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 Sammanfattning 

 I 

Sammanfattning 

Konkurrensen inom byggbranschen har ökat de senaste åren och byggföretagen tvingas att ta 
större kontroll över sina kostnader för att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. 
Intäkterna är något som man inte har så stora möjligheter att påverka, då det är 
bostadsmarknaden i stort som styr hur mycket man kan få betalt för sina produkter och 
byggnader. Den egna kostnadskontrollen och omkostnaderna har blivit det stora 
fokusområdet, då det är via dem som man kan förbättra sina marginaler. Detta arbete har 
skrivits i samarbete med JM Bostad Stockholm som idag har ett stort fokus inom detta 
område. 

Då projekten ofta är unika i sig kan det vara svårt att jämföra projekten med varandra för att 
se vilka arbetsplatser som är kostnadseffektiva samt i vilka skeden som ett byggprojekt är 
mest krävande gällande arbetsplatsomkostnader. Syftet med denna studie har varit att 
undersöka arbetsplatsomkostnader för byggnadsprojekt med liknande utformning. Detta för 
att få fram var i projekten arbetsplatsomkostnaderna uppstår och härleda dem till skeden i den 
strukturerade tidplanen och se hur de varierar efter den strukturerade tidplan som det arbetas 
efter. Detta för att efter avslutad studie kunna göra kostnadseffektiva projektplaneringar för 
ett mer konkurrenskraftigt byggande. 

Resultatet som studien kommit fram till är ett steg i att anknyta den nya kontoplanen med den 
strukturerade tidplanen i avseende på arbetsplatsomkostnader.  Med detta har studien kopplat 
till vilka skeden i den strukturerade tidplanen som det konteras på de olika kontona som är 
bundna till arbetsplatsomkostnader. Resultatet har blivit ett Exceldokument där man för in 
data för varje projekt och sedan får ut vad varje skede i projekten kostar i 
arbetsplatsomkostnader per byggdag. Det slutgiltiga resultatet har blivit att binda dessa 
kostnader med tidplaneringsverktyget Powerproject för att få med överlapp mellan aktiviteter 
i tidplanen och diagram där man ser fördelningen över arbetsplatsomkostnaderna under 
projekten. Med hjälp av detta har man fått början på ett verktyg för att centralt kunna 
identifiera kostnadskritiska skeden i projekten samt få en mer detaljerad bild över hur 
kontona, kopplade till arbetsplatsomkostnaderna, belastas under projektets olika tidsskeden. 
Genom detta kan man sedan planera så att arbetsmomenten i de kritiska skedena genomförs så 
tidseffektivt som möjligt. Studien har lyckats identifiera tre kritiska toppar samt ett längre 
skede där arbetsplatsomkostnaderna är höga och det är i dessa skeden vi anser att man ska 
fokusera på. 
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Abstract 

Competition within the construction industry has increased in recent years and the 
construction companies have been forced to take greater control over their costs to continue to 
run a profitable business. The opportunity to affect the income is small, it is the housing 
market in general that govern how much they can earn on their products and buildings. Their 
own cost and the control of the cost have become the area to focus on as it is through them 
that they can improve their margins. This report was written in collaboration with JM Bostad 
Stockholm who already today has a strong focus in this area. 

Since each one of the projects is unique, it may be difficult to compare them to see which 
workplace that is cost effective or which phase of a project that has the highest overhead 
charges. The purpose of this study was to investigate overhead charges for construction 
projects of similar design. This is to bring out each of the projects workplace costs incurred 
and deduce them to phases of the structured schedule and see how they vary according to the 
structured schedule being worked for. This is so that after completion of the study companies 
will be able to make cost-effective project plans for a more competitive construction. 

The results of the study are a step in linking the new charts of account with the structured 
schedule in terms of overhead charges. With this, the study has linked together the stages of 
the structured schedule with the various accounts that are bound to overhead charges. We 
have formed an Excel document where the data for each project are inserted manually and 
then automatically the document present what the amount of the overhead charges are in each 
stage of the project. The final result has been that bind these costs with the project 
management software Powerproject to include the overlap between the activities in the 
schedule and chart where you see the breakdown of workplace costs during the projects. 
Using this tool it is the beginning to centrally identify cost-critical stages of the projects as 
well as get a more detailed picture of how the accounts, linked to overhead charges, charged 
during the various periods. This can then be planned so that their tasks in the critical stages 
are implemented as time-efficient as possible. The study has successfully identified three 
critical peaks and a longer phase in which workplace costs are high and it is in these stages, 
we believe that the focus should be. 
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Förkortningar och Begreppsförklaring 

Aktivitet = Del i tidplan där ett visst arbetsmoment pågår. Ofta avgränsad till byggdel. 

APO = Arbetsplatsomkostnader 

BTA = Bruttoarea, arean för alla våningsplan inkl. ytterväggar och tjocka innerväggar, schakt 
mm. 

BTAred = Reducerad bruttoarea för att kunna jämföra olika projekt bättre. 
BTA - (BTAgarage*0,5) = BTAred. 

Byggdag (bd) = Helgfri vardag då arbete pågår på arbetsplatsen. Förkortas ”bd” i rapporten. 

dL = direkt lön 

dM = direkt material 

Outlier = Ett svar som ligger utanför det övergripande mönstret av övriga svar. 

PBL= Plan och bygglagen 

Skede = En avgränsad tidsperiod i byggprojekten under vilka ett flertal olika aktiviteter pågår. 
I denna rapport benämns Stomme, Utvändig stomkomplettering, Invändig stomkomplettering 
och Inredning som skeden.  

UE = Underentreprenör 

Handledare (JM) = Niclas Engdahl, Kalkylchef JM Bostad Sverige 
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1 INLEDNING 

Konkurrensen inom byggbranschen har ökat de senaste åren och byggföretagen tvingas att ta 
större kontroll över sina kostnader för att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. 
Intäkterna är något som man inte har så stora möjligheter att påverka, då det är 
bostadsmarknaden i stort som styr hur mycket man kan få betalt för sina produkter. Den egna 
kostnadskontrollen och omkostnaderna har blivit det stora fokusområdet, då det är via dem 
som man kan förbättra sina marginaler. Detta arbete har skrivits i samarbete med JM Bostad 
Stockholm som idag har ett stort fokus inom detta område. Arbetet har haft som mål att få 
fram vad en byggdag kostar i arbetsplatsomkostnader för företaget samt ett verktyg för att 
analysera omkostnaderna med bättre kontroll än tidigare. Examensarbetet har genomförts 
som en avslutande del i vår utbildning vid Linköpings Universitet. 

1.1 Problemformulering 

Då konkurrensen inom byggbranschen ökar tvingas byggföretagen att ta större kontroll över 
sina kostnader få att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. Intäkterna är något som man 
inte har så stora möjligheter att påverka, då det är bostadsmarknaden i stort som styr hur 
mycket man kan få betalt för sina byggnader och bostäder. Bland kostnaderna som man kan 
påverka finns bland annat kostnader för material, löner, verktyg, drift och övriga hjälpmedel 
som bygget är beroende av. Kostnader för material och löner samt kostnader direkt knutna till 
specifika byggsätt är något man länge varit medveten om och arbetat för att minska. Det som 
hittills har förbisetts är kostnader för att driva själva bygget, arbetsplatsomkostnaderna. Men 
nu har man insett att dessa börjar stå för en allt större andel av slutsumman och därför är 
minst lika viktiga att få kontroll över. Således har omkostnaderna nu blivit det stora 
fokusområdet, då det är via dem som man kan förbättra sina marginaler ytterligare. 

JM är ett företag som sedan ett par år tillbaka har arbetat mycket med att strukturera upp sin 
organisation och arbetssättet för att kunna styra sina kostnader mer effektivt och uppnå bättre 
kvalité vid byggandet av bostäder. Nu har man kommit till ett skede där man har bra koll på 
hur höga kostnaderna för material, försäljning, markförvärv med mera är. Nästa del i 
processen är att strukturera upp och få kontroll över arbetsplatsomkostnaderna. Dessa varierar 
mellan projekten då alla projekt har olika förutsättningar och utformning. Man har svårt att 
jämföra projekten för att se vilka arbetsplatser som är kostnadseffektiva samt vilka skeden i 
ett byggprojekt som är mest krävande gällande arbetsplatsomkostnader. Därför vill man nu 
identifiera arbetsplatsomkostnadernas variationer och härleda dem till olika skeden i den 
strukturerade tidplanen för att kunna värdera hur mycket en byggdag kostar sett till 
arbetsplatsomkostnader. Med hjälp av detta vill man sedan kunna forma ett verktyg för att 
centralt kunna identifiera kostnadskritiska skeden i projekten samt få en mer detaljerad bild 
över hur kontona, kopplade till arbetsplatsomkostnaderna, belastas under projektets olika 
tidsskeden. Genom detta kan man sedan planera så att arbetsmomenten i de kritiska skedena 
genomförs så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. 
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Tidigare studier har till stor del koncentrerat sig på hur man ska beräkna fram hur stora 
arbetsplatsomkostnaderna är för ett byggprojekt, och vilka faktorer i ett projekt som är 
kostnadsdrivande (Chan & Pasquire 2002). Det är dock svårt att finna några studier som gått 
djupare in i att undersöka hur omkostnaderna fördelar sig över tid i projekten som sedan 
kopplas till projektens tidplaner, något som denna studie har kommit att handla om. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsplatsomkostnader under produktionstiden för 
byggnadsprojekt med liknande utformning. Detta för att kunna härleda vart i projekten 
omkostnaderna uppstår och hur de varierar efter den strukturerade tidplan som det arbetas 
efter. Samt för att efter avslutad studie kunna göra kostnadseffektiva projektplaneringar, för 
ett mer konkurrenskraftigt byggande. 

Målet med studien är att i ett första steg anknyta den nya kontoplanen med den strukturerade 
tidplanen i avseende på arbetsplatsomkostnader hos JM Bostad Stockholm. Detta för att 
koppla till i vilka skeden i den strukturerade tidplanen som det konteras på de olika kontona 
som är bundna till arbetsplatsomkostnader. Med hjälp av detta sedan få fram vad en byggdag 
kostar i arbetsplatsomkostnader. Samt att få fram ett verktyg som kan användas till att styra 
arbetsmomenten i de kritiska skedena i tidplanen så att de genomförs så tids- och 
kostnadseffektivt som möjligt. 

1.3 Frågeställningar 

• Vad kostar en byggdag under de skeden och aktiviteter som finns i JM Bostads 
strukturerade tidplan? 
 

• Vilka konton är aktuella och har störst inverkan när man ska räkna ut vad en byggdag 
kostar?  
 

• Under vilka skeden i den strukturerade tidplanen konteras det på de olika kontona? 
 

• Hur fördelar sig omkostnaderna över projekttiden knutet till den strukturerade 
tidplanen? 
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1.4 Metod 

Vår studie har till stor del grundats på data med ekonomiska prognoser för olika 
kostnadskonton från de valda projekten. Studien kommer att koncentrera sig på de konton 
som berör arbetsplatsomkostnader och målet är att kunna knyta arbetsplatsomkostnaderna till 
olika tidsskeden i ett byggprojekt. Dessa tidsskeden kommer vara samma som JM Bostads 
strukturerade tidsplan är uppbyggd utefter.  

Detta innebär att arbetet huvudsakligen kommer bestå av att analysera data och identifiera 
beroenden till valda tidsskeden. Vi har i studien jämfört data från åtta olika projekt i 
Stockholmsområdet. Projekten är olika typer av bostadsprojekt, dessa har valts för att de har 
konterat efter den nya kontoplanen vilket ger oss en mer korrekt jämförelse. 

1.4.1 Litteraturstudie 

För att skapa en bättre inblick och förståelse för området studien behandlar så utfördes det i 
början en litteraturstudie. Den innebar att vi sökte efter relevant litteratur som berör 
ämnesområdena kalkylering, omkostnader och effektivisering i byggbranschen. 
Litteraturstudien har ej använts för att hämta data eller annan information att bygga 
examensarbetet på. Litteraturstudien har endast haft syftet att skapa en större teoretisk grund 
inom området för att vi bättre ska kunna förstå och analysera det material som vi skulle fått 
tillhanda från JM Bostad Stockholm. Dessutom borgar litteraturstudien för att resultatet skulle 
kunna presenteras på ett branschenligt sätt. 

1.4.2 Enkät 

Som ett första steg i studien skickades det ut en enkät till alla produktionschefer inom JM 
Bostad, produktionscheferna fick sedan till uppgift att vidarebefordra enkäten till deras 
arbetschefer. Totalt ska enkäten nått ut till cirka 20 arbetschefer över hela Sverige. Enkäten 
bestod utav ett Exceldokument där de konton som är aktuella för arbetsplatsomkostnader var 
uppställda i rader och olika skeden/aktiviteter var uppställda som kolumner. Arbetschefernas 
uppgift var att fylla i enkäten med ett kryss vid de skeden/aktiviteter som de olika kontona 
används, se figur 1. 
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Figur 1 - Urklipp ur ”Enkätmall” 

Svaret sammanställdes utifrån en förutbestämd princip. Principen gick ut på att vi kollade på 
hur många procent av alla svar som hade svarat att ett konto var aktuellt under en aktivitet. 
Den exakta fördelningen bestämdes för att ha något objektivt att hantera svaren med. I de fall 
där svarsfrekvensen var under 30 procent hanterade vi dessa som outliers. Detta eftersom 
dessa svar ej betraktades som rättvisande eftersom mer än 70 procent av de övriga svaren ej 
ansåg att det svaret var korrekt. I de fall där 30 till 50 procent svarat att ett konto var aktuellt 
under en aktivitet så diskuterades dess aktualitet. Där över 50 procent svarat att ett konto var 
aktuellt under en aktivitet så fastställdes dess aktualitet. Möjligheten att diskutera ett kontos 
aktualitet införde vi eftersom enkäter alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet. 

Utifrån det sammanställda resultatet bestämde vi sedan ett slutgiltigt svar i samråd med vår 
handledare som är kalkylchef för JM Bostad Sverige, som även hade överlagt detta med 
produktionschefen för region Stockholm stad. Det var sedan detta svar som användes i det 
fortsatta arbetet i studien. 

1.4.3 Analys och Beräkningar 

Den metod som till största del använts i studien är att analysera ekonomisk data samt att 
utföra beräkningar och sammanställningar i Excel. Analysen har bestått av att kontrollera 
värdens realitet och säkerställa att dessa är användbara i vår studie. Sammanställningarna och 
beräkningarna har gjorts i Exceldokument som vi utformat och programmerat efter syftet. 
Dessa räknar fram de faktiska värdena som resultatet bygger på, men ska även ses som en 
enskild del i resultatet i form av ett verktyg.  

Vi kommer i denna rapport ej publicera exakta siffror och värden på hur stora 
arbetsplatsomkostnaderna är på grund av företagssekretess. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetsplatsomkostnader ligger just nu i ropet hos många byggföretag och det finns mängder 
med parametrar att studera närmre för att effektivisera dessa. Vilka parametrar man väljer 
beror till stor del på om det är branschen i sin helhet eller ett specifikt företag man studerar. 
Denna studie är avgränsad till att enbart studera arbetsplatsomkostnader hos JM Bostad 
Stockholm och sättet de hanterar och konterar efter det strukturerade arbetssätt med tidplan 
och konton. 

För att kunna få en rättvis bild i jämförelsen mellan projekten har vi valt att enbart studera 
projekt som konterat efter den nya kontoplanen som JM Bostad infört. I och med att den nya 
kontoplanen är nyligen införd så har det inneburit att de projekt som studerats ej har varit 
avslutade projekt, därför har den data som använts hämtats från kalkyler och avstämningsfiler. 
Alla de studerade projekten kommer från region Stockholm. Denna studie kan ses som ett 
första steg i att effektivisera och hantera omkostnaderna efter den nya kontoplanen hos JM 
Bostad och en början på att ta fram ett verktyg för en säkrare kostnadskontroll och 
tidsplanering. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Grunden till denna studie baseras på en litteraturstudie med böcker om kalkylering, 
byggprocessen, byggproduktion och liknande som berör området. Vi har även tagit del av 
artiklar och konferensbidrag från vetenskapliga tidskrifter inom området för att se vad det 
bedrivs för forskning inom frågan. För att få en bättre syn över den svenska marknaden om 
vad som är gjort idag så det studerats tidigare examensarbeten, licentiatuppsatser och 
doktorsavhandlingar från Sverige. 

Detta kapitel är uppbyggt för att underlätta för läsaren att sätta sig in i frågan genom att 
först ge en förklaring till byggprocessen. Sedan smalnar kapitlet av med tidsplanering och 
kalkylering för att till sist gå in på studiens huvudsakliga inriktning; arbetsplatsomkostnader. 

 

2.1 Byggprocessen  

Byggprocessen är den process som pågår under uppförandet av en byggnad eller anläggning. 
Det är en process som kan variera i stort beroende på typen av projekt. De skeden som 
normalt sett ingår i byggprocessen är (Svensk byggtjänst): 

• Planskedet 
• Idé- och programskedet 
• Projekteringsskedet 
• Upphandlingsskedet 
• Byggskedet 
• Förvaltningsskedet 

Det första skedet i byggprocessen är normalt planskedet. Under detta skede är det kommunen 
som har det övergripande ansvaret för att bestämma hur områden ska användas och bebyggas 
ur ett långsiktigt perspektiv. Till att börja med upprättas översiktsplaner över dessa områden. 
Med utgångspunkt från dessa tar kommunen sedan fram detaljplaner för olika delområden där 
man planerar att uppföra nya byggnader eller där stora ombyggnader planeras. 

I idé och programskedet övergår rollen i processen till byggherren. Byggherren är den som 
beställer uppförandet av en byggnad eller ombyggnad. Det kan alltså variera vem denne är, en 
byggherre enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är: 

"Byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-
, byggnads-, rivnings- eller markarbeten." 
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Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt lag, föreskrifter och beslut som har meddelats 
av stöd i lagen. Alla andra aktörer i byggprocessen är sedan i arbete direkt eller indirekt på 
uppdrag av denna. Kommuner, kommersiella fastighetsbolag är exempel på byggherrar, även 
privatperson kan vara byggherre. I detta skede bestäms de övergripande frågorna som till 
exempel var på tomten byggnaden ska stå och hur rum i huset ska vara utformade och dess 
funktionalitet. De slutgiltiga utredningarna förs samman till ett byggnadsprogram. 

Projekteringsskedet tar sedan vid. Där går man in på detalj, med utgångspunkt från 
byggnadsprogrammet, för att få fram konkreta handlingar på hur byggnadens ska konstrueras. 
Arbetet leds i detta skede också av byggherren, dessutom involveras flera andra konsulter som 
är specialister inom olika byggnadstekniska frågor. Deras arbete resulterar i systemhandlingar 
som bland annat består av tekniska beskrivningar och ritningar. Utifrån dessa går man vidare 
till detaljutformningen där byggnaden beskrivs in i minsta detalj. Det resulterar sedan i de 
färdiga bygghandlingarna som aktörer i byggprocessen använder sig att för att bygga 
produkten, till exempel huset. 

Upphandlingsskedet är det skedet där man väljer vem som ska bygga och utföra andra arbeten 
i huset. Det tas då fram ett förfrågningsunderlag av beställaren där man beskriver vad man 
önskar få utfört av respektive entreprenör. Här tar man sedan emot olika anbud och 
beställaren väljer de entreprenörer som givit bäst förslag. Byggherren väljer inför detta även 
vilken entreprenadform man väljer att upphandla efter. 

När man valt detta går man in på byggskedet och man påbörjar byggnation av huset eller det 
arbete som skall göras. Här kan många olika företag vara involverade som styrs av en 
gemensam projektledare för hela bygget. Hur arbetet ska styras och samordnas i produktionen 
finns fastslaget sedan projekteringsskedet.  

Produktionen för en nybyggnad är ofta utförd efter liknande moment. Det första är 
markarbeten och grundläggning för huset. Det schaktas för huset och de utvändiga ledningar 
som behövs, när detta är utfört gjuts en grund. Detta övergår sedan till stombyggnad som 
sedan tidigare har projekterats i vilket material och andra krav det ska ha. När stommen är 
utförd görs den yttre stomkompletteringen som att fasad kläs, yttertak, dörrar och fönster. När 
skalet är på plats görs inre stomkomplettering som rörinstallationer och invändiga moment. 
Det slutgiltiga skedet är inredning; då kök, hall, badrum och andra ytskikt utförs. Flera 
besiktningar genomförs sedan för att kontrollera så byggnaden har uppnått den kvalitet som 
beställaren önskade. Efter detta är huset sedan klart för inflyttning. 

Sedan tar förvaltningskedet vid som är det längsta skedet, då tar man hand om skötseln av 
själva huset. Här sköts drift och underhåll av fastigheten som blir det dagliga arbetet. Så 
småningom även ombyggnader och annat som kan röra huset tills det rivs.  

(Svensk Byggtjänst, Nordstrand 2008) 
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2.2 Tidsplanering 

För att ett byggnadsprojekt ska lyckas är det viktigt med en bra tidsplanering över projektet. 
Detta för att man ska kunna fördela resurser till rätt moment vid rätt tider så projektet går efter 
den planering man tänkt sig och att man producerar produkten på det effektivaste sättet för 
projektet. Då en arbetsdag i projekten kostar stora summor för byggbolagen är det viktigt att 
man inte får oväntade förseningar på grund av bristande planering. Andra punkter som kan 
påverkas vid en försening är till exempel ifall man klarar att hålla de tänkta 
inflyttningsdatumen för kunder som köpt lägenheter. 

För planering av produktion inom byggindustrin är det i huvudsak två tekniker som används, 
den traditionella planeringen och nätplaneringen. Av dessa två metoder är det nätplaneringen 
som är den metod som används mest, dock tillämpas den traditionella modellen ofta i dagens 
byggande.(Révai 2012) 

Den traditionella planeringen är uppbyggd i form av ett så kallat Ganttschema. Ett 
Ganttschema ser ut som figur 2 nedan, det är i en form av horisontellt stapeldiagram. Där man 
lägger in tider för olika aktiviteter efter en lämpligt vald tidsskala, därefter visar sig detta i ett 
diagram med horisontella staplar. Varje stapel är då kopplad till en aktivitet, den motsvarar då 
tiden som aktiviteten beräknas pågå med start- och sluttider som kan avläsas på tidsskalan. 
Detta gör att man får en överskådlig bild av vad som ska göras och när det ska göras. Med 
detta kan man sedan kombinera med resursplaner och liknande som är lätta att avläsa och 
tyda.(Révai 2012) 

 

 

Figur 2-Exempel på Ganttschema (Révai 2012, s.32) 
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Nätplanering är en metod där man använder projektets händelser och aktiviteter som man fått 
via enhetstider för momentet. Dessa planeras då efter de moment som ska utföras i en viss 
ordning genom projektet. När man fått fram byggtiden och en planering kan man beräkna en 
så kallad kritisk linje. Då ser man vilka kritiska moment bygget har som inte får bli försenade 
då en försening längs denna linje påverkar tiden för hela projektet. Detta medan förseningar 
längs andra händelser och aktiviteter inte behöver ge förseningar om en tidsreserv eller glapp 
finns.(Révai 2012) 

 

Figur 3- Exempel på nätplanering (Révai 2012, s.42) 

2.3 Kalkylering 

Det finns en gemensam nämnare för alla typer av privata företag, bryter man ner deras mål 
och verksamhetens syfte så får man fram samma svar. Det är att alla företag som drivs av att 
göra ett bra ekonomiskt resultat, detta är något som även gäller bolag verksamma inom 
byggbranschen. Förenklat kan man säga att ett företag behöver lyckas inom två övergripande 
områden för att vara framgångsrikt: Företaget behöver tillgodose behov och företaget ska 
agera ekonomiskt (Jarefors 2012). Det som karakteriserar byggbolagens arbete för att nå ett 
bra ekonomiskt resultat är deras ständiga kalkylarbete i projekten, räknar de inte rätt i 
kalkylen så finns risk att hela vinsten går förlorad.  

Kalkylering innebär att man försöker upprätta en ekonomisk plan över hur realiteten  kommer 
se ut i ett projekt. 

”Kalkylen kan jämföras med en karta, en bild av verkligheten efter vilken 
man kan orientera sig, men kalkylens resultat är inte en identisk bild av 

verkligheten” (Hansson, Olander & Persson 2009) 

Från att en byggnad bara är en idé till att den står färdig så kommer många kalkyler att göras 
för samma byggnad. Man brukar säga att det finns olika kalkylnivåer där man för varje nivå 
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arbetar fram en ny säkrare och mer detaljerade kalkyl. I den första kalkylnivån, 
fastighetsnivån, upprättar man en kalkyl för att kunna göra ett ställningstagande rörande hela 
fastigheten. Ofta är det i form av en investeringskalkyl. Man beräknar då om det kommer vara 
lönsamt att uppföra byggnaden och om projektet är lönsamt att fortsätta med. Den andra 
kalkylnivån, byggnadsdelsnivån, innehåller kalkyler som börjar bli mer specificerade. Här 
hanterar man frågor rörande vilket byggsätt och principlösningar som är bäst ekonomiskt i 
förhållande till det resultat man önskar. Den sista kalkylnivån kallas komponentnivån. Här tar 
man kalkylarbetet till detaljnivå då man tittar på specifika materialval på specifika 
byggnadsdelar. 

Vid upprättande av en kalkyl kan man utgå från flera olika kalkylmetoder. Den vi valt kolla 
närmare på är den som är mest förekommande i byggbranschen, alltså byggdelskalkyl. Detta 
är en självkostnadskalkyl som använder påläggskalkylering som metod. Här utgår man från 
förväntade utnyttjade resurser som sedan samlas till en tillverkningskostnad och slutligen en 
självkostnad. Denna typ av beräkning utför man sedan för varje byggdel och får på så sätt en 
bra bild av hur de förväntade kostnaderna ser ut. Man har ingående värden i form av direkt 
material (dM), direkt lön (dL), arbetsplatsomkostnad (APO) och underentreprenadskostnader 
(UE).  

För att få fram dessa ingångsvärden krävs det att allt material mängdas och prissätts. Med 
hjälp av dessa värden för direkt material (dM) så räknar man med hjälp av enhetstider fram 
hur många arbetstimmar som kommer gå åt för att uppföra just den byggdelen. Det är detta 
som sedan räknas om till direkt lön (dM).  

Enhetstider är något som arbetats fram genom att studera hur lång tid olika arbetsmoment tar 
beroende mängden ingående material. Av det har man beräknat fram ett snitt som används vid 
kalkylering. Enhetstider kan ofta vara i formen av timmar per kvadratmeter. 

Direkt material, direkt lön, arbetsplatsomkostnader och kostnaderna för underentreprenörer 
adderar man sedan ihop för att få fram tillverkningskostnaden för varje byggnadsdel och i 
förlängningen för hela byggnaden. Det man ännu inte fått med i denna kalkyl är alla 
administrativa kostnader och vinsttillägg. Dessa läggs oftast på som en procentsats. Alla 
kostnader som man sedan får ut delas upp på specifika konton. Dessa konton representerar 
ofta väldigt specifika kostnadsbärare, till exempel ”skrivmaterial”, detta för att man ska få en 
mer noggrann kostnadshantering och för att man lättare ska kunna härleda specifika 
kostnader. Med kalkylen sätter alltså upp en ram för hur stora kostnaderna beräknas bli, sedan 
arbetar man för att hålla den ramen så länge förutsättningarna inte ändras. Med denna 
kalkylmetod är det mängden material som ska byggas in och antalet tillförda resurser i form 
av hantverkare som blir de styrande delarna för hur stor slutkostnaden kommer bli. 

Med kalkylen sätter man alltså upp en ram för hur stora kostnaderna beräknas bli, sedan 
arbetar man för att hålla den ramen så länge förutsättningarna inte ändras.  

(Hansson et al. 2009)  
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2.4 Kontering 

Genom att arbeta med olika konton så kan man på ett enkelt sätt redovisa hur pengarna har 
spenderats och varifrån intäkterna har kommit. Detta är man som företag tvungen att göra för 
sin ekonomiska redovisnings skull. Inom bokföring pratar man om kostnadskonton och 
intäktskonton. Genom att använda sig av kontering på ett strategiskt och styrande sätt kan 
man åstadkomma en bättre kostnadskontroll i organisationen. Detta är något man arbetar 
dagligen med inom byggbranschen. 

Redan i kalkylarbetet fördelar man ut pengarna på specifika konton. Det leder till att 
produktionspersonalen redan från början vet hur mycket pengar de har att spendera på 
bestämda delar. Arbetsplatsomkostnaderna delas ofta upp på ett tiotal konton som alla 
behandlar olika delar, till exempel "handverktyg" och "ställningar". 

2.5 Arbetsplatsomkostnader 

För att kunna bygga en produkt som ett hus krävs det hjälpmedel och serviceanordningar för 
att kunna föra bygget framåt. För att exempelvis kunna bygga en innervägg räcker det inte 
med material, så som gips, reglar och skruv. Du måste även ha personal, verktyg och övriga 
hjälpmedel för att utföra arbetet. Utöver det tillkommer kostnader för sophantering och 
byggbodar och så vidare. Alla dessa kostnader runtomkring, som inte är direkta kostnader för 
det materialet som byggs in, kallar man för arbetsplatsomkostnader (Hansson et al. 2009). 
Detta benämns även som gemensamma kostnader i annan litteratur och i vissa företag. 

Arbetsplatsomkostnaderna innefattar således kostnader för bland annat: 

• Tillfälligt material 
• Maskiner och verktyg 

• Ställning 

• Lyftanordningar 
• Bodar, kontor 
• Driftkostnader 
• Renhållning 

• Vinterkostnader 
• Markhyra 

Dessa kostnader har blivit allt mer intressanta och viktiga för ett projekts totala ekonomi i takt 
med att konkurrensen ökat i branschen. Det eftersom företaget kan styra över dessa kostnader 
internt. Det har också medfört att det blivit viktigt att få bra kontroll och styrning över 
arbetsplatsomkostnaderna. Klarar man av det har man möjlighet att spara mycket pengar. 
(Eksteen & Rosenberg 2002) 
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3 EMPIRI 

I detta kapitel beskrivs den data som samlats in för att kunna utföra studien och de 
arbetsdokument som tagits fram för att kunna presentera ett resultat. Kapitlet är uppdelat i 
tre delar där första delen är en beskrivning av JM som företag, den andra delen behandlar all 
den data vi samlat in och sista delen beskriver våra arbetsdokument och det resultat som 
slutsatserna bygger på. 

3.1 JM 

Den data som vi använt oss av i studien har till uteslutande del hämtats direkt från JM. Den 
har tillhandahållits till oss av vår handledare på företaget. 

JM är en av Nordens största projektutvecklare av bostadsområden och bostäder. De har en 
verksamhet som är fokuserad mot nyproduktion av bostäder i attraktiva områden i 
storstadsområden och universitetsorter. De är verksamma inom Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Belgien. Drygt hälften av intäkterna kommer ifrån verksamheten i 
Stockholmsregionen.(JM 2014) 

Deras affärsidé är (JM 2014): 

”Att utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller 
individuella behov idag och i framtiden.” 

För att åstadkomma detta har de en strategi som i kort går ut på att: 

1. Förvärva mark i framtida attraktiva områden.  
2. Projektutveckla området i egen regi genom att projektera fram attraktiva bostäder och 

levnadsmiljöer.  
3. Sälja bostäder innan produktionsstart.  
4. Bygga bostäderna i egen regi enligt strukturerade och välbeprövade metoder. 
5. Sköta drift av fastigheten under garantitiden. 

 

  



Analys av arbetsplatsomkostnader 

14 

3.1.1 Organisationsschema 

JM är uppdelat i flera affärssegment, enheter. Dessa segment är uppdelade i JM Bostad 
Stockholm, JM Bostad riks, JM Fastighetsutveckling, JM Entreprenad samt JM Utland. För 
varje enhet finns det en ledande chef som har ansvaret över sin enhet och denne ingår ofta i 
koncernledningen för JM AB. Affärsenhetschefen styr allt arbete inom enheten så att det sker 
på ett strategiskt sätt. Inom JM i Sverige har man valt att se Bostad produktion som en egen 
enhet. Det innebär att man har en person som sitter på en post med centralt segmentansvar för 
just bostadsproduktionen, den styr varje regions produktionschefs arbete. I figur 4 och figur 5, 
ser man schematiskt hur organisationen är uppbyggd. Men det ska förtydligas att varje regions 
produktionsschef, och dess underliggande organisation, självklart ingår i sin region och dess 
resultat rapporteras upp och sammanräknas med hela regionens resultat där även markförvärv, 
projektering med mera ingår.(Niclas Engdahl Kalkylchef JM bostad Sverige) 

 

Figur 4 - Organisationsschema del 1 
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Figur 5 - Organisationsschema del 2 

 

Produktionschefer 

Produktionschefen är den som har det övergripande ansvaret över produktionen inom sin 
region. Han innehar personalansvaret för alla tjänstemän i sin region. Produktionschefen 
arbetar mer strategiskt med produktionen och måste hela tiden arbeta långsiktigt. Till sin hjälp 
har han arbetscheferna som utför det operativa arbetet i projekten. 

Arbetschefer 

En arbetschef har det övergripande ansvaret för produktionsverksamheten i projektet. Ofta 
ansvarar arbetschefen för ett flertal projekt samtidigt. Denne har ansvar för upphandlingar och 
produktionsanpassningar samt resurssättningen i projekten. 

Platschefer 

Platschefen är den person som har ansvaret för att driva produktionen framåt. Det är han som 
leder byggprojektet och ansvarar för att det byggs enligt de handlingar som tagits fram. Det 
innebär ofta ansvar över ekonomin, arbetsmiljön, säkerhet samt viss personal på bygget. 
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3.1.2 Strukturerad projektutveckling 

För att möta konkurrensen och säkerställa en kostnadseffektiv och kvalitetsmässig 
bostadsproduktion startade JM i början av 2003 ett omfattande arbete med att strukturera upp 
deras arbete i alla skeden av byggprocessen inom företaget. Sedan dess har arbetet bedrivits i 
ett flertal olika processer, varav det första var Strukturerad projektering. Det innebar att man 
började införa enhetliga projekteringsanvisningar för att säkerställa att man väljer tekniska 
lösningar med rätt kvalité, att lösningarna är kostnadseffektiva och säkerställer en god 
arbetsmiljö vid produktionen.(JM 2014) 

Nästa steg var att utveckla ett system för strategiska inköp, det innebar att man mer 
systematiskt började göra upphandlingar av ramavtal och teckna avtal om stora inköp med 
olika leverantörer och entreprenörer. Dessa ramavtal ska användas av hela organisationen. 
Under 2008 började man strukturera och processorientera försäljningsarbetet genom att 
definiera de olika försäljningsaktiviteterna till en tidsföljd, detta genomfördes under namnet 
Strukturerad försäljning.(JM 2014) 

Det fjärde och kanske största steget i arbetet med Strukturerad projektutveckling är 
Strukturerad produktion. Den är i sig uppdelad i tre delar (JM 2014): 

1. Processorientering av verksamhetssystemet 
2. Rutinbeskrivningar och monteringsanvisningar 
3. System för enhetlig tidsplanering.  

Av dessa är det den andra delen som är mest omfattande. Den innebär att man har arbetat 
fram metod- och materialanvisningar som beskriver i detalj hur specifika arbetsmoment ska 
utföras, till exempel montage av ytterväggselement.  

Den senaste delen av deras stora arbete kallas Strukturerad projektutformning. I och med detta 
arbetar man för att effektivisera projekteringen samt synkronisera projekteringen med övriga 
arbetsmoment.(JM 2014) 

Strukturerad projektutveckling i korthet: 

• Strukturerad projektering (2003-) 
• Strategiska inköp (2004-) 
• Strukturerad försäljning (2008-) 
• Strukturerad produktion (2010-) 
• Strukturerad projektutformning (2012-) 
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3.2 Insamlad data 

3.2.1 Enkätsvar 

Enkäten var uppbyggd av konton hämtade från JM:s gemensamma kontoplan samt tidsskeden 
och aktiviteter från JM Bostads tidsplanestruktur som beskriver hur en tidplan ska byggas 
upp. Alla som fick till uppgift att fylla i enkäten ansågs därför vara väl medvetna om vad de 
olika kontona, tidsskedena och aktiviteterna stod för då det ingår i deras dagliga arbete. 
Enkäten skickades ut för få en uppfattning om i vilka skeden och för vilka aktiviteter som de 
olika kontona ansågs vara aktuella, samt även att få en bild över om det fanns olika 
uppfattningar om hur man konterade. Instruktionerna som sändes med enkäten var att de för 
varje konto skulle fylla i de skeden och aktiviteter som kontot var aktuellt. Vi fick in tio 
enkätsvar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 %. Svaren sammanställdes sedan och 
kontrollerades tillsammans med vår handledare på företaget. Se figur 6 och bilaga 1. Den 
slutgiltiga kontofördelningen som har använts i arbetet har bestämts genom att utgå från den 
princip som beskrevs i metoden, men den motsvarar inte till fullo det svar som enkäten gav. 
Detta eftersom JM hade ett önskemål om att skapa ett verktyg för att i tidiga skeden kunna se 
omkostnadsfördelningen. Därför ville de att verktyget istället skulle använda en fördelning 
som motsvarade hur kontona ska användas och vilka skeden som har kostnader direkt bundna 
till den specifika aktiviteten. Därmed stämmer den slutgiltiga kontofördelningen ej till fullo 
överens med utfallet från enkäten. I denna fördelning har vi även valt att dela upp kontot 
Ställningar i två nya konton som får bära 80 % respektive 20 % av den totala kostnaden för 
kontot. Dessa benämns Fasadställningar (80 %) samt Övriga ställningar (20 %). Denna 
fördelning gjordes efter samråd med vår handledare på JM. Se figur 7 och bilaga 2. 

 

Figur 6 -Urklipp ur ”Omkostnadsfördelning sammanställning_20140501” 
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. 

 

Figur 7- Urklipp ur ” Omkostnadsfördelning sammanställning_20140501” 

 

3.2.2 Valda projekt 

I vår studie valde vi att använda data från åtta bostadsprojekt. Den data som inhämtades från 
dessa projekt var ekonomiska avstämningar och produktionstidplaner. Nedan följer en kort 
presentation av varje projekt. 

Berghus 2 

Flerbostadshus på Liljeholmskajen i Stockholm. Huset ligger precis intill en stor bergsbrant 
ner mot Årstavikens vatten, därav dess namn. Huset inhyser även en genomfart till ett 
bakomliggande bergrum som kommer bli ett parkeringsgarage.  

• Region: Stockholm Stad 

• Antal lägenheter: 45 stycken 

• Antal våningar: 6 

• BTA: 5208m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med källarvåning 

• Fasad: Putsad fasad 
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Kavaljeren 

Kavaljeren är ett flerbostadshus projekt beläget mitt i Täby centrum. 

• Region: Stockholm Nord 

• Antal lägenheter: 66 stycken 

• Antal våningar: 6 

• BTA: 9205 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med källare och garage 

• Fasad: Murad 

Laduviken 

Projektet Laduviken innefattar ett större flerbostadshus i den nya stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden i Hjorthagen, Stockholm. Förutom lägenheterna kommer byggnaden även ha 
butikslokaler i gatunivå. Taket kommer bestå av ett sedumtak.  

• Region: Stockholm Stad 

• Antal lägenheter: 83 stycken 

• Antal våningar: 6-8 

• BTA: 10 339 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med källare och garage i två våningar. 
• Fasad: Första våningen granitsten, i övrigt putsad. 

Monoliten 

Stort flerbostadshus planerat i det nya bostadsområdet kring Telefonplan, södra Stockholm. 

• Region: Stockholm Syd 

• Antal lägenheter: 107 stycken 

• Antal våningar: 7 

• BTA: 14036 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med underliggande garage. 
• Fasad: Tegel med inslag av plåt och träpanel. 

Nytorpshöjden 

Nytorpshöjden är ett mindre projekt som uppförs i ett väletablerat bostadsområde på 
Hammarbyhöjden, södra Stockholm.  

• Region: Stockholm Syd 

• Antal lägenheter: 55 stycken 

• Antal våningar: 5 

• BTA: 7127 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med underliggande garage. 
• Fasad: Putsad 
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Sjövikshöjden et.5 

Detta är ett av de avslutande etapperna på Sjövikshöjden. Sjövikshöjden är en del av den 
nybyggda stadsdelen Liljeholmskajen, södra Stockholm. Projektet består av fyra huskroppar 
som alla befinner sig på en egen höjdnivå då dessa följer Sjöviksvägen ner mot Årstaviken. 

• Region: Stockholm Stad 

• Antal lägenheter: 71 stycken 

• Antal våningar: 7 

• BTA: 10437 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme med underliggande källare och garage. 
• Fasad: Putsad och murad. 

Skogslunden 

I det nybyggda området Tyresö naturstad byggs projektet Skogslunden bestående av fyra 
fristående huskroppar med totalt 64 lägenheter. 

• Region: Stockholm Syd 

• Antal lägenheter: 64 stycken 

• Antal våningar: 4 

• BTA: 6912 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme 

• Fasad: Putsad med inslag av träpanel 

Västbodaskolan/Ekarna 1 

I ett av Farstas grönaste lägen uppförs flerbostadshuset Ekarna 1. Det är den första av två 
etapper och kommer innefatta 44 lägenheter fördelat på fyra till fem våningar. 

• Region: Stockholm Syd 

• Antal lägenheter: 44 stycken 

• Antal våningar: 4-5 

• BTA: 3772 m2
 

• Stomme: Platsbyggd betongstomme 

• Fasad: Putsad med inslag av klinker 

 
3.2.3 Avstämningsfiler 

Avstämningsfilerna är dokument som visar projektens kalkylerade kostnader, utfall av 
kostnaderna hittills samt prognostiserade kostnader för varje enskilt projekt som är pågående i 
produktion eller i planering för JM. De visar även information om stomme, tekniska system, 
ytor etc. över projektet. Detta är Exceldokument med olika flikar där man fyller i data och kan 
få ut tabeller, diagram samt andra kostnader. Slutsidan i dessa dokument är där man ser 
projektkostnaderna samt hur de justerats sedan senaste avstämning för att se förändringar. 
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JM gör avstämningsfiler med prognoser för varje kvartal på året (P1, P2, P3 och P4). I studien 
har vi valt att studera filerna för Stockholms tre regioner (Nord, Stad och Syd), då i första 
hand den senaste, 2014 P2. För kontroll har även de två föregående samlats in, 2014 P1 och 
2013 P4.  

Från de ekonomiska avstämningarna hämtades prognostiserade totalkostnader för alla konton 
under rubriken ”arbetsplatsomkostnad”. Det första som gjordes var att kontrollera alla 
projekten och dess kostnader för att se att siffrorna var rimliga, mot förgående prognoser samt 
så att inga inskrivningsfel förekommit i dokumenten. I de fall frågetecken uppdagades 
behandlades dessa med vår handledare på JM för att säkerställa siffrornas rimlighet. 

3.2.4 Tidplaner 

JM har nyligen bytt system i tidsplaneringen till Asta Powerproject från att tidigare använt ett 
MS Project baserat tidsplaneringssystem och vi har fått tidplaner som varit gjorda i båda dessa 
system. Det var då dels i PDF från det gamla systemet och dels i Powerproject filer. Dessa 
tidplaner är då utformade efter dokumentet "Tidsplanestruktur rev 2012-10-14" som är en 
mall för hur JM Bostad ska bygga upp tidplaner efter det nya strukturerade arbetssättet. 

Steg två var att hämta in och tolka data från tidplanerna. Från tidplanerna hämtade vi 
information om hur många byggdagar varje aktivitet, enligt JMs tidsplanestruktur, hade 
inplanerat i de olika projekten. Alltså de dagar man bygger på utan helgdagar och 
semester.  Denna information användes sedan som grund för att fylla i antalet byggdagar i 
dokumentet "APOfördelning_Projektnamn_P.xxxxxx" för varje enskilt projekt. 

3.2.5 Styrdokument 

Kontoplan 1.4 Producera 2014-01-23 

Kontoplanen är ett av de dokumenten som är mest styrande i vår studie. Den beskriver hur 
man ska fördela upp kostnaderna i projekten. Denna kontoplan hanterar bara konton som är 
aktuella för själva produktionen och hanterar inte konton som rör till exempel markförvärv 
och projektering. Kontoplanen har tre huvudrubriker ”Inbyggnadsmaterial”, 
”Underentreprenader” samt ”Arbetsplatsomkostnader” där varje huvudrubrik innehåller ett 
stort antal underkonton som specifikt delar upp kostnaderna. Arbetsplatsomkostnader är i sin 
tur uppdelat i "Maskiner", "Drift" och "Övrigt omkostnader". Kontoplanen används redan i 
början av kalkyleringen där man beräknar kostnader och fördelar ut dessa på specifika konton. 
Man kan säga att man där specificerar hur mycket pengar som finns tillgängligt för varje 
konto i projekten. Sedan under produktion, när projektet byggs, konterar man inkomna 
fakturor under respektive konto och på så sätt ”plockar ut” pengar vart eftersom. 

Detta dokument innehåller även en sökordslista där man kan söka på specifika konton och då 
få ut vilka resurser i form av hjälpmedel och verktyg som ska konteras på det valda kontot. 
För lista över konton för arbetsplatsomkostnader se bilaga 9. 
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Tidsplanestruktur rev. 2012-10-14 

Detta dokument är JMs mall för hur man ska lägga upp tidsplanerna i projekten. Den 
innehåller ett antal obligatoriska rubriker samt ett flertal underrubriker som används beroende 
på hur projektet är utformat. Denna mall innehåller även information kring olika villkor och 
beroenden mellan aktiviteter så att arbetena genomförs i rätt ordning för ett effektivt flöde ute 
på arbetsplatserna. Förutom renodlade aktiviteter innehåller även dokumentet instruktioner 
om vilka milstolpar som ska finnas med i tidplanen. Den anger även hur tidplanen ska delas 
upp i byggdelar och etapper, till exempel per trapphus för stomme. Denna mall finns även 
som mall i det tidsplaneringsprogram som de använder, Powerproject. Det är utifrån denna 
struktur som vi hämtat våra rubriker till de valda skeden och aktiviteter vi arbetat med. 

3.3 Analys och Beräkningar 

Den stora delen av vårt arbete har bestått av att programmera Excelmallar för att koppla 
samman och hantera informationen från projekten. Vid vårt arbete har vi utgått från den 
struktur som enkäten vi skickade ut hade. Det resultat som vi arbetat för att kunna presentera 
är: 

• Kostnad i kronor per byggdag sett enskilt för de olika tidsskedena/aktiviteterna. 
• Kostnad i kronor per byggdag utslaget för hela projekttiden sett till alla APO. 
• Kostnad i kronor per BTA för varje enskilt konto vid de olika 

tidsskedena/aktiviteterna. 

APOfördelning_Projektnamn_P.xxxxxx 

För att presentera ovan nämnda värden i analys och beräkningar har vi arbetat fram ett 
dokument i Excel med färdig utformning och programmering som även ska fungera som ett 
verktyg för JM. I det dokumentet fyller man endast i projektinformation i form av byggdagar 
för varje skede och aktivitet, de kalkylerade kostnaderna per konto samt BTA för projektet. 
Därefter beräknar dokumentets programmering ut kronor per byggdag och kronor per BTA. 
Resultatet presenteras i tre detaljeringsnivåer: I nivå ett är kostnaderna utslagna som ett snitt 
för hela projektet. Nivå två presenterar kostnaderna fördelade på de fyra skedena Stomme, 
Utvändig stomkomplettering, Invändig stomkomplettering samt Inredning. Den tredje och 
mest detaljerade nivån presenterar specifika siffror för utvalda aktiviteter under skedena. Vi 
har valt att ej ha med alla aktiviteter i detta dokument då vi ansåg att det var alltför svårt att 
med säkerhet knyta konton till dessa specifikt. Dessa aktiviteter har även utelämnats i det 
slutliga resultatet. Detta har ej försämrat resultatet då kostnaderna bara fördelas ut på de 
kontona som är aktuella enligt dokumentet. För skedena Invändig stomkomplettering samt 
Inredning har vi ej tagit med några aktiviteter alls utan bara valt att se dessa skeden som en 
lång aktivitet. 

Som grund i detta dokument ligger den omkostnadsfördelning som enkätens svar resulterade 
i. Se figur 7 samt bilaga 3. Med denna fördelning bestäms det vilka aktiviteter som ska tas 
med i beräkningarna och fördela ut de kalkylerade kostnaderna för varje konto. När detta är 
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gjort beräknas det hur stor del av den totala summan i varje konto som ska ligga under varje 
aktivitet. Detta görs enligt fördelningsnyckel som vi skapat. Fördelningsnyckeln är formad så 
att varje kostnad har ett linjärt samband med byggtiden. Detta förklaras i nedanstående 
beräkningsexempel. 

Beräkningsexempel: 

Kontot för Stommaskiner (43701) är aktuellt under alla aktiviteter i skedet Stomme. Dessa har 
var för sig en tidsangivelse i byggdagar för hur lång tid just den aktiviteten pågår i projektet. I 
ett av projekten såg fördelningen ut som följer:  

• Husunderbyggnad = 75 dagar 
• Bottenplatta = 21 dagar 
• Källare/Garage = 0 dagar 
• Normalplan = 75 dagar 
• Övrigt stom = 11 dagar 

Summerar man dessa byggdagar finner man att kontot Stommaskiner är aktuellt under 
75+21+75+11 = 182 byggdagar. För varje underaktivitet räknade vi fram i procent hur stor 
andel varje aktivitet stod för jämfört med totalen.  

• Husunderbyggnad = 75 dagar = 41,2 % 
• Bottenplatta = 21 dagar =11,5 % 
• Källare/Garage = 0 dagar = 0 % 
• Normalplan = 75 dagar = 41,2 % 
• Övrigt stom = 11 dagar = 6,1 % 

Den totala kalkylerade kostnaden för kontot Stommaskiner (291000kr) fördelades sedan ut 
procentuellt mellan de berörda aktiviteterna. Den utdelade kostnaden per aktivitet dividerades 
sedan med antalet byggdagar på den aktiviteten för att få fram en kostnad per byggdag. 

• Husunderbyggnad: 75 byggdagar = 41,2 %, 41,2 % * 291000 kr = 119900 kr, 119 900 
kr/ 75 byggdagar = 1600 kr/byggdag 

• Bottenplatta: 21 byggdagar =11,5 %, 11,5 % * 291000 kr =33600 kr, 33600 kr/21 
byggdagar = 1600 kr/byggdag 

• Källare/Garage: 0 dagar = 0 % = 0 kr 
• Normalplan: 75 dagar = 41,2 %, 41,2 %* 291000 = 119900 kr, 119900 kr/ 75 

byggdagar = 1600 kr/byggdag 
• Övrigt stom: 11 dagar = 6,1 %, 6,1 % *291000 = 17600 kr, 17600 kr/11 byggdagar = 

1600 kr/byggdag. 

 

Vill man bara se hur kostnaden per byggdag ser ut för stommen som en sammanslagen del så 
ser beräkningen ut som följande exempel: 
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Beräkningsexempel: 

• Dagar kontot är aktuellt under Stomme procentuellt av alla dagar som kontot anses 
aktuellt = 182/182 dagar = 100 %. 

• 291000 * 100 % =291000 kr som ska fördelas på stommens byggtid (167 byggdagar). 
• 291000 kr/167 byggdagar = 1742 kr/byggdag. 

Genom att sedan addera ihop alla kontons kostnader per byggdag för den specifika aktiviteten 
får vi fram en totalkostnad för arbetsplatsomkostnaderna under just det skedet i tidplanen sett 
som en isolerad aktivitet. Nedan följer ett urklipp ur vårt dokument 
"APOfördelning_PROJEKT_P.000000", se figur 8 och bilaga 5. Här kan man se hur 
kostnadsfördelningen per byggdag ser ut för varje konto under de aktiviteter som ligger under 
skedet Stomme. 

 

Figur 8 – Urklipp ur ”APOfördelning_PROJEKT_P.000000” 
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I samma beräkningsmall kan man även få fram resultat i form av: 

• Totalt beräknad kostnad för varje konto och skede 
• Kronor per byggdag exklusive tjänstemannalöner för varje konto och skede 
• Kronor per BTA för varje konto och skede. 

För att presentera resultatet ligger det som första flik en översiktstabell med det resultat som 
beräkningsmallen beräknat. Se figur 9 samt bilaga 7 och 8. 

 

Figur 9 - Urklipp ur ”APOfördelning_PROJEKT_P.000000” 

Det är från denna resultattabell i varje projekt som värden hämtats för att beräkna fram ett 
genomsnittsresultat för varje aktivitet. Det är detta genomsnittsvärde som ligger till grund för 
resultatet i studien. I genomsnittsresultatet utelämnades värden från Laduviken då dess 
arbetsplatsomkostnader verkade orimligt höga jämfört med de övriga åtta projekten. Därför 
valde vi att behandla det projektet som outlier. 

Koppla kostnaderna till verklig tidplan 

Genom att koppla de specifika kostnaderna för varje skede och aktivitet till en tidplan där 
överlappningarna mellan aktiviteterna är inlagda så har ett slutligt resultat uppnåtts. Till en 
början gjordes försök med att utforma ett verktyg i Excel som skulle kunna utföra dessa 
summeringar kopplat till en tidplan. Men då större möjligheter och bättre verktyg för att göra 
detta fanns i projektplaneringsprogrammet Asta Powerproject beslutade vi att använda det 
istället. Där kunde vi även använda oss av JM:s tidsplanestruktur mall för att utforma 
dokumentet. I och med att resultatet från vårt beräkningsdokument i Excel producerar resultat 
i form av kronor per byggdag för varje konto och aktivitet så lades dessa värden in i 
Powerproject med samma format. Till varje aktivitet knöts kostnaderna med ett beroende så 
att om antalet byggdagar för aktiviteten förlängs så ökar totalkostnaden, men kostnaden per 
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byggdag för den aktiviteten förblir densamma. Programmet summerar sedan alla kostnader 
och skapar en grafisk bild över hur arbetsplatsomkostnaderna fördelar sig under projekttiden i 
kronor per byggdag. Se figur 10 samt bilaga 13. 

 

 

Figur 10 – Bild av ”Tidplan_Genomsnittskostnader” 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Utifrån den information och resultat som presenterats under kapitlet Empiri analyseras och 
diskuteras här ett svar på våra frågeställningar fram. Viss repetition och beskrivning av 
genomförandet förekommer för att kunna motivera och presentera våra tankar och slutsatser. 
Kapitlet är uppdelat i två delar där den fösta behandlar enkätens svar och kontofördelning 
medan den andra delen behandlar hur kostnaderna kopplas med tidplanen. 

4.1 Enkät och Konto 

Arbetet i denna studie börjades med att utforma en enkät för att kunna koppla de konton, som 
används av JM Bostad för arbetsplatsomkostnader, till de skeden och aktiviteter som 
förekommer i tidplanen. Detta är den grundläggande delen för resultatet i slutändan. De 
skeden och aktiviteter som valdes är tagna från den nya tidsplanestrukturen som JM Bostad 
arbetar efter idag för att kunna härleda konton till skeden i produktionen. Arbetscheferna som 
fick enkäten ansågs redan vara väl insatta med dessa skeden och konton då det är något de 
använder i sitt dagliga arbete på JM, därför behövdes ingen djupare förklaring till rubrikerna i 
enkäten. Beslut om detta togs i samråd med handledaren på JM. Detta bekräftades även sedan 
med svaren då det var få outliers som stack ut bland enkätsvaren. De outliers som förekom 
var i form av enkäter där arbetschefer hade fyllt i orimligt lite kryss i enkäten gentemot hur 
många konton som egentligen används. Kryssen var i sig inte felaktiga så de bidrog ej till 
något felvisande bild.  

Enkäten sammanställdes och analyserades utifrån enkätsvaren och rimligheten i dessa svar. I 
tolkning av svaren från enkäten har det funnits vissa svårigheter att förstå hur de som 
svarande på enkäten tänkt när de markerat sina svar. Detta eftersom våra valda skeden ofta 
pågår samtidigt på en byggarbetsplats och därmed kan man tolka hur man ska svara på detta 
på olika sätt. Vår analys är att det ena tankesättet arbetscheferna har svarat efter är som 
följande exempel för fasadställningen. Om den står utanför huset samtidigt som 
gipsinnerväggarna byggs, så svarar de att kontot för ställningen är aktivt under Invändig 
stomkomplettering. Det andra tankesättet är troligen att de tolkat och svarat att eftersom 
fasadställningen ej används vid byggandet av gipsinnerväggarna så är det kontot ej aktuellt 
under Invändig stomkomplettering. Detta är enligt vad vi och vår handledare på JM anser är 
rätt princip för denna studie. Arbetet har då i studien har utgått från det andra alternativet när 
vi bestämt vilka konton som ska vara kopplade till skeden och aktiviteter. Detta för att man 
ska få en korrekt bild över vilka moment i projekten som är extra känsliga för förseningar sett 
till arbetsplatsomkostnader. 

När vi gått igenom svaren själva gjordes det en analys med handledaren på JM och 
produktionschefen för Stockholm Stad. Detta för att få ett rättvist resultat samt för att få reda 
på hur man vill att det ska konteras på konton inom JM efter de styrdokument som finns. Det 
slutgiltiga resultatet har då blivit vår fördelningsnyckel som fördelar ut antalet dagar från de 
olika skedena och aktiviteterna på varje konto. Detta ger hur mycket varje kostnad på kontona 
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kan fördelas ut över dagarna i produktionsskedena. Något man kan utläsa tydligt ur denna 
fördelningsnyckel är hur många skeden/aktiviteter ett konto används under. Används ett konto 
under få skeden/aktiviteter ger detta ett automatisk högt bidrag under de dagar det skedet 
pågar då den fördelas på färre poster sett till fördelningsnyckeln. Detta leder då till att ett 
ensamt konto kan göra att ett skede kan påverkas extra mycket och vara en tung post. Till 
exempel om ett konto har en hög kostnad fördelat på få skeden/aktiviteter och dagar så blir 
det en faktor som bidrar mycket till hur stor kostnaden per byggdag blir i utfallet. 

Det skiljer sig en hel del mellan kontona i hur mycket som konteras på varje konto. Detta är 
inget konstigt då kontona har varierande utgifter och i hur dyra momenten i dem är. En 
generell analys kan vara att när ett konto har en hög kostnad beroende på många olika 
maskiner och/eller arbeten kan det vara en idé att dela upp kontot till flera olika konton för att 
få en bättre kostnadskontroll. Man kan också se att det är väldigt varierande i hur starkt 
samband ett konto har till specifika aktiviteter när enkäten sammanställdes. Vissa konton har 
enbart kryss under ett fåtal aktiviteter i specifika skeden av produktionen medan andra konton 
har kryss över hela projektet. Detta tror vi beror på att det är konton innehållande kostnader 
som är knutna till förbrukningsvaror eller om kostnaderna hör till specifika arbeten och 
tjänster som räknas som arbetsplatsomkostnader. 

De tre underkategorier som existerar under Arbetsplatsomkostnad hos JM Bostad är 
"Maskiner", "Drift" och "Övrigt omkostnader". 

Konton i underkategorin "Maskiner" är de konton som varit lättast att härleda till specifika 
skeden. Detta är till stor del beroende på att vissa maskiner helt enkelt bara används till 
specifika arbetsmoment, samt att kontoplanen redan är uppdelad på en detaljerad nivå vilket 
underlättar att särskilja kostnaderna åt. Det är i denna kategori vi ser uppdelningen mellan 
skeden som tydligast. De tre kontona där kostnader för sladdburna maskiner och verktyg ska 
konteras (Stommaskiner, Stomkompletteringsmaskiner samt Inredningsmaskiner) förefaller 
vara väldigt tydligt bundna till de skeden som deras namn antyder. Stommaskiner används 
bara under stommen, Stomkompletteringsmaskiner används bara under Ut- och Invändig 
stomkomplettering samt Inredningsmaskiner används bara under Inredningsskedet.  

Men till exempel kontona Transportmaskiner, Övriga lyftanordningar samt Bodar, kontor 
mm. är konton som är knutna till skeden över hela projekttiden. I och med att de sprids ut över 
hela projekttiden så ger det en jämn fördelning över alla skeden. De konton där det konteras 
högst kostnader sett till arbetsplatsomkostnad är Transportmaskiner, Ställningar, Kran och 
Bodar, kontor mm. 

Kontot Ställningar som också ligger under "Maskiner" är ett konto som kan skilja sig en del 
åt beroende på hur projektet är utformat, hur man väljer att bygga, samt det faktum att detta 
konto både behandlar kostnader för fasadställningar samt ställningar av mindre typ. Därmed 
var enkätsvaren lite spridda vad gäller hur tidigt ställningar börjar användas respektive hur 
sent ställningarna slutar att användas i projekten. Vissa av enkätsvaren antyder att man har 
byggt upp fasadställningen i takt med att stommen rests och sedan haft kostnader på kontot 
under alla skeden fram till Invändig stomkomplettering av utfackningspartierna. Medan vissa 
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svar endast anger kopplingar mellan skedet Utvändig stomkomplettering och kontot. Det är 
generellt också ett konto med hög kostnad under projekten sett till arbetsplatsomkostnader 
som påverkar kostnaden per byggdag mycket. Den största kostnad för dessa går till 
fasadställningarna, cirka 80 % av den totala kostnaden på kontot, som används under en 
begränsad tid under projektet. För att få en bättre kontroll på detta konto och rättvisare bild 
med fördelningsnyckeln har vi i samråd med vår handledare på JM delat upp detta konto till 
två konton, ett för Fasadställningar och ett för Övriga ställningar. I kontot Övriga 
ställningar, cirka 20 % av den totala kostnaden på kontot, ingår det då till exempel saxlift, 
gipsskivehiss, gipsbockar, fönsterlyft och arbetsplatsformar som inte är kopplade till 
fasadställningarna. Detta för att skilja dessa mot fasadställningar eftersom de används under 
olika aktiviteter under produktionen och fasadställningar är en mycket större kostnad än 
övriga ställningar. Detta ger då en mer rättvisande bild över ställningar som konto sett till 
arbetsplatsomkostnaderna och hur de fördelas ut över produktionen. I och med det kunde vi 
bestämma olika skedens anknytningar på dessa där Fasadställningar endast anses aktivt 
under skedet Utvändig stomkomplettering och Övriga ställningar anses aktivt under hälften 
av aktiviteterna på Stommen samt hela Ut- och Invändig stomkomplettering. 

Kran är den arbetsplatsomkostnad som är den enskilt största summan för ett konto i de flesta 
projekt. Utifrån de aktiviteter i tidplanen vi valt anser vi att den används från och med att 
arbeten med bottenplatta startar till och med att yttertaket är klart. Detta gör att den får en 
betydande kostnad under dessa skeden och aktiviteter när den delas ut per byggdag.  

Kostnader på konton som Transportmaskiner och Bodar, kontor mm. är kostnader som är 
stora på de enskilda kontona men sprids ut över hela projektet då de är svåra och härleda till 
specifika skeden och används under hela produktionen. 

Konton i underkategorin ”Drift” är generellt sett jämnt fördelade över hela projekttiden med 
undantag från nedanstående: 

• Petroleumprodukter (förbrukning) 43810 anses endast aktuellt under skedena stomme 
samt utvändig stomkomplettering. 

• Fjärrvärme (förbrukning) 43820 anses ej aktuellt under skedena stomme samt 
utvändig stomkomplettering. 

• Värme och skydd 43850 anses ej aktuellt under skedet inredning. 

De konton som har en högre summa kalkylerad i underkategorin "Drift" är Fjärrvärme 
(förbrukning), Värme och skydd, El (förbrukning), Renhållning och handverktyg. Fjärrvärme 
(förbrukning) ger en stor inverkan på kostnad per byggdag med vår fördelningsnyckel då den 
enbart delas ut på ett kort skede över invändig stomkomplettering och inredning lägenhet. De 
övriga delas över hela produktionen då de är svåra att härleda på specifika skeden och får 
alltså inte lika stor inverkan för kostnaden per byggdag.  

I underkategorin ”Övriga omkostnader” är det mer varierat hur pass skedesknutna kontona är. 
Kontot Form (43210) sågs vara tydligt anknutet till endast Stomme. Men bland kontona för 
tillfälliga arbeten (Tillf. Mark (43100), Tillf. smide (43280), Tillf. Rörarbeten (43650), Tillf. 
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El (43670))  kunde en svag trend synas när de tillfälliga arbetena utfördes. Alla dessa konton 
var aktiva under Stommen, några av dem ansågs aktiva under Utvändig stomkomplettering 
och endast Tillfällig el ansågs aktivt under Invändig stomkomplettering. Vad gäller kontona 
för Förbrukningsinventarier datorer samt Mobiltelefoner så visade enkäten att dessa är 
knutna till alla skeden under hela projekttiden. 

I arbetsplatsomkostnader som är kopplade till Övriga omkostnader är det kontona Tillf. mark, 
Form, och Tillf. el med de högsta kostnaderna. Då Tillf. mark är ett konto som inte kan 
härledas till något specifikt skede sprids det ut över hela produktionen. Tillf. el sprids även det 
ut på ett längre skede (start Stomme och slut Invändig stomkomplettering) vilket gör att det 
också får en mindre inverkan i fördelningsnyckeln. Kontot Form är dock ett av de konton som 
har störst inverkan per byggdag under stomskedet då det fördelas under få dagar och har en 
hög kostnad. 

Men det konto vi tittat på som i alla skeden har det enskilt största bidraget till kostnaden för 
en byggdag är Tjänstemannalöner 1.4. Men då man inte alltid ser lönekostnader som en 
arbetsplatsomkostnad har vi valt att lagt till möjligheten att separera dessa från resultatet. 

4.2 Koppling till tidplan 

Önskemålet som fanns från JM när denna studie inleddes var att få ut en bild över hur mycket 
arbetsplatsomkostnaderna kostar per byggdag ute i produktionen. Samt att få en överblick hur 
denna kostnad per byggdag varierade över projekttiden. För att få ut ett sådant resultat har det 
varit kritiskt att kunna knyta kostnaderna till tidplanen genom att härleda dessa till olika 
skeden, vilket löstes genom att forma kontofördelningen. 

När kontofördelningen skulle kopplas till kostnader så krävdes det att verktyg som skulle 
användas för att göra detta kunde tillämpas generellt på valfritt projekt. Med detta i åtanke 
formades dokumentet "APOfördelning_Projektnamn_P.xxxxxx" innehållande vår 
tidsberoende fördelningsnyckel. Detta har varit vårt verktyg för att kunna besvara våra frågor. 
I och med att vi har byggt detta dokument helt från grunden så har vi kunnat forma det precis 
som vi önskat för att kunna hantera informationen från projekten på ett likställt sätt. Därmed 
har vi fått fram värden från varje projekt som tagits fram med samma parametrar vilket har 
varit av största vikt för att resultatet skulle bli användbart. Men detta kan självklart även ha 
inneburit en nackdel. Nackdelen ligger i att vi genom detta har fått låsa fast och begränsa 
verkligheten i en fyrkantig mall. När man försöker hantera data, som tagits fram med ett stort 
antal parametrar, med hjälp av en förenklad och tydligt avgränsad mall finns en risk i att 
resultatet blir alltför generaliserat. Detta är något vi funderat mycket på och fått hantera på 
bästa sätt för att nå ett användbart resultat. 

En strikt tidskopplad fördelningsnyckel behöver inte vara optimal för alla konton. 
Kostnaderna i några konton, till exempel Renhållning (43870), skulle istället mer fördelaktigt 
kunna fördelas med en fördelningsnyckel beroende på mängden personal på arbetsplatsen. 
Något konto bör istället fördelas på separata milstolpar istället för att fördelas ut jämnt 
beroende på tid. Som till exempel kontot för Kran som har en etablerings- och 
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avetableringskostnad. Men för att kunna använda sig av flera olika fördelningsnycklar i 
samma dokument så skulle det dels ha krävts en betydligt större analys av kostnader på ett 
djupare plan och dels ha behövts skapa ett mer avancerat Exceldokument än det vi tagit fram. 
Detta är absolut inget som är omöjligt utan det kräver bara tid. Så med hänsyn till vår 
begränsade tidsåtgång och vår avgränsning i studien har vi ändå funnit den valda 
fördelningsnyckeln som den bästa. 

Från dokumentet "APOfördelning_Projektnamn_P.xxxxxx" fick vi ut ett resultat presenterat i 
kr/bd för varje enskilt skede. Detta skulle kunna användas som slutligt resultat om projekten 
drevs på ett sådant vis att inga aktiviteter pågick samtidigt. Men eftersom verkligheten ej är så 
enkel var det nödvändigt att hitta ett verktyg för att kunna summera arbetsplatsomkostnaden 
när flera aktiviteter pågår samtidigt. Planen var att även forma ett sådant verktyg i Excel för 
att det skulle kunna användas av all personal på JM. Men den planen slopades då JM redan 
använder ett projektplaneringsprogram (Powerproject) som kan hantera dessa funktioner. 
Därför fann vi det onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Fördelarna med att använda 
Powerproject är många. Där kan man på ett enkelt sätt koppla kostnader direkt till aktiviteter, 
få tydliga rapporter om hur kostnaderna fördelar sig beroende på ett antal valfria parametrar 
och därmed redan i projekteringsskedet kunna få en mer tydlig bild över vilka skeden i ett 
projekt som är kritiskt. Detta är även ett verktyg JM kan använda sig av för att i framtiden 
analysera alla kostnadsslag i ett projekt. 

Det svar vi fick fram bevisade vår tro om att kostnaderna i allmänhet följer en kurva likt 
resursfördelningen i ett projekt. Lite i början, mest i mitten och lite på slutet. Men kollar man 
på resultatet mer ingående finner man att det är en sanning med modifikation. Med all data 
inmatad i Powerproject blir resultatet lätt att tolka.  

 

Figur 11- Ursnitt ur ”Tidplan_Genomsnittskostnader” 

Här ser man tydligt att det förekommer tre tidpunkter där normalfördelningskurvan bryts. Här 
har vi funnit att arbetsplatskostnaderna går upp på höga nivåer, sett till kronor per byggdag, 
vilket förklaras av att det är ett flertal aktiviteter som pågår samtidigt vid dess tidpunkter och 
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därmed blir kostnaderna stora under denna period. Vid topp markerat som nummer ett är det 
aktiviteterna husunderbyggnad, bottenplatta och källare/garage som under en kort period 
pågår samtidigt och därmed stiger kostnaderna. Denna topp visar sig på samma sätt i alla de 
projekt vi studerat. Det som skiljer sig mellan projekten är endast hur länge aktiviteterna 
överlappar varandra vilket direkt påverkar toppens utbredning. Topp nummer två är en kort 
tidsperiod då de avslutande arbetena på källare/garage överlappas med de första arbetena på 
normalplan. Denna topp är inte lika generell men förekommer i tillräckligt många projekt för 
att den ska vara värd att belysa. Den tredje toppen är det tidsskede där vi ser de högsta 
kostnaderna i nästan varje projekt. Det är då det sista arbetsmomenten på Stommen pågår, 
arbeten med yttertak och fasad har på börjats samt i vissa fall så har även Invändig 
stomkomplettering kommit igång.  

Generellt kan man alltså säga att de skeden där ett flertal aktiviteter pågår samtidigt är då 
arbetsplatsomkostnaden blir som högst per byggdag. De högsta topparna uppstår i början och 
slutet av arbetet med Stomme. Men den period som är som mest kostnadsintensiv totalt sett är 
tiden då Ut- och Invändig stomkomplettering pågår. Det har i stor del sin grund i att under 
detta skede har man stora löpande kostnader för både fasadställningar, bygghissar samt till 
viss del även kran. Detta samtidigt som nästan alla driftkostnadskonton är aktiva. 

Med hjälp av informationen om när dessa kostnadstoppar infaller kan man i framtiden välja 
att dra olika slutsatser. Antingen ser man dessa toppar som något mindre önskvärt som skulle 
vara bra att planera bort i projekten för att få ett jämnare flöde. Genom tidig tidsplanering 
skulle man kunna planera aktiviteter så att dessa kostnadsintensiva perioder ej blir så 
utbredda. Men risken är då att man bara flyttar aktiviteter och kostnaderna till mindre 
intensiva skeden. Då har man lyckats få ner kostnadstoppen, men den totala kostnaden är 
fortfarande densamma. Alternativet är att man väljer att se dessa toppar som ett tecken på en 
effektiv användning av arbetsplatsen där många aktiviteter pågår samtidigt på bygget. 

För att totalt sett kunna minska kostnader på bästa sätt så tror vi att fokus i första hand inte 
ska ligga på att minska höjden på toppen (högsta kostnaden), utan istället bör man 
koncentrera sig på att minska toppens utbredning. Om man kan minska tidsåtgången för de 
aktiviteter som har högst arbetsplatsomkostnad leder det till att kostnadstopparna får en 
kortare tidsutbredning. Därigenom även minska den totala byggtiden och då finns det pengar 
att tjäna. 
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5 SLUTSATSER 

Här presenteras svaren på våra frågeställningar på ett kort och koncist sätt. Sedan följer 
avsnitt där vidare rekommendationer, förslag till fortsatt utveckling inom det studerade ämnet 
samt en metodkritik till studien. 

5.1 Svar på frågeställningar 

Vad kostar en byggdag under de skeden och aktiviteter som finns i JM Bostads 
strukturerade tidplan?  

Om man väljer att se de aktiviteter som beskrivs i JM Bostad strukturerade tidplan som helt 
fristående aktiviteter där de ej överlappas av varandra så ser byggdagskostnaden för 
arbetsplatsomkostnaderna (inklusive tjänstemannalöner) ut som nedanstående tabell där 
siffrorna presenteras i tusen kronor per byggdag. 

 

Tabell 1 – Resultat APO per byggdag 

För att få reda på byggdagskostnaden då skeden överlappar varandra så får man addera ihop 
summan av de överlappande aktiviteterna. Detta har vi gjort i Asta Powerproject vilket 
redovisas under kapitel 3.3, kapitel 4.2 samt i bilaga 13. 

Vilka kostnader är aktuella och har störst inverkan när man ska räkna ut vad en 
byggdag kostar sett till arbetsplatsomkostnader? 

Alla konton som berör arbetsplatsomkostnader påverkar hur stor den dagliga kostnaden blir. 
Men alla konton har inte lika stor påverkan och påverkar inte heller under alla skeden i 
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projekttiden. Det vår studie kan påvisa är att under de olika skeden vi studerat så är det olika 
konton som har störst bidrag till kostnaden per byggdag i just det skedet. Under stomskedet är 
det kostnader för kranen som har högst bidrag, för skedet när ut- och invändig 
stomkomplettering pågår är det fasadställningen som påverkar mest och under 
inledningsskedet är kostnader för inredningsmaskiner och fjärrvärme som har högst bidrag. 
Undantaget från dessa är kostnaden för tjänstemannalöner i produktion då den i varje skede 
har den enskilt största påverkan. Andra kostnader som är värda att särskilt nämna är de som 
ligger konterade i Bodar, kontor mm. samt kostnader för El (förbrukning) då dessa har ett 
högt bidrag till byggdagskostnaden under hela projekttiden. 

 

Under vilka skeden i den strukturerade tidplanen konteras det på de olika kontona?  

Studien har via enkäten kunnat påvisa att många av de konton för arbetsplatsomkostnader 
som vi studerat är aktuella under stora delar av ett projekt. Dessa konton behandlar då ofta 
driftkostnader som har löpande kostnader som rullar oavsett vilken speciell aktivitet som 
pågår. Men några konton har kunnat knytas till vissa specifika skeden. Detta syns tydligast i 
den kontofördelning som studien resulterat i. Men de mest tydliga kopplingar som vi 
identifierat är: 

• De tre kontona Stommaskiner, Stomkompletteringsmaskiner samt Inredningsmaskiner 
som förefaller vara väldigt tydligt bundna till de skeden som deras namn antyder 
(Stomme, Ut- och Invändig stomkomplettering samt Inredning). 

• Kontot Fasadställningar har en tydlig anknytning till skedet Utvändig 
stomkomplettering. 

• Kontot Kran har en tydlig anknytning till fyra av sex aktiviteter i Stomskedet samt till 
aktiviteten yttertak under skedet Utvändig stomkomplettering. 

 

Hur fördelar sig arbetsplatsomkostnaderna över projekttiden knutet till den 
strukturerade tidplanen? 

Enligt studiens resultat så är kostnadsfördelningen för arbetsplatsomkostnaderna väldigt likt 
den normala resursfördelningskurvan för ett byggprojekt. Men det vi kunnat påvisa är att det 
finns tre tydliga toppar i kostnaderna som sticker ut. Under tiden då dessa toppar har sin 
utbredning så belastas projektet av stora arbetsplatsomkostnader. Dessa tre skeden är under de 
tidiga stomskedet då aktiviteterna husunderbyggnad, bottenplatta och (i förekommande fall) 
källare/garage överlappar varandra. I förekommande fall då källare/garage överlappas med 
aktiviteten normalplan. Samt i det sena stomskedet då även arbetena med fasad, yttertak samt 
invändig stomkomplettering påbörjats. Bortsett från dessa toppar är den mest 
kostnadsintensiva perioden i ett husbyggnadsprojekt då ut- och invändig stomkomplettering 
pågår. Då ligger arbetsplatsomkostnaden cirka 30 % högre än genomsnittet för hela 
projekttiden. 
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5.2 Rekommendationer 

Under studien har vi funnit en del områden där vi ser att det finns möjlighet att utveckla 
arbetssättet för att underlätta arbetet och på längre sikt kunna nå bättre resultat för hela JM. 
Det alla dessa rekommendationer bygger på är att genom att man arbeta mer enhetligt 
kommer kunna underlätta arbetet med att jämföra projekt och plocka fram nyckeltal. Denna 
information är viktig för att kunna ta strategiskt viktiga beslut samt upptäcka fall där det 
förekommer något systemfel i organisationen eller i det arbetssätt man använder. Men en 
förutsättning för att dessa nyckeltal ska vara rättvisande är att ingångsvärdena bygger på 
samma princip. Därför föreslår vi följande: 

För att kunna jämföra projekt lättare och för att underlätta för nya personer som kommer in i 
ett projekt så ser vi att det finns stora fördelar med att arbeta för en enhetlig struktur för 
tidplanerna. Detta är något som redan nu finns i JM och som man arbetar med. Men om man 
kan se till att alla projekt använder exakt samma tidsplanestruktur vad gäller rubriksättning 
och struktur så tror vi att framför allt det strategiska arbetet med att jämföra projekt kommer 
underlättas. 

För att i framtiden kunna åstadkomma en bredare kostnadsanknytning som omfattar alla typer 
av kostnadskonton från produktionen till skedena och aktiviteterna i tidplanen så krävs det 
även då att tidplanerna är utformade utifrån samma struktur. Arbetar alla efter samma struktur 
går det att enkelt att få ut rätt antal dagar på varje aktivitet i Powerproject som man kopplar 
kostnader till. Som det sett ut i dagens läge när vi studerat tidplanerna så har vi fått studera 
varje aktivitet i detalj för att få ut det antal byggdagar som ger en rättvis bild över den 
aktiviteten. 

Genom att dela upp omkostnadskontona i flera mer specificerade konton skulle man kunna 
uppnå en mer detaljerad bild över hur kostnaderna fördelar sig och därmed kunna få en bättre 
kostnadsstyrning. Med en tydligare och med detaljerad uppdelning tror vi att det även blir 
lättare för produktionspersonalen att kontera rätt. En eventuell uppdelning av konton skulle 
man kunna göra tillsammans med flera personer som sitter i olika led så man får en 
uppfattning om hur man tänker på olika positioner inom företaget. Förslag på ett första konto 
att dela upp är det konto som idag kallas Ställningar (43760). Genom att dela upp det i två 
nya konton, ett för Fasadställningar och ett för Övriga ställningar, blir det lättare att särskilja 
dessa kostnader och därmed kunna identifiera avvikelser i projekten. 

I vår studie har vi valt att ej räkna med aktiviteten lapp och lag i skedet Stomme. Detta på 
grund av att den pågår under lång tid efter att övriga arbeten med stommen avslutats. Då det 
ej är en aktivitet som har stora kostnader knutet till sig direkt så ansåg vi att byggtiden för 
stommen skulle bli missvisande om vi räknade med den och därmed även 
kostnadsfördelningen. Därför rekommenderar vi att man undersöker närmare hur man vill 
hantera aktiviteten lapp och lag i eventuella framtida arbeten med att fördela ut kostnaderna. 
Detta för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt. 
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5.3 Metodkritik 

Som beskrivits i rapporten så har vår studie genomförts med tre huvudsakliga metoder: 
Litteraturstudie, enkät samt analys och beräkningar. Förutom enkätens första del (insamlandet 
av svar) så är dessa metoder sådana att vi ej har varit beroende av och knutna till speciella 
personers tid, kunskap och tillgänglighet utöver att kontrollera vissa moment med vår 
handledare på JM. Fördelen med detta är att man har tillgång till data dygnet runt och inte är 
beroende av att boka möten för att få ut data. Det är alltså tidsoptimerande för oss som 

undersöker att inte vara beroende av så många andra i dessa skeden. Det fungerar även som 

bevis till studien då det är sparade dokument och vi behöver inte transkribera detta. 

Nackdelen med studien kan vara att vissa siffror är svåra att analysera. En del data är 
sekretessbelagd och vi måste tänka på att redovisa dessa på ett korrekt sätt. Detta arbetssätt 
kan också vara svårare då man måste få tag på dokument med sekretess eller som är i interna 
datasystem än de som är publika. Söker man efter dokument i deras interna datasystem kan 
det även vara svårt att hitta när man inte är insatt i det. Detta har dock inte inneburit något 
problem för denna studie då vi fått bra handledning hos JM. 

En risk med att bygga stora delar av studien på dokument av denna typ då kan det vara att 
dokumenten har flera personer gjort ändringar och har ett beroende av andra dokument, 
därmed finns det en risk att värde fel förekommer på grund av inskrivningsfel, syftesfel eller 
för att viss fakta har utelämnats. Har man då ingen insatt person att kontrollera dessa siffror 
med så kan det sänka reliabiliteten för studien. Men i och med att vår handledare är väl insatt 
samt att vi kunnat fråga annan personal på JM har vi kunnat säkerhetsställa våra siffror från 
dokumenten. 

Valet att inte göra ett slumpmässigt urval har även för- och nackdelar för studien. När det 
valts åtta projekt som konterat på samma sätt har det gjort att man lättare kan jämföra de med 
varandra. Något vi anser har gett ett bättre resultat. Detta gör att vi troligtvis kommer få en 

högre validitet i vår studie i slutändan.  

Ett sätt för att öka kontrollen i studien har varit att skriva en personlig dagbok samt anteckna 
mycket under arbetets gång. Detta för att man ska kunna gå tillbaka och kolla på vilka 
dokument man studerat och vad man sett i dessa. Andra sätt för att öka validiteten i studien 
har varit att man vi tagit hjälp av andra studenter. Vi har samarbetat med andra studenter i en 
typ av peer debriefing där vi granskat varandras projekt. Detta för att ställa frågor till varandra 
som man kan resonera runt vilket ger att man får in nya tankar i arbetet. 

Generaliserbarheten i vår studie är till viss del begränsad ut mot andra företag i branschen då 

vi studerar ett specifikt företag och deras frågor med arbetsplatsomkostnader. Dock så är 

målet att den ska vara generaliserbar inom företaget och alla deras projekt då de arbetar efter 

samma strukturerade tidplan. Det finns även möjligheter att det går att generalisera till fler 

företag i branschen då detta är något som är viktigt idag och inte så väl utvecklat inom många 

företag och de flesta företag arbetar på liknande sätt inom byggbranschen. Vi ser att många 
företag kommer kunna få en inspiration från vår studie inom branschen. 
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5.4 Förslag till fortsatt utveckling 

Vi har i vår studie valt att se på kostnaderna som helt linjärt beroende med tiden. Men för att 
få en mer exakt bild över hur kostnadsfördelningen ser ut så skulle man behöva gå djupare in i 
problemet. Det skulle bland annat kunna innebära att man lyfter ur engångskostnader ur vissa 
konton och därmed ej fördelar ut de kostnaderna jämnt över tid. Ett exempel på detta är 
kostnaderna för etablering och avetablering av kran och ställningar. Ett djupare steg innebär 
att man detaljstuderar konton för att se exakt på datum när kostnaden uppstår och konteras. 
För att göra detta skulle man behöva studera projekt som är helt slutförda. Detta var inte 
möjligt när vi gjorde studien då det inte fanns några projekt i region Stockholm som använt 
den nya kontoplanen och avslutats. 

Då vår studie endast har gått ut på att identifiera hur kostnaderna fördelar sig så har vi ej valt 
att titta närmare på om projekten har höga eller låga kostnader. Därför är ett förslag till 
fortsatt studie att undersöka kostnaderna med syftet att identifiera ett "normalvärde" för 
arbetsplatsomkostnaderna för att kunna se vilka arbetsplatser som är kostnadseffektiva 
respektive kostandsineffektiva. 

Då vår studie inte har med alla aktiviteter under skedena och har begränsat sig till att vissa 
aktiviteter och skeden tas upp av den totala mängden istället. Ett steg kan då vara att man tar 
med aktiviteterna lapp och lag, övrigt stom, alla aktiviteter i Invändig stomkomplettering och 
Inredning lägenhet samt skedet Övrigt. 
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Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN Lapp & Lag Övrigt Stom

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering

Trapphus
Övriga allmänna 
utrymmen

Komplettering 
Utfackningspartier

Spackling våtrum
Gips innervägg 
(enkling+dubbling)

Inredning lgh

Kök och 
tamburdörrar

Dörr, Foder, Sockel Övrig Inredning

Övrigt

Övrigt Bygg

Arbetsplatsomkostnad

Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Stommaskiner 43701 10 10 10 10 10 10 1

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 2 2 2 2 2 2 1 7 6 6 9 9 8 9 2

Inredningsmaskiner 43703 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 10 10 10 6

Transportmaskiner 43710 3 6 6 6 6 6 6 3 6 6 3 5 5 5 5 5 3 6 6 6 1 3

Värme- och kraftmaskiner 43750 5 6 8 8 10 7 6 8 7 6 9 8 7 2 2 2 2

Ställningar 43760 3 8 2 5 10 10 2 2 1 2

Kran 43771 3 6 10 10 2 2 10 3 1

Hissar 43772 1 9 5 5 9 5 3 3 6 3 5 1 1 1 1

Betongpump 43773 7 9 9 9 1

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 5 3 6 4 1 3 4 1 3 2 2 1

Bodar, kontor mm 43790 3 7 7 7 7 7 7 3 7 7 3 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2 6

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 1 4 5 8 8 6 6 3 9 3 3 4 3 4

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 2 6 6 2 2 1 4 6 7 6 6 1 6 6 6 1 3

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 2 4

El ( förbrukning ) 43840 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4

Värme och skydd 43850 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2

Driftkostnader 43860 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 3 6 6 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 5

Renhållning 43870 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4

Provningar, skador 43880 3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 2 3

Handverktyg 43890 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 3 5 4 4 4 3 4 3 2 4 2

Form 43210 7 8 10 10 2 4

Tillf. Smide 43280 5 8 8 8 4 4 1 3 1

Tillf. Rörarbeten / VS 43650 3 5 4 4 5 4 2 3 2 3 3 1 1 1 1

Tillf. El 43670 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3

Efterbesiktning 45330 2 2 2 4 1 2

Avgifter/Garantier allmänt 45100 1 1

Förbrukningsinventarier datorer 54120 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1

Mobiltelefon 62120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Diverse omkostnader Se sammanställning 2 2 2 2 1
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Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN Lapp & Lag Övrigt Stom

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering

Trapphus
Övriga allmänna 
utrymmen

Komplettering 
Utfackningspartier

Spackling våtrum
Gips innervägg 
(enkling+dubbling)

Inredning lgh

Kök och 
tamburdörrar

Dörr, Foder, Sockel Övrig Inredning

Övrigt

Övrigt Bygg

Arbetsplatsomkostnad

Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700 1 1 1 1

Stommaskiner 43701 1 1 1 1 1 1 1

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inredningsmaskiner 43703 1 1 1 1

Transportmaskiner 43710 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Värme- och kraftmaskiner 43750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fasad Ställningar 43760 1 1 1

Övriga ställningar 43760 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kran 43771 1 1 1 1 1 1 1

Hissar 43772 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Betongpump 43773 1 1 1 1 1

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bodar, kontor mm 43790 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

El ( förbrukning ) 43840 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Värme och skydd 43850 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Driftkostnader 43860 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Renhållning 43870 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Provningar, skador 43880 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Handverktyg 43890 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form 43210 1 1 1 1 1

Tillf. Smide 43280 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tillf. Rörarbeten / VS 43650 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tillf. El 43670 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efterbesiktning 45330

Avgifter/Garantier allmänt 45100

Förbrukningsinventarier datorer 54120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mobiltelefon 62120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diverse omkostnader Se sammanställning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personalkostnader

Hantverkarlöner, 1.4* Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hantverkarlöner, 1.6 Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hantverkarlöner, 1.7 Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tjänstemannalöner, 1.4* Lönekslag, tjm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Övrigt 76970, 76990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering Inredning lgh

Arbetsplatsomkostnad

Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700 1 1 1 1

Stommaskiner 43701 1 1 1 1 1

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 1 1 1 1

Inredningsmaskiner 43703 1

Transportmaskiner 43710 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Värme- och kraftmaskiner 43750 1 1 1 1 1 1 1

Fasad Ställningar 43760 1 1 1

Övriga ställningar 43760 1 1 1 1 1 1 1

Kran 43771 1 1 1 1 1 1

Hissar 43772 1 1 1 1 1

Betongpump 43773 1 1 1 1 1

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bodar, kontor mm 43790 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 1 1 1 1 1 1 1 1

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 1 1

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

El ( förbrukning ) 43840 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Värme och skydd 43850 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Driftkostnader 43860 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Renhållning 43870 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Provningar, skador 43880 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Handverktyg 43890 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Form 43210 1 1 1 1 1

Tillf. Smide 43280 1 1 1 1 1 1 1

Tillf. Rörarbeten / VS 43650 1 1 1 1 1 1 1 1

Tillf. El 43670 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efterbesiktning 45330

Avgifter/Garantier allmänt 45100

Förbrukningsinventarier datorer 54120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mobiltelefon 62120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diverse omkostnader Se sammanställning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personalkostnader

Hantverkarlöner, 1.4* Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hantverkarlöner, 1.6 Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hantverkarlöner, 1.7 Lönekslag, hantv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tjänstemannalöner, 1.4* Lönekslag, tjm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Övrigt 76970, 76990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Projekt BTA+(m2)

P.000000 8500

Kostnad (Tkr) Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN Övrigt Stom

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering Inredning lgh Projekt totalt

Tid (dagar) 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100 350

Arbetsplatsomkostnad

Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700 200 30 30 40

Stommaskiner 43701 800 200 30 30 40 110 5

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 300 110 70 110 100

Inredningsmaskiner 43703 200 100

Transportmaskiner 43710 600 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Värme- och kraftmaskiner 43750 200 200 40 110 5 110 70 110 100

Fasad ställningar 43760 1200 110 70 110

Övriga ställningar 43760 300 200 40 110 5 110 70 110 100

Kran 43771 2000 200 30 40 110 5 110 70

Hissar 43772 100 200 110 5 110 70 100

Betongpump 43773 400 200 30 30 40 110

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 50 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Bodar, kontor mm 43790 1400 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 400 200 30 30 40 110 5 110 70 110

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 450 100 100

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 40 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

El ( förbrukning ) 43840 700 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Värme och skydd 43850 300 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100

Driftkostnader 43860 400 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 80 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Renhållning 43870 400 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Provningar, skador 43880 300 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Handverktyg 43890 200 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 200 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Form 43210 700 200 30 30 40 110

Tillf. Smide 43280 50 200 30 30 40 110 5 110 110

Tillf. Rörarbeten / VS 43650 200 30 30 40 110 5 110 110 100

Tillf. El 43670 700 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100

Efterbesiktning 45330

Avgifter/Garantier allmänt 45100

Förbrukningsinventarier datorer 54120 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Mobiltelefon 62120 30 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Diverse omkostnader Se sammanställning 2 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100

Personalkostnader

Tjänstemannalöner, 1.4* Lönekslag, tjm. 5400 200 30 30 40 110 5 110 70 110 100 100
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Projekt BTA+(m2)

P.000000 8500

Kostnad (Tkr) Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN Övrigt Stom

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering Inredning lgh Projekt totalt

Tid (dagar) 200 Byggdagar 30 Byggdagar 30 Byggdagar 40 Byggdagar 110 Byggdagar 5 Byggdagar 110 Byggdagar 70 Byggdagar 110 Byggdagar 100 Byggdagar 100 Byggdagar 350 Byggdagar

Arbetsplatsomkostnad
Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700

Stommaskiner 43701 800 4,0 Tkr 3,7 Tkr 3,7 Tkr 3,7 Tkr 3,7 Tkr 3,7 Tkr 4,0 Tkr

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 300 1,8 Tkr 1,1 Tkr 1,1 Tkr 1,1 Tkr 2,8 Tkr

Inredningsmaskiner 43703 200 2,0 Tkr 2,0 Tkr

Transportmaskiner 43710 600 1,1 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,7 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 4,8 Tkr

Värme- och kraftmaskiner 43750 200 0,4 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,8 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 1,6 Tkr

Fasad ställningar 43760 960 10,9 Tkr 6,7 Tkr 6,7 Tkr 10,9 Tkr

Övriga ställningar 43760 240 0,5 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 1,1 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 2,4 Tkr

Kran 43771 2000 7,3 Tkr 7,8 Tkr 7,8 Tkr 7,8 Tkr 7,8 Tkr 5,0 Tkr 7,8 Tkr 12,2 Tkr

Hissar 43772 100 0,2 Tkr 0,4 Tkr 0,4 Tkr 0,2 Tkr 0,4 Tkr 0,4 Tkr 0,8 Tkr

Betongpump 43773 400 2,0 Tkr 1,9 Tkr 1,9 Tkr 1,9 Tkr 1,9 Tkr 2,0 Tkr

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 50 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,4 Tkr

Bodar, kontor mm 43790 1400 2,5 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 3,9 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 2,4 Tkr 11,1 Tkr

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 400 1,1 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 1,7 Tkr 1,0 Tkr 1,0 Tkr 2,7 Tkr

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 450 2,3 Tkr 2,3 Tkr 4,5 Tkr

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 40 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,3 Tkr

El ( förbrukning ) 43840 700 1,3 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,9 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 1,2 Tkr 5,5 Tkr

Värme och skydd 43850 300 0,7 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 1,0 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 0,6 Tkr 2,2 Tkr

Driftkostnader 43860 400 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 1,1 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 3,2 Tkr

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 80 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,2 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,6 Tkr

Renhållning 43870 400 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 1,1 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 0,7 Tkr 3,2 Tkr

Provningar, skador 43880 300 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,8 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 0,5 Tkr 2,4 Tkr

Handverktyg 43890 200 0,4 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,6 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 1,6 Tkr

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 200 0,4 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,6 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 1,6 Tkr

Form 43210 700 3,5 Tkr 3,3 Tkr 3,3 Tkr 3,3 Tkr 3,3 Tkr 3,5 Tkr

Tillf. Smide 43280 50 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,2 Tkr 0,3 Tkr

Tillf. Rörarbeten / VS 43650

Tillf. El 43670 700 1,5 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 2,3 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 1,4 Tkr 5,2 Tkr

Efterbesiktning 45330

Avgifter/Garantier allmänt 45100

Förbrukningsinventarier datorer 54120

Mobiltelefon 62120 30 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,2 Tkr

Diverse omkostnader Se sammanställning 2 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr 0,0 Tkr

Totalt9Tkr/bd 29,2 Tkr 19,5 Tkr 27,4 Tkr 28,5 Tkr 28,9 Tkr 23,6 Tkr 37,0 Tkr 27,5 Tkr 19,5 Tkr 14,2 Tkr 11,6 Tkr 35,7 Tkr

kr/BTA 687,7 kr 69,0 kr 96,7 kr 134,3 kr 373,8 kr 13,9 kr 478,6 kr 226,6 kr 252,0 kr 167,5 kr 137,0 kr 1470,8 kr

Personalkostnader

Tjänstemannalöner, 1.4* Lönekslag, tjm. 5 400 9,8 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 14,9 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 9,1 Tkr 42,8 Tkr

Totalt9Tkr/bd 39,0 Tkr 28,6 Tkr 36,5 Tkr 37,6 Tkr 38,0 Tkr 32,7 Tkr 51,8 Tkr 36,6 Tkr 28,5 Tkr 23,3 Tkr 20,7 Tkr 78,5 Tkr

kr/BTA 917,2 kr 101,0 kr 128,7 kr 177,0 kr 491,3 kr 19,2 kr 670,8 kr 301,3 kr 369,4 kr 274,3 kr 243,8 kr 3231,4 kr
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Projekt BTA+(m2)

P.000000 8500

Kostnad (Tkr) Stomme

Husunderbyggnad Bottenplatta Källare/Garage NORMALPLAN Övrigt Stom

Utvändig stomkomplettering

Yttertak Fasad

Invändig stomkomplettering Inredning lgh Projekt totalt

Tid (dagar) 200 Byggdagar 30 Byggdagar 30 Byggdagar 40 Byggdagar 110 Byggdagar 5 Byggdagar 110 Byggdagar 70 Byggdagar 110 Byggdagar 100 Byggdagar 100 Byggdagar 350 Byggdagar

Arbetsplatsomkostnad

Maskiner

Maskiner (allmänt) 43700

Stommaskiner 43701 800 800,0 Tkr 111,6 Tkr 111,6 Tkr 148,8 Tkr 409,3 Tkr 18,6 Tkr 800,0 Tkr

Stomkomplettteringsmaskiner 43702 300 192,9 Tkr 75,0 Tkr 117,9 Tkr 107,1 Tkr 300,0 Tkr

Inredningsmaskiner 43703 200 200,0 Tkr 200,0 Tkr

Transportmaskiner 43710 600 216,8 Tkr 30,3 Tkr 30,3 Tkr 40,3 Tkr 110,9 Tkr 5,0 Tkr 181,5 Tkr 70,6 Tkr 110,9 Tkr 100,8 Tkr 100,8 Tkr 600,0 Tkr

Värme- och kraftmaskiner 43750 200 71,3 Tkr 18,4 Tkr 50,6 Tkr 2,3 Tkr 82,8 Tkr 32,2 Tkr 50,6 Tkr 46,0 Tkr 200,0 Tkr

Fasad ställningar 43760 960 1200,0 Tkr 466,7 Tkr 733,3 Tkr 1200,0 Tkr

Övriga ställningar 43760 240 106,9 Tkr 27,6 Tkr 75,9 Tkr 3,4 Tkr 124,1 Tkr 48,3 Tkr 75,9 Tkr 69,0 Tkr 300,0 Tkr

Kran 43771 2000 1451,0 Tkr 235,3 Tkr 313,7 Tkr 862,7 Tkr 39,2 Tkr 549,0 Tkr 549,0 Tkr 2000,0 Tkr

Hissar 43772 100 40,4 Tkr 38,6 Tkr 1,8 Tkr 24,6 Tkr 24,6 Tkr 35,1 Tkr 100,0 Tkr

Betongpump 43773 400 400,0 Tkr 57,1 Tkr 57,1 Tkr 76,2 Tkr 209,5 Tkr 400,0 Tkr

Övriga lyftanordningar 43770, 43774 50 18,1 Tkr 2,5 Tkr 2,5 Tkr 3,4 Tkr 9,2 Tkr 0,4 Tkr 15,1 Tkr 5,9 Tkr 9,2 Tkr 8,4 Tkr 8,4 Tkr 50,0 Tkr

Bodar, kontor mm 43790 1400 505,9 Tkr 70,6 Tkr 70,6 Tkr 94,1 Tkr 258,8 Tkr 11,8 Tkr 423,5 Tkr 164,7 Tkr 258,8 Tkr 235,3 Tkr 235,3 Tkr 1400,0 Tkr

Drift

Omkostnader / Drift ( allmänt ) 43800

Petroleumprodukter ( förbrukning ) 43810 400 217,7 Tkr 30,4 Tkr 30,4 Tkr 40,5 Tkr 111,4 Tkr 5,1 Tkr 182,3 Tkr 70,9 Tkr 111,4 Tkr 400,0 Tkr

Fjärrvärme ( förbrukning ) 43820 450 225,0 Tkr 225,0 Tkr 450,0 Tkr

Vatten och VA ( förbrukning ) 43830 40 14,5 Tkr 2,0 Tkr 2,0 Tkr 2,7 Tkr 7,4 Tkr 0,3 Tkr 12,1 Tkr 4,7 Tkr 7,4 Tkr 6,7 Tkr 6,7 Tkr 40,0 Tkr

El ( förbrukning ) 43840 700 252,9 Tkr 35,3 Tkr 35,3 Tkr 47,1 Tkr 129,4 Tkr 5,9 Tkr 211,8 Tkr 82,4 Tkr 129,4 Tkr 117,6 Tkr 117,6 Tkr 700,0 Tkr

Värme och skydd 43850 300 130,3 Tkr 18,2 Tkr 18,2 Tkr 24,2 Tkr 66,7 Tkr 3,0 Tkr 109,1 Tkr 42,4 Tkr 66,7 Tkr 60,6 Tkr 300,0 Tkr

Driftkostnader 43860 400 144,5 Tkr 20,2 Tkr 20,2 Tkr 26,9 Tkr 73,9 Tkr 3,4 Tkr 121,0 Tkr 47,1 Tkr 73,9 Tkr 67,2 Tkr 67,2 Tkr 400,0 Tkr

Dataomkostnader (arbetsplats) 43861 80 28,8 Tkr 4,0 Tkr 4,0 Tkr 5,4 Tkr 14,7 Tkr 0,7 Tkr 24,1 Tkr 9,4 Tkr 14,7 Tkr 13,4 Tkr 13,4 Tkr 79,7 Tkr

Renhållning 43870 400 144,5 Tkr 20,2 Tkr 20,2 Tkr 26,9 Tkr 73,9 Tkr 3,4 Tkr 121,0 Tkr 47,1 Tkr 73,9 Tkr 67,2 Tkr 67,2 Tkr 400,0 Tkr

Provningar, skador 43880 300 108,4 Tkr 15,1 Tkr 15,1 Tkr 20,2 Tkr 55,5 Tkr 2,5 Tkr 90,8 Tkr 35,3 Tkr 55,5 Tkr 50,4 Tkr 50,4 Tkr 300,0 Tkr

Handverktyg 43890 200 72,3 Tkr 10,1 Tkr 10,1 Tkr 13,4 Tkr 37,0 Tkr 1,7 Tkr 60,5 Tkr 23,5 Tkr 37,0 Tkr 33,6 Tkr 33,6 Tkr 200,0 Tkr

Övrigt, omkostnader

Tillf. Mark ( allmänt ) 43100 200 72,3 Tkr 10,1 Tkr 10,1 Tkr 13,4 Tkr 37,0 Tkr 1,7 Tkr 60,5 Tkr 23,5 Tkr 37,0 Tkr 33,6 Tkr 33,6 Tkr 200,0 Tkr

Form 43210 700 700,0 Tkr 100,0 Tkr 100,0 Tkr 133,3 Tkr 366,7 Tkr 700,0 Tkr

Tillf. Smide 43280 50 33,1 Tkr 4,6 Tkr 4,6 Tkr 6,2 Tkr 16,9 Tkr 0,8 Tkr 16,9 Tkr 16,9 Tkr 50,0 Tkr

Tillf. Rörarbeten / VS 43650

Tillf. El 43670 700 304,0 Tkr 42,4 Tkr 42,4 Tkr 56,6 Tkr 155,6 Tkr 7,1 Tkr 254,5 Tkr 99,0 Tkr 155,6 Tkr 141,4 Tkr 700,0 Tkr

Efterbesiktning 45330

Avgifter/Garantier allmänt 45100

Förbrukningsinventarier datorer 54120

Mobiltelefon 62120 30 10,8 Tkr 1,5 Tkr 1,5 Tkr 2,0 Tkr 5,5 Tkr 0,3 Tkr 9,1 Tkr 3,5 Tkr 5,5 Tkr 5,0 Tkr 5,0 Tkr 30,0 Tkr

Diverse omkostnader Se sammanställning 2 0,7 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,1 Tkr 0,4 Tkr 0,0 Tkr 0,6 Tkr 0,2 Tkr 0,4 Tkr 0,3 Tkr 0,3 Tkr 2,0 Tkr

Totalt 5845,2 Tkr 586,3 Tkr 821,6 Tkr 1141,4 Tkr 3177,6 Tkr 118,2 Tkr 4067,8 Tkr 1925,9 Tkr 2141,9 Tkr 1424,0 Tkr 1164,8 Tkr 12501,7 Tkr

Tkr/bd 29,2 Tkr 19,5 Tkr 27,4 Tkr 28,5 Tkr 28,9 Tkr 23,6 Tkr 37,0 Tkr 27,5 Tkr 19,5 Tkr 14,2 Tkr 11,6 Tkr 35,7 Tkr

kr/BTA 687,7 kr 69,0 kr 96,7 kr 134,3 kr 373,8 kr 13,9 kr 478,6 kr 226,6 kr 252,0 kr 167,5 kr 137,0 kr 1470,8 kr

Personalkostnader

Tjänstemannalöner, 1.4* Lönekslag, tjm. 5 400 1951,3 Tkr 272,3 Tkr 272,3 Tkr 363,0 Tkr 998,3 Tkr 45,4 Tkr 1633,6 Tkr 635,3 Tkr 998,3 Tkr 907,6 Tkr 907,6 Tkr 5400,0 Tkr

Totalt 7796,4 Tkr 858,6 Tkr 1093,9 Tkr 1504,5 Tkr 4175,9 Tkr 163,6 Tkr 5701,4 Tkr 2561,2 Tkr 3140,3 Tkr 2331,5 Tkr 2072,4 Tkr 17901,7 Tkr

Tkr/bd 39,0 Tkr 28,6 Tkr 36,5 Tkr 37,6 Tkr 38,0 Tkr 32,7 Tkr 51,8 Tkr 36,6 Tkr 28,5 Tkr 23,3 Tkr 20,7 Tkr 51,1 Tkr

kr/BTA 917,2 kr 101,0 kr 128,7 kr 177,0 kr 491,3 kr 19,2 kr 670,8 kr 301,3 kr 369,4 kr 274,3 kr 243,8 kr 2106,1 kr
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Projekt BTA+(m2)

P.000000 8500

Arbetsplatsomkostnad+(utan+tjm.löner)

Tkr/bd kr/BTA

Totalt 36 1471

Stomme 29 688

Husunderbyggnad 20 69

Bottenplatta 27 97

Källare/Garage 29 134

Normalplan 29 374

Övrigt+Stom 24 14

Utvändig+stomkomplettering 37 479

Yttertak 28 227

Fasad 19 252

Invändig+stomkomplettering 14 168

Inredning 12 137

Bilaga 7 - APOfördelning_Projekt_P.000000 

"Resultat utan tjm"



Projekt BTA+(m2)

P.000000 8500

Arbetsplatsomkostnad

Tkr/bd kr/BTA

Totalt 51 2106

Stomme 39 917

Husunderbyggnad 29 101

Bottenplatta 36 129

Källare/Garage 38 177

Normalplan 38 491

Övrigt+Stom 33 19

Utvändig+stomkomplettering 52 671

Yttertak 37 301

Fasad 29 369

Invändig+stomkomplettering 23 274

Inredning 21 244

Bilaga 8 - APOfördelning_Projekt_P.000000 

"Resultat"



Konto Svensk benämning Norsk benämning Konton som används av JM Bostad

43 Arbetsplatsomkostnader x

43100 Tillf. Mark ( allmänt )
Prov. grunnarbeider div (prov. 
veier og plasser) x

43210 Tillf. Form Midlertidig forskaling x

43280 Tillf. Smide Midlertidig Stål-og metall x

43650 Tillf. Rörarbeten / VS Prov. UE rørleggerarbeider x

43670 Tillf. El Prov. UE elektrikerarbeider x

43700 Maskiner ( allmänt ) Maskinleie div x

43701 Stommaskiner Maskiner utstyr betong x

43702 Stomkompletteringsmaskiner Maskiner utstyr tre stål o gips x

43703 Inredningsmaskiner Maskiner utstyr innredning x

43710 Transportmaskiner, övriga transporter
Transportmaskiner, øvrig 
transport (intern-transpo x

43750 Värme- och kraftmaskiner
Varme- og luft (byggvarmere, 
avfuktere, kompressor x

43760 Ställningar Stillas x

43770 Lyftanordningar Kraner og heiser x

43771 Kran Kraner x

43772 Hissar Heiser x

43773 Betongpump Betongpump x

43774 Övriga lyftanordningar/hjälpmedel
Øvrige 
lyftanordninger/hjelpemidler x

43790 Bodar, kontor m.m.
Brakker og lager (inkl montering 
og demontering) x

43800 Omkostnader / Drift ( allmänt ) Rigg og drift  div x

43810 Petroleumprodukter ( förbrukning )
Petroleumsprodukter (diesel, 
gass) forbruk x

43820 Fjärrvärme ( förbrukning ) Fjernvarme forbruk x

43830 Vatten och VA ( förbrukning ) Vann og avløp forbruk x

43840 El ( förbrukning ) El forbruk x

43850 Värme och skydd Oppvarming, tildekning x

43860 Driftkostnader
Driftskostnader forøvrig 
(kontormateriell, sykemat x

43861 Dataomkostnader (arbetsplats) Rigg og drift  data x

43870 Renhållning Løpende hovedrydding (avfall) x

43880 Provningar, skador Måling, vakthold, låsing, løyve x

43890 Handverktyg
Forbruksmatriell (inkl. 
verneustyr) x

44920 Mängdberäkningskostnader x

45330 Efterbesiktning Etterbesiknting x

45100 Avgifter/Garantier allmänt Avgifter/gebyrer/garantier div x

54120 Förbrukningsinventarier datorer IT-utstyr, forbruksmateriell x

54150 Mobiltelefon köp Mobiltelefon x

62120 Mobiltelefon abonnemang Mobiltelefon x

70110 Löner till hantverkare x

72110 Löner till tjänstemän x

76941 Inhyrd personal tjänstemän Inhyrd personal tjänstemän x

76942 Inhyrd personal hantverkare Inhyrd personal hantverkare x

76970 Arbetskläder Arbeidstøy x

76990 Övriga personalkostnader x

sid 1 (1)

Bilaga 9 - Kontoplan 1.4 Producera 2014-01-23, 

underrubrik Arbetsplatsomkostnader



 

 

 

 

  

Bilaga 10 - Kontoplan 1.4 Producera 2014-01-23,  

fliken "sökordlista"



Underkonton för JM Bostad Inbyggn.     UE: Omkostn: Övrigt
Sökordlista mtrl:

41 42 43
Dumper 43710

Farmartank 43710

Förrådsbil 43710

Gaffeltruck 43710

Hjullastare 43710

Matrialbask självtömmande 43710

Traktordumper 43710

Transp.maskiner,övriga transp. 43710

Transportmaskiner 43710

Transportvagnar/materialvagnar 43710

Truck 43710

Vagnar 43710

Transport bodar/container 43710

Bilaga 11 - Kontoplan 1.4 Producera 2014-01-23,  

fliken ”sökordslista” exempel 1



Underkonton för JM Bostad Inbyggn.     UE: Omkostn: Övrigt
Sökordlista mtrl:

41 42 43
Arbetsplattform hydraulisk 43760

Bryggor 43760

Fasadställningar 43760

Fönsterlyft 43760

Gipsbockar 43760

Gipsskivehiss 43760

Intäckningar fasad (sommar/vinter) 43760

Landgångar 43760

Saxlift 43760

Ställningar 43760

Ställningsplank/trall 43760

Bilaga 12 - Kontoplan 1.4 Producera 2014-01-23, 

 fliken ”sökordslista” exempel 2



 

 

 

Bilaga 13 -  

Ursnitt ur ”Tidplan_genomsnittskostnader”


