskade produktiviteten. Det vill säga att det tar en viss tid innan människor vänjer 

sig och blir bekväma i ett nytt arbetssätt och daglig verksamhet (se avsnitt 4.4). Därför genom att 

genomföra liknande undersökning igen kan frågeställningen Hur har produktiviteten påverkats av 

strukturerad produktion ställas och besvaras.   

Fortsatt noggrann uppföljning 

Standardavvikelserna för kostnaderna för olika projekt har minskat (se Diagram 13). En hypotes kring 

olika anledningar kring detta är att JM utför noggrannare uppföljning och kontroll av olika kostnader. 

Därför rekommenderas att JM ska fortsätta med det arbetet och sträva efter förbättring av 

avstämningar av kostnader i alla olika underkonton.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Sammanställning av kostnader och timmar i Excel. Kostnadskonton och konton för timmar 

redovisas för projekt. Endast ett utdrag för åren 2007-2011. Samtliga indata finns lagrat hos 

författaren av detta arbete. 

Bilaga 2: Loggfiler från STATA. Antal observationer, medeltal, median, percentil, konfidensintervall, 

standardavvikelse, varians, skevhet, kurtositet för åren 2007-2011. Endast ett utdrag presenteras. 

Samtliga sammanställningar för respektive år och projekt finns lagrat hos författaren av detta arbete.  
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Bilaga 1: Sammanställningar av kostnader och timmar i Excel 

Projektnummer 2 

Produktionsstart i period 2 

Projektår 2007 

Första Prognos P2 2007 

Sista Prognos P1 2010 

  

BTA (m2) 17 837,00 

BTA Reducerad (m2) 16 603,00 

Källare (m2) 0,00 

Garage (m2) 2 468,00 

Grund Garage/Källare 

Stomme Platsbyggt 

  

Totala kostnader (SEK/m2) Z 

SVA (SEK/m2) Z 

Ackvirera (SEK/m2) Z 

Sälj (SEK/m2) Z 

Projektutforma (SEK/m2) Z 

Producera (SEK/m2) Z 

Tillval (SEK/m2) Z 

Övrigt (SEK/m2) Z 

Producera (SEK/m2) Z 

Inbyggnadsmaterial (SEK/m2) Z 

Underentreprenörer (SEK/m2) Z 

Arbetsplatsomkostnad (SEK/m2) Z 

Lönekostnader Hantverkare & Tjänstemän (SEK/m2) Z 

Övrigt, UE (SEK/m2) Z 

Övrigt, producera (SEK/m2) Z 

  

Kostnad Hantverkare Inredning  (SEK/m2) Z 

Kostnad Hantverkare Stom  (SEK/m2) Z 

Kostnad Inredning & Stom  (SEK/m2) Z 

  

Kalkylerade Netto timmar   

Stom (Timmar) Z 

Inredning (Timmar) Z 

Kakylerade Omkostnadstimmar    

Inredning & Stom (Timmar) Z 

Inredning  

Timmar enl. ÖK inkl. 9% GK (Timmar) Z 

Fördelningstid (Timmar) Z 

Uttag (Timmar) Z 

Tillkommande (Timmar) Z 

P-tid (Timmar) Z 

AFK/Helglön (Timmar) Z 
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Lag 50 (Timmar) Z 

Stom  

Timmar enl ÖK inkl 9% GK (Timmar) Z 

Fördelningstid (Timmar) Z 

Uttag (Timmar) Z 

Tillkommande (Timmar) Z 

P-tid (Timmar) Z 

AFK/Helglön (Timmar) Z 

Lag 50 (Timmar) Z 

  

Nedbrutna timmar per BTA för Inredning, Stom  

Tim enligt ÖK inkl. GK  Inredning (Timmar/m2) Z 

Tillkommande timmar Inredning (Timmar/m2) Z 

Tim enligt ök Stom (Timmar/m2) Z 

Tillkommande timmar Stom (Timmar/m2) Z 

  

Inredning timmar  

Kalkyl Netto (Timmar/m2) Z 

Skillnad Kalkyl - Utfall i procent (%) Z 

Tim enl. ÖK inkl. GK+ Tillkommande (Timmar) Z 

Tim enl. ÖK inkl. GK+ Tillkommande (Timmar/m2) Z 

Fördelning - P-tid (Timmar) Z 

Fördelning - P-tid (Timmar/m2) Z 

Inarbetat Inredning Fördelning -Ptid/Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

Fördelning +Lag50-Ptid (Timmar) Z 

Fördelning+Lag50-Ptid (Timmar/m2) Z 

Inarbetat Inredning  Fördelning + Lag50 -Ptid/ Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

Stom timmar  

Kalkyl Netto (Timmar/m2) Z 

Skillnad Kalkyl - Utfall i procent (%) Z 

Tim enl. ÖK inkl GK+ Tillkommande (Timmar) Z 

Tim enl. ÖK inkl GK + Tillkommande (Timmar/m2) Z 

Fördelning - P-tid (Timmar) Z 

Fördelning - P-tid (Timmar/m2) Z 

Inarbetat Stom Fördelning -Ptid/Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

Fördelning+Lag50-Ptid2 (Timmar) Z 

Fördelning+Lag50-Ptid (Timmar/m2) Z 

Inarbetat Stom Fördelning + Lag50 - Ptid/Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

Inredning & Stom timmar  

Kalkyl Netto (Timmar/m2) Z 

Skillnad Kalkyl - Utfall i procent (%) Z 

Kalkyl Omkostnader (Timmar/m2) Z 

Tim enl. ÖK inkl. GK+ Tillkommande (Timmar/m2) Z 

Fördelning-Ptid (Timmar/m2) Z 

Inarbetat  Inredning & Stom Fördelning - Ptid/Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

Fördelning+Lag50-Ptid (Timmar) Z 
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Fördelning+Lag50-Ptid TOT (Timmar/m2) Z 

Inarbetat Inredning & Stom Fördelning + Lag50 - Ptid/Tim enl ÖK+Tillkommande (%) Z 

  

Kostnad per timme för hantverkare  

Kostnad/Tim förd + lag50-ptid i Kr Inredning (SEK/Timme) Z 

Kostnad/Tim förd + lag50 -ptid i Kr Stom (SEK/Timme) Z 

Kostnad/Tim förd + lag50-ptid  i Kr Inredning & Stom (SEK/Timme) Z 
 



 

 71 

Bilaga 2: Loggfiler från STATA 
 
Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2007 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                   5 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.           5 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       158.473 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       25113.68 
95%         Z                 Z                      Skewness      -.8746779 
99%         Z                 Z                      Kurtosis        2.530857 
 

Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2008 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                  14 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.           14 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       233.9733 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       54743.48 
95%         Z                 Z                      Skewness      -.2180389 
99%         Z                 Z                      Kurtosis       1.78177 
 
 
Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2009 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                   8 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.           8 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       186.3839 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       34738.95 
95%         Z                 Z                      Skewness      .3075152 
99%         Z                 Z                      Kurtosis         3.33391 
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Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2010 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                   9 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.           9 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       163.887 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       26889.31 
95%         Z                 Z                      Skewness      .199962 
99%         Z                 Z                      Kurtosis         1.719949 
 
 

Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2011 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                   4 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.           4 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       78.23208 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       6120.258 
95%         Z                 Z                      Skewness      -.0467112 
99%         Z                 Z                      Kurtosis        1.102287 
 
 

Kostnad Hantverkare Inredning & Stom/BTA 2007-2011 
------------------------------------------------------------- 
      Percentiles      Smallest 
 1%         Z                 Z 
 5%         Z                 Z 
10%        Z                 Z           Obs                   40 
25%        Z                 Z          Sum of Wgt.          40 
 
50%        Z                                        Mean           Z 
                        Largest               Std. Dev.       192.1875 
75%         Z                Z 
90%         Z                 Z                      Variance       36936.05 
95%         Z                 Z                      Skewness      .0664768 
99%         Z                 Z                      Kurtosis        2.622466 
 

 

 


