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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När ledningen för ett bygg- och fastighetsföretag tar beslut om ett nytt projekt 
ska genomföras måste företaget ta hänsyn till en mängd olika aspekter. Företaget måste ta 
ett investeringsbeslut som innefattar överväganden om hur risk och förväntad avkastning i 
ett projekt ska bedömas. Bostadsinvesteringar är förenade med en mängd osäkerheter och 
svårbedömda risker i framtiden. 
 
Problemformulering: Företag som investerar ”och har en betydande del av sin verksamhet 
uppbunden” i olika projekt, bör se riskhantering som en möjlighet att allokera och 
därigenom minimera sina risker, däribland sina finansiella risker. Det gäller att kunna 
identifiera riskerna i ett projekt, för möjligheten att hantera dessa risker och få en bättre 
slutprodukt och en säkrare ekonomi 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är bättre ur ett finansiellt 
riskhänseende att investera i flera mindre byggprojekt än i ett stort byggprojekt? 
 
Genomförande: Studien har genomförts med grund i risker i byggprojekt genom intervjuer 
på ett byggföretag samt insamlande av data från olika byggprojekt. 
 
Resultat: Stora projekt kontra små projekt 
 
Har större avvikelse än små projekt. 
Har högre varians än små projekt 
Har lägre förklarandegrad per parameter i regressionsanalysen, vilket visar på svagare 
samband mellan ingångsvärden och resultat. 
 
Därigenom kan konstateras att den finansiella risken är större för stora projekt än för små 
projekt.  
 

 



Abstract  
 
Background:  When the head of a construction- and real estate firm makes decisions about 
carrying out a new project, the company must discuss the matter from several points of 
view. The company has to come to decision about investment involving considerations 
about risk and expected profit. Real estate decisions are combined with insecurity and 
difficult estimations to come.  
  
Purpose: Companies that invest and have their activities occupied in different projects, 
should see risk management as an opportunity to minimize their financial risks. It’s 
important to identify the risks in a project in order to handle these and achieve a better 
product in the end and also assuring a safer economy. The purpose of this thesis is to study 
if it is better to invest in many small construction project then in one large. 
 
Realization: The research for this thesis has been obtained through interviews and data 
from different construction project.  
 
Conclusion: Large projects have a larger variability and higher variance than small 
projects. Thereby is it established that the financial risks is greater for large project then it 
is for projects in smaller scale. 
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Förklaringar  
 
 
Finansiell risk:  
 
Positiv eller negativ variation kring ett förväntat avkastningskrav. 
 
Utförandentreprenader: 
 
Byggherren anlitar konsulter som tar fram underlag och projekterar den byggnad som ska 
uppföras. Det underlaget används sedan för att anlita en eller flera entreprenörer som 
uppför byggnaden. 
 
Totalentreprenad:  
 
Byggherren upprättar en kravspecifikation på den tilltänkta byggnaden. Med detta underlag 
upphandlas en totalentreprenad, där den upphandlade entreprenören ansvarar för 
projektering och uppförande.   
 
Helhetsåtaganden:  
 
Byggherren låter entreprenören genomföra hela byggprojektet från start till mål som 
totalentreprenad och här svarar entreprenören även för ägandet, förvaltningen och driften av 
byggnaden under en viss tidsperiod.  

 



1 Inledning 
 
Detta kapitel belyser bakgrunden till valet av ämnesområde samt presenterar syfte och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
Stockholm stad har under 1990-talet haft en kraftig befolkningstillväxt på 7000 invånare 
per år. Stockholm stad förväntas fortsätta att växa under 2000-talet, vilket kräver ett 
omfattande bostadsbyggande för att kunna tillfredsställa invånarna. I en tillväxtregion som 
Stockholm kommer nya bostäder att byggas så länge det finns en marknad.1 Det är 
byggsektorn som producerar broar, arbetsplatser och bostäder.2 Till byggsektorn hör alla 
som bidrar till att ett byggnadsverk uppförs. En illa fungerande byggsektor påverkar 
byggkostnaderna som i sin tur påverkar samhällsekonomin.3
 
När ledningen för ett bygg- och fastighetsföretag tar beslut om ett nytt projekt ska 
genomföras måste företaget ta hänsyn till en mängd olika aspekter. Företaget måste ta ett 
investeringsbeslut som innefattar överväganden om hur risk och förväntad avkastning i ett 
projekt ska bedömas. Bostadsinvesteringar är förenade med en mängd osäkerheter och 
svårbedömda risker i framtiden. Riskerna som finns är marknadsrisk, finansiell risk, 
betalningsrisk och systemrisk4. 

 1.2 Problemdiskussion 
 
Företag som investerar ”och har en betydande del av sin verksamhet uppbunden” i olika 
projekt, bör se riskhantering som en möjlighet att allokera och därigenom minimera sina 
risker, däribland sina finansiella risker. En möjlighet för att minimera sin risk är att avhålla 
sig helt från riskabla projekt.5 Något som kan vara näst intill omöjligt genom att det alltid 
finns en viss risk av något slag i ett byggprojekt. Valet ett företag har är att investera  
i projektet som ger bäst avkastning i förhållande till dess risk. 
 
Det finns ett antal uppsatser och artiklar som tar upp risker i ett byggprojekt utifrån olika 
perspektiv, däribland risker vid ansvars- och entreprenadskador samt riskhantering i 
projekt. Huvudtesen i uppsatserna är att inom byggverksamheten finns en mängd 
varierande osäkerheter, som kan uppfattas som risker. Det gäller att kunna identifiera 
riskerna i ett projekt, få möjligheten att hantera dessa risker och få en bättre slutprodukt och 
en säkrare ekonomi.6   
 
Detta leder oss vidare i frågan om identifiering av risker i ett projekt: hur ser den finansiella 
risken ut i ett byggprojekt.  
                                                 
1 Markpolitik och kommunala markpriser - en undersökning av hur 13 kommuner arbetar med 
markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark och bostadsändamål sid 77 
2 Från byggsektor till byggsektor sid 39 
3 Från byggsektor till byggsektor sid 40 
4 Bostadsbyggande i tillväxtregioner – varför byggs det så lite och hur kan bostadsbyggandet öka? sid 32 
5 Palmen. H, 2004 sid 17. 
6 Cedergren. A, 2005, Larsson. D, 2005, Klein. J.H, Powell. P.L, Chapman. C.B, 1994  
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När det gäller projektutveckling av bostäder (bostadsbyggande i egen regi) är JM det 
enskilt största företaget på marknaden i Sverige, med en marknadsandel på cirka 30-40%.7
Därigenom har uppsatsen valt att fokusera på JM genom att företaget ger oss en bra 
möjlighet att studera ett flertal stora och små bostadsprojekt.  
 
JM:s ledning har även ställt sig frågan om det är bättre att investera i ett flertal mindre 
projekt än i ett större projekt med hänseende till finansiell risk?  
 
JM:s kärnverksamhet består av att utveckla råmark till färdiga bostäder. Denna process 
startar med att företaget gör ett antal marknadsundersökningar inför ett stundande 
markförvärv. Om affären ser gynnsam ut tecknas ett avtal, där rätten att exploatera marken 
tas tillvara.  
 
Gynnsammast för JM är att betala köpeskilling så sent som möjligt, helst i samband med att 
byggnation påbörjas. Detta scenario är emellertid inte möjligt i alla fall utan JM tvingas att 
betala för en del mark som har en del utvecklingsarbete kvar innan det är möjligt att 
bebygga den.  Marken omfattar ett visst antal framtida möjliga byggrätter, beroende på hur 
processen att ta fram lov och detaljplaner går. Normalt tar det 1-5 år för att få råmark 
detaljplanelagd. All exploateringsbar mark vilken likvid har betalats för hamnar i 
balansräkningen. Idag uppger JM att de har byggbar mark till bokfört värde av 2,8 mdr 
kronor, vilket skulle motsvara ca 22 000 byggrätter. 8
 
Byggrätterna är uppdelade i ett antal projekt. Där varje projekt består av ett visst antal 
bostäder som byggs samtidigt inom ett specifikt område. JM har ett antal större projekt med 
500 eller fler bostäder som innefattar omfattande exploateringsarbeten. Dessa projekt har i 
regel lång genomförandetid och består av många komplexa delar. Motsatsen till dessa 
projekt är de små projekten som innefattar 50 bostäder eller färre.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Det ovanstående resonemanget leder oss till följande problemformuleringar för 
kandidatuppsatsen. 
 

- Vilka parametrar, i ett förvärvat projekt, avgör dess finansiella risk? 
- Vilken typ av projekt ger mest avkastning i förhållande till risk, stora eller små? 
 

Det kan vara av intresse att studera utifrån ovanstående hur man kan använda den 
kunskapen för att göra bättre investeringar. 

1.4 Syfte 
 
Kandidatuppsatsen har som syfte att undersöka om det är bättre ur ett finansiellt 
riskhänseende att investera i flera mindre byggprojekt än i ett stort byggprojekt? 

                                                 
7 JMs Årsredovisning 2004, sid 12 
8 JMs Årsredovisning 2004, sid 10-17 
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1.5 Uppsatsen praktiska och teoretiska relevans 
 
Relevansen i denna uppsats beträffande bedömningen om ett företag ska investera i ett stort 
projekt eller att investera många små projekt, bygger på att läsaren/företaget har liknade 
projekt att utgå ifrån med liknade kostnadsparametrar som vårt fallföretag.  

1.6 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas till att: 
 

• endast undersöka ett företag, ”JM”, inom byggbranschen. 
 
• göra en fördjupad studie av ett bestämt antal projekt. 
 
• endast titta på byggprojekt inom Sverige ort. 
 
• endast studera den finansiella risken.  

 
• endast titta på de kostnadsparametrar som JM använder sig av vid investering i 

projekt, övriga parametrar i ett projekt kommer att ignoreras. 
 
• studien omfattar 10 högskolepoäng och arbetsinsatsen står i paritet med detta.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer författarna att titta på den samhällsvetenskapliga forskningen samt 
beskriva vilka metoder som kommer att användas för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Författarna kommer att redogöra valet för dessa metoder och beskriva hur det empiriska 
materialet användes. Vidare beskrivs tillvägagångssättet av litteraturstudien samt vilken 
metod som användes för att samla in data. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt   
 
Uppsatsens syfte är att objektivt ur ett vetenskapligt förhållningssätt studera om det är 
bättre ur ett finansiellt riskhänseende att investera i flera mindre byggprojekt än i ett stort 
byggprojekt genom att besvara frågeställningarna ”Vilka parametrar, i ett förvärvat projekt, 
avgör dess finansiella risk?” samt Vilken typ av projekt ger mest avkastning i förhållande 
till risk, stora eller små?”. Utredningen strävar efter att vara så objektiv som möjligt och 
exkludera subjektiva värderingar. Komplexiteten som problemställning mynnar ut i gör att 
en intensiv studie rekommenderas, så att syftet kan besvaras på rättvist sätt.9
 
Det finns ett antal olika metoder att använda sig av när det gäller valet av 
undersökningsmetod. Det är explorativa, beskrivande, förutsägande, förklarande, 
diagnostiska, förståelse och utvärderande undersökningar.10 11

 
Ovanstående resonemang leder uppsatsen till en förklarande undersökning genom att olika 
parametrar bedöms i ett projekt, utifrån deras finansiella risk, samt en beskrivning av dessa 
parametrar för att skapa en förståelse. Slutligen sker en statistisk mätning av dessa 
parametrar för att se ett samband. Dessa parametrar är ställda utifrån särskilda ramar, det 
ska vara ett klart samband mellan definierade och mätbara variabler. I undersökning som är 
uppsatsens grund används väl definierade och mätbara variabler, vilket ger att en 
förklarande eller kausal ansats är en lämplig metod för att besvara frågeställningarna. 12 13

                                                 
9  Jacobsen. D.I, 2002, sid  91 
10 Lundahl. U, Skärvad. P.H, 1999 sid 46 
11 Sellstedt, B, 2002 sid 50
12 Lundahl. U, Skärvad. P.H,  1999 sid 46 
13 Jacobsson. D.I, 2002 sid 55,106 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt  
 
Det finns skilda perspektiv och traditioner vid val av insamlingsmetod. När det gäller valet 
av ett vetenskapligt angreppssätt finns det två möjligheter att gå till väga.14 Undersökningen 
kan antingen vara av en kvantitativ metod eller av en kvalitativ metod. Valet av 
ovanstående metoder kommer att baseras utifrån viljan att få en så bra validitet som möjligt 
av analysen.15 I uppsatsen görs en kombination av både den kvantitativa och den kvalitativa 
metoden.  
 
När verkligheten ska kartläggas finns det två olika metoder/strategier att välja på. Den 
första strategin är den deduktiva som ser från teori till empiri. Den andra är den induktiva 
som ser från empirin till teorin.16 I uppsatsen har ett induktivt förhållningssätt varit 
angreppssättet. 
 

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Valet mellan en kvantitativ eller en kvalitativ undersökningsmetod beror på vilken/vilka 
forskningsfrågor som ska besvaras i arbetet.17 I realiteten är valet mellan dessa 
undersökningsmetoder inte lika avgörande på grund av att metoderna ofta tar inslag av 
varandra.18

 
Den kvantitativa undersökningsmetoden går ut på att samla in fakta och studera relationer 
mellan olika uppsättningar av fakta. Detta sker i grunden genom mätningar vid 
datainsamlingen samt via statistika bearbetnings- och analysmetoder.19   
 
Det centrala i en kvalitativ metod är att skapa en djupare förståelse för det problem som ska 
studeras. Metoden innebär att datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data t.ex. i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. I den kvalitativa metoden används sällan 
statistik eller matematik, det primära är att förstå och inte förklara.20  
 
Genom att undersökningen bygger på en djupgående analys av ett antal olika byggprojekt 
och denna analys sker med hjälp av statistiska metoder kommer en hel del siffror att 
användas, det vill säga en kvantitativ metod.21 Om den djupgående analysen visar några 
särskilda tendenser eller generella mönster kommer uppsatsen att övergå till en mer 
kvalitativ metod genom att se hur personalen uppfattar/tolkar dessa mönster och se vilka 
förklaringar som kan härledas ur deras åsikter. 22 23

                                                 
14 Eriksson. L. T, Finn Wierersheim. P, 2001 sid 63 
15 Darner. P, Freytag. P.V, 1995 sid 123 
16 Jacobsson. D.I, 2002 sid 34-35 
17 Ibid, sid 56 
18 Bell. J, 1995 sid 13 
19 Ibid, sid 13, Davidsson. B, Patel. P,  2003 
20 Ibid, sid 13, 
21 Denscombe. M, 2004 sid 205 
22 Darner. P, Freytag. P.V, 1995 Sid 128 
23 Jacobsen. G,I, 2002 sid 135 
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2.2.2 Induktiv/deduktiv datainsamling 
 
Induktion bygger på att forskningsprocessen utgår från verkligheten. Genom empiriska 
observationer önskar man generalisera fram kunskap.24

 
Deduktion innebär att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 
slutsatser om enskilda händelser. Ett exempel är när forskaren med teorin som 
utgångspunkt gör antaganden om hur relationen mellan olika fenomen i verkligheten ska 
vara.25

 
Uppsats kommer att vila på en induktiv ansats, genom att den bygger på empiri från 
fallföretaget. Slutsatserna kommer att jämföras med skrivna teorier om hantering av risk, 
hur risk bedöms inom den finansiella sektorn för att försöka generalisera en teori om 
finansiell risk i byggprojekt. 

                                                 
24 Sellstedt, B, 2002 sid 64
25 Patel. R, Tebelius. U, 1987, sid 17
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2.3 Undersökningsmetod 
 
I en undersökning finns det två olika metoder att få information. En metod är att samla in 
sekundärdata: det är data som redan har samlats in och sammanställts vid ett tidigare 
tillfälle. När forskaren behöver ny data benämns detta angreppssätt för att samla in 
primärdata. Att samla in primärdata kan ske exempelvis genom observationer, enkäter eller 
genom intervjuer.26  
 
Uppsatsen bygger på ett fallföretag, där ett antal olika projekt kommer att undersökas. 
Detta val görs på grund av att problemformuleringen kräver en detaljerad redogörelse av 
problemet, det vill säga få en djupare förståelse och därigenom få möjligheten till en 
givande analys. Detta bidrog till en litteraturstudie för att skapa en grundläggande kunskap 
om risk, hur ordet risk kan definieras samt se på de risker som finns inom ett byggprojekt. 
Efter litteraturstudien samlades data in genom att studera material från fallföretaget. 

2.3.1 Litteraturstudie  
 
Innan litteratursökningen diskuterades vilka teorier som skulle vara relevanta för 
undersökning. Litteraturen i form av böcker har till största delen lånats på Stockholms 
universitets bibliotek och på Stockholms stads bibliotek, viss litteratur har lästs på kungliga 
biblioteket. Litteraturen söktes via bibliotekens egna sökmotorer, Substansen, Libris och 
Regina. Artiklar söktes via skolans externa sökmotorer Jstor samt via Internet på sidor som 
Google. Ord som användes för att söka information var bland annat: risk, byggprojekt, 
riskanalys, risk analysis, construction project risk management med mera. Litteraturstudien 
är baserad på lånad litteratur, artiklar samt av material som företaget låtit oss ta del av.   

2.3.2 Datainsamlingsmetoder  
 
Data som behövdes för att göra undersökningen fanns tillgänglig hos företagets 
ekonomiavdelning samt på regionkontoren. För att komma fram till ett givande resultat 
ansågs det inte räcka med sekundärdata, även in primärdata samlades in. 
 
Valet av datainsamlingsmetod för att samla in primärdata pekade på intervjuer, dels för 
tillgången till företagets kunniga och hjälpsamma personal och dels för att en intervju ger 
en djupare förståelse än vad en enkätundersökning ger. 

 

 
 

 
 

                                                 
26 Denscombe. M, 2004 sid 41-43 
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2.3.3 Bearbetning och analys av data 
 
Vid bearbetningen av data indelas arbetet vanligen in i en beskrivande del och en 
analyserande del.27  
 
All insamlad data är så kallad sekundär data från företagets ekonomiavdelning och 
regionkontor. Därefter har insamlad data bearbetats i dataprogrammet Excel, för 
framtagande av tabeller och diagram har statistikprogrammet Minitab använts. Slutligen har 
en analys gjorts av dessa tabeller och diagram.  
Valet av analysmetod bestod bland annat av regression på grund av att den metoden är en 
av de mest använda och tillämpningarna är legio.28 När väl analysen av materialet var klart 
genomfördes ytterligare ett steg, insamlande av primärdata för att se företagets tolkningar 
av analysen av sekundärmaterialet. Nästa steg var att jämföra svaren från intervjuerna och 
analysen av sekundärmaterialet för att kunna ge en tillförlitlig slutsats.   

                                                 
27 Lundahl. U, Skärvad. P.H, 1999 sid 98 
28 Blom. G. Holmqvist. B, 2005 sid 228 
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 Datainsamling 

Sammanställning 18 projekt 
Blankett innehållandes 21 kostnadsparametrar 

 
 
 
 

Beräkning av risk 
 Std avvikelse, Varians 

Jämförelse förvärvsbeslut – Utfall 21 parametrar 

Samband variabler mot marginal, vinst 
Enkel regressionsanalys 

Varje parameter mot marginal och vinst 

Oberoende variablers beroende 
Multikolinjäritet 

Varje oberoende parameter mot varandra 

Parametrars viktning mot marginal, vinst 
Multipel regressionsanalys 

Oberoende parameter mot marginal, vinst 

Viktade 
parametrar 
från 
Multipla 
regressions
analysen 
ställs mot 
variansen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Arbetsgång empiri 
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2.3.4 Regressionsanalys 
 
Regressionsanalys behandlar studiet av en variabels beroende, den beroende variabeln, av 
en eller flera andra variabler, de förklarande variablerna, i syfte att skatta och/eller 
förutsäga populationsmedelvärdet eller medelvärdet för den beroende variabeln givet vissa 
värden på de förklarande variablerna (eller att mäta den marginella effekten på den 
beroende variabeln av förändringar i de förklarande variablerna).29 Sambandet mellan den 
beroende och den förklarande variabeln formuleras som en funktion dem emellan. Den 
brukar vanligtvis uttryckas som en ekvation av första, andra eller tredje graden. Funktionen 
tas fram genom ett statistiskt underlag, där antalet observationen ger tillförlitligheten i 
modellen. 

2.3.4.1 Enkel linjär regression 
 
En enkel linjär regressionsanalys uttrycker två variablers samband genom att mäta olika 
utfall. De två variablerna märks ut på x- respektive y-axeln. Om utfallspunkterna har ett 
linjärt samband går det att formulera en linjär ekvation genom en skattad linje.30  
 
[1] y = a + bx 

 
Ekvationen ovan kallas för den teoretiska regressionslinjen, den visar relationen mellan 
sambandet mellan x och y.31 Avståndet mellan utfallspunkten och den skattade linjen 
benämns residual. 
 
(y) 
     Teoretisk regressionslinje     
    * 
 
   * 
  
  * 
 
 * 
      (x) 32  
Figur 2 Teoretisk regressionslinje       

 
Regressionslinjens egenskaper 
 
• Linjen går genom punkten. 
• Medelvärdet av alla skattade Y-värden = medelvärdet för alla observerade Y. 
• Medelvärdet för alla residualer är noll. 

                                                 
29 Blom. G m.fl. 2005 sid 358 
30 Blom. G, Holmqvist. B 1998 sid 149 
31 Blom. G, Holmqvist. B 1998 sid 149-150 
32 Blom. G m.fl. 2005 sid 359 
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• Residualerna är okorrelerade med de skattade Y-värdena. 
• Residualerna är okorrelerade med Xi.33 
 
En vanlig metod för att bestämma den skattade linjens ekvation vid regressionsanalys är att 
använda minsta kvadrat metoden. Den ekvation som har den minsta summan av alla 
residualer, avståndet från observation till den skattade linjen, blir den skattning som bäst 
förklarar modellen. 

2.3.4.2 Multipel regressionsanalys  
 
Regressionsmodellen syftar till  är att prediktera förändringar i en responsvariabel som svar 
på förändringar i en eller flera oberoende (förklarande) variabler.34 Alla multivariata 
modeller bygger på att de ingående variablerna är statistiskt oberoende av varandra.  
 
Partial least squares (PLS) är en multipel regressionsanalys som har en eller flera 
responsvariabler som beror på flera oberoende (förklarande) variabler. (PLS) används oftast 
när det finns korrelation med andra responsvariabler, man försöker få en linjär kombination 
för att minimera ”error”. Metoden bygger på att man uppmätt många variabler X1, X2,...Xp 
och Y på ett fåtal prov och att man vill prediktera värdet på Y. 
 
Residualer anger hur bra regressionslinjen anpassas till observationerna. En liten spridning, 
’små’ residualer. innebär ‘bra’ anpassning och att en stor del av variationen i Y förklaras 
med regressionslinjen. Stor spridning, ’stora’ residualer, innebär ’dålig’ anpassning, och 
endast en liten del av variationen i Y förklaras med regressionslinjen och en stor del blir 
oförklarad.35

2.3.4.3 Uteliggare 
 
Uteliggare är observationer som har ett värde som är större eller lägre än övriga värden i 
analysen. Uteliggare är ett bra redskap för att identifiera data i en undersökning som skiljer 
sig från de resterande observationerna.36  

2.3.4.4 Multikolinjäritet  
  
Multikolinjäritet innebär att de oberoende “förklarande” variablerna överlappar varandra 
när de ska förklara den beroende variabeln. Det vill säga att de förklarande variablerna har 
ett linjärt beroende av varandra.  
 
Om korrelationen mellan två eller fler förklaringsvariabler är hög (över 0.9) kan modellen 
bli svår att analysera och få ett bra riktat resultat.   
 
För att undvika multikolinjäritet vid multipel regressionsanalys bör de förklarande 
variablerna ställas mot varandra för att kunna sortera ut vilka som har en stark korrelation 

                                                 
33 Minitab 
34 Blom. G m.fl. 2005 sid 366 
35 Minitab 
36 Minitab 
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med varandra. Den variabel som har högst korrelation med den förklarande variabeln 
behålls medan den andra tas bort i den multipla regressionsanalysen. 
 
2.5 Metodproblem 
 
Det kan uppstå problem vid insamling av empirisk data, det vill säga hur tillförlitlig och 
giltig informationen är som tas fram. Det finns två termer som är förknippade med detta, 
reliabilitet och validitet.  
 
Reliabiliteten är ett mått på vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger ett tillförlitligt 
svar.37  
 
Validitet avser i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta. Det finns två olika 
typer av validitet, yttre respektive inre validitet. Yttre validitet gäller frågan om i vilken 
utsträckning man kan generalisera från en undersökt grupp till en större population. Inre 
validitet gäller frågan om i vilken utsträckning ett givet mätresultat är relaterat till det 
teoretiska begrepp som egentligen är det som är av intresse.38

 
Ett problem som kan uppstå vid valet av en fallstudie är möjligheten att generalisera till 
andra områden. Det vill säga kommer den yttre validiteten att påverkas? Vilket är beroende 
av om resultatet kan generaliseras från fallföretaget till andra företag inom liknande 
branscher. Det vill säga är fallföretagets profil beträffande faktorerna som undersöktes 
typiska för liknande företag.39 Om så är fallet kan en generalisering göras.  
I uppsatsen är kostnadsparametrar anonymiserade vilket kan skapa problem för läsaren. I 
möjligaste mån kommer förklarningar och exempel tas upp för att läsaren ska kunna följa 
den röda tråden i uppsatsen.  
 
 

                                                 
37 Bell. J, 1995 sid 62 
38 Sellstedt. B, 2002  sid 201
39 Denscombe. M, 2004 sid 41-52 
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3. Teori 
 
Detta kapitel utgör uppsatsens teoretiska referensram. Författarna kommer att redogöra 
för de aspekter som kan vara av vikt för ett bygg- och fastighetsföretag att ta hänsyn till vid 
en analys av risk i ett byggprojekt. 

3.1 Byggprocessen 
 
Byggprocessen består av byggnation, planering, finansiering, projektering samt förmedling 
och förvaltning av bostäder.40  
 
Byggherren är den som upphandlar arbeten och material för att uppföra en byggnad eller 
anläggning för sin räkning. Det kan ske i egen regi eller via byggentreprenörer, ett så kallat 
entreprenadavtal. I ett sådant avtal finns det en beställare och en entreprenör. Det är 
samspelet mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt som bestämmer 
produktionskostnaden.41  

3.2 Byggprojekt 
 
Ett byggprojekt är en verksamhet som ska leda till att en anläggning eller byggnad 
färdigställs. Starten för ett projekt börjar i det ögonblick en undersökning av möjligheten att 
genomföra ett projekt inleds.42 Det finns ett antal olika projektformer för att utföra ett 
byggprojekt, det kan vara utförandentreprenader, totalentreprenad och helhetsåtaganden.43

 
Ett byggprojekt består av ett antal olika kostnadsställen som tillsammans utgör 
produktionskostnaden för projektet. Dessa kostnader bör beräknas i ett så tidigt skede som 
möjligt för att få en uppskattning av vad byggnaden med kringliggande åtagande kommer 
att kosta. Denna beräkning är en förutsättning för att kunna bedöma projektet. Under 
projektets gång sker allt som oftast en mer detaljerad kalkyl för att uppskatta värdet via 
kostnadsberäkningar. På så sätt kan byggherren följa kostnadsutvecklingen och kontrollera 
att kostnadsramarna inte överskrids. 44  
 
Produktionskostnaden kan i sin tur delas upp i fyra undergrupper 
 
Markförvärv: kostnader för råmark. Säljare av råmark kan vara såväl privata som offentliga 
intressenter. När det är privata företag som äger marken är det som regel marknadspris. När 
kommuner säljer mark regleras deras handlande genom kommunallagen som säger att mark 
som överlåts till externa köpare i princip ska ske till ”minimum” marknadspris.45 Den 
offentliga försäljningen kan te sig på olika sätt, dels att byggherrarna lämnar bud, dels 
genom markanvisningstävling, det vill säga att det i förväg finns bestämda kriterier som ska 

                                                 
40 Från byggsektor till byggsektor sid 40 
41 Från byggsektor till byggsektor sid 41 
42 Byggprocessen sid 10 
43 Byggprocessen sid 60-63 
44 Byggprocessen sid 108-110 
45 Bostadsbyggande i tillväxtregioner – varför byggs det så lite och hur kan bostadsbyggandet öka? sid 26,28 
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uppfyllas utifrån pris, utformning med mera. Den sista varianten är direktanvisning av 
mark.46

 
Värdet av marken är beroende av läget samt om den är detaljplanelagd, det vill säga om det 
går att ansöka om bygglov direkt eller om en ny detaljplan behöver tas fram. Optimalt för 
en köpare är givetvis att knyta betalningen så sent som möjligt, exempelvis till dess att 
detaljplanen vunnit laga kraft. I markförvärv inkluderas ofta kostnader för att ta fram 
detaljplan, anslutningsavgifter, lagfartskostnader och andra kostnader som byggherren har 
för att göra marken byggbar. 
 
Byggkostnader: det är alla kostnader som en byggherre måste bekosta för att ett 
byggprojekt ska kunna förverkligas.47 Det avser allmänna byggkostnader det vill säga 
mark- och schaktningsarbeten, uppförandet av byggnaden samt grov- och finplanering av 
marken. Även kostnader avseende konsulter, entreprenader räknas in i byggkostnader. 
Byggföretag kan bedriva projekten på olika sätt, det vill säga hur stor del av 
entreprenaderna som de själva utför. Rena beställarorganisationer anlitar ofta byggledare 
som i sin tur handlar upp alla underentreprenader, medan större byggföretag som Skanska, 
JM, Peab och NCC (generalentreprenörer) har resurser inom koncernen som kan ansvara 
för hela entreprenaden och ansvarar inför beställaren för hela produktionen. Arbeten som 
utförs utanför generalentreprenaden, läggs ut på underleverantörer så kallat 
entreprenadavtal. Det består oftast av specialistfunktioner som exempelvis el- och 
vvsinstallationer, plåtarbeten, tätningsarbeten, pålning etc. Resten av arbetet tar 
generalentreprenören hand om själva. 48   
 
Byggherrekostnader: avser huvudsakligen avgifter av olika slag, projektering, finansiella 
kostnader samt byggherrens egen administration.  
 
Mervärdesskatt: på avgifter, entreprenader och konsulter.49 50 Idag är exempelvis 
köpeskilling, lagfart, bygglovskostnader och räntekostnader momsfria. 
 
Samtliga ovanstående kostnadsfaktorer tillsammans med intäkter utgör grunder för 
beslutsunderlaget vid investering. Intäkterna bestäms utifrån marknadsundersökningar och 
kostnaderna utifrån arkitektskisser och nyckeltal. 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Markpolitik och kommunala markpriser - en undersökning av hur 13 kommuner arbetar med 
markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark och bostadsändamål sid 42-45 
47 Från byggsektor till byggsektor sid 43 
48 Från byggsektor till byggsektor sid 88 
49 Sveriges byggindustrier 2003 sid 35. 
50 Svenska kommunförbundet beredningen boendepolitik Stockholm 2003 sid 23 
51 JM:s Årsredovisning 2004, s10 
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3.3 Begreppet risk  
 
Risk är ett vitt begrepp som har olika betydelse beroende på sammanhang. Webster 
definierar risk som: ”utsättas för fara eller äventyra”. Risk nyttjas då allt som oftast med 
negativa konsekvenser.52 För att beräkna risker används vanligtvis sannolikheter. Inom 
finansiering är definitionen av risk knutet till förväntad avkastning. Risk kan där oftare till 
skillnad från risk inom andra områden vara både bättre eller sämre än förväntat utfall. Risk 
är den del av avkastningen som har en variation från den förväntade avkastningen, positivt 
eller negativt.  
 
Vid jämförelse av exempelvis investeringar bedöms de investeringar som ger stabil och 
jämn avkastning år efter år som investeringar med låg risk, medan de investeringar där 
avkastningen pendlar mycket som en investering med hög risk. Definitionen av begreppet 
risk kan då ses som hur mycket avkastningen på ett investeringsalternativ varierar över 
tiden.53

 
Avkastning som är knuten till riskbegreppet ovan definieras som ”nyttan associerad med en 
investering”, och uttrycks normalt i procent. Exempelvis kan avkastningen i ett projekt 
utryckas enligt nedan: 
 
[2] Ri,t = Div  / Pi,t 
 

Där P anger försäljningspriset för projektet i vid tidpunkten t, Div anger projektets 
direktavkastning.  

3.3.1 Beräkning av risk 
 
Ett investeringsalternativ bedöms ha högre risk om sannolikheten att den förväntade 
avkastningen inträffar är låg. För ett byggprojekt skulle det kunna jämföras med ett projekt 
som uppförs med en ersättningsform med löpande räkning och fastslaget arvodespåslag. 54
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Figur 3: Avkastning för ett riskfritt projekt 

 
 

                                                 
52 Damodaran, A, 2001, s150 
53 Riddler, A, 2002, s58 
54 Byggprocessen sid 147 
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En vanlig entreprenadform är att beställare och entreprenör arbetar med fasta priser.55 Den 
entreprenadformen innebär större risk för entreprenören. Avkastningen för denna typ av 
projekt varierar i förhållande till vad förväntad avkastning var vid start. Om avkastningen 
ska vara normalfördelad gäller att 2/3 av avkastningstalen ligger inom intervallet +/- en 
standardavvikelse och 95 % kommer att ligga inom +/- två standardavvikelser från den 
förväntade avkastningen, i regel det aritmetiska medelvärdet.56 En normalfördelad kurva 
har en frekvensfunktion som är symmetrisk kring medianen, dvs lika stor area på båda sidor 
om värdet.57
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Figur 4: Avkastning för ett projekt med risk 

 
Det är emellertid rimligt att anta att projektens avkastningar inte alltid fördelar sig 
symmetriskt kring en förväntad avkastning, utan fördelningen kan både vara positivt eller 
negativt förskjuten i förhållande till normalfördelningen, vilket innebär att fler värden är 
antingen högre eller lägre än medianvärdet. Exempel på detta visas i figur 3. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

 avkastning %

Projekts
avkastning

 
Figur 5: Avkastning för ett projekt med risk,  skev fördelning 

 
Den verkliga avkastningen i flera projekt fördelar sig kring den förväntade avkastningen för 
projekt, där det antas att företaget förväntar sig lika stor avkastning för alla projekt. 
Utformningen på fördelningskurvan säger hur stor risk projekten har, om risken är låg 
(figur 1) eller hög (figur 2) eller positivt/negativt skev (figur 3). 
 

                                                 
55 Byggprocessen sid 145 
56 Riddler, A, 2002, s79 
57 Vännman, K, 1990, s110 
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3.3.1.1 Medelvärde 
 
Medelvärde kan beräknas på två sätt, dels som aritmetiskt medelvärde och dels som 
geometriskt medelvärde. För det aritmetiska medelvärdet används följande formel: 
 
[3] x = 1/n (Σn

i=1 xi) 

 
Där n är antal observationer. För att beräkna det geometriska medelvärde används formel: 
 
[4] x =(xi * xi+1*xn)1/n    

 
Generellt blir det geometriska medelvärdet lägre än det aritmetiska, då det geometriska 
medelvärdet tar hänsyn till avkastningarnas samband med grundinvesteringen.58 Vid 
beräkningar på historisk data ska det aritmetiska medelvärdet användas, om resultatet ska 
brukas för framtida prognoser.59

3.3.1.2 Standardavvikelse och varians 
 
Standardavvikelse är ett mått på hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet. 
Om observationsvärdena ligger väl samlade kring medelvärdet blir standardavvikelsen liten 
och om värdena är långt spridda från medelvärdet blir standardavvikelsen stor. 
Standardavvikelsen i kvadrat betecknar variansen. 
 
Formeln för variansen är: 
 
[5] s2 = (1 / (n-1) )* Σn

i=1 * (xi – x)2   

 
vid numerisk beräkning av s2 används följande formel60: 
 
[6] s2 = (1 / (n-1) )* ( Σn

i=1 * xi 2– (1/n)* Σn
i=1 xi

2 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Riddler. A, 2002, sid 65 
59 Brealey R, Myers, S, 2000, sid 157 
60 Vännman K, 1992, sid 92 
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4. Empiri  
 
I detta kapitel kommer en framställning av den procedur som använts, så att läsaren ska 
kunna följa undersökningen. Datamaterialet som samlats in från företaget kommer att 
belysas här, det vill säga de finansiella parametrarna och dels svaren på intervjuerna. 

4.1 Minitab 
 
Vid regressionsberäkningar har programmet Minitab nyttjats. Nedan kommer en kort 
förklaring över de tabeller som kommer att användas i undersökningen. 
 
R-Sq : 
är minsta kvadratmetoden och residualerna i kvadrat. Det visar hur stor förklaringsgrad 
modellen har, dvs hur mycket som kan förklaras av regressionsmodellen och hur mycket 
som beror på andra faktorer. 
R-Sq (adj): 
visar antalet frihetsgrader och om det finns ett samband. Används då man jämför R-Sq på 
material med olika storlek. R-Sq ökar med antalet förklarande variabler medan R-Sq (adj), 
adjusted, tar hänsyn till det ökade antalet variabler. 
P: 
förklarar signifikansnivån. För att materialet ska vara signifikant och nollhypotesen ska 
kunna förkastas ska P vara mindre än 0,05  
 
The regression equation is Parameter 19 = 4078 + 0,00258 Parameter 1 
R-Sq = 0,1%   R-Sq(adj) = 0,0% 
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Figur 6: Utskrift ur Minitab 
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Histogram of the residuals: visar allmän data över vilka värden som finns med i 
observationen, deras variationer och form. En lång svans indikerar om skevhet i modellen. 
Om en eller fler staplar ligger långt från varandra, kan det peka på uteliggare.  
 
Normal probability plot of the residuals: punkterna i denna modell ska vanligtvis forma 
en rak linje om residualerna är normalfördelande. Om punkterna i modellen ej är i en rak 
linje, kan normalfördelningen vara fel.   
 
Residuals versus the fitted values: modellen visar residualer på båda sidor om 0. Om en 
punkt ligger långt ifrån de andra, kan det vara en uteliggare. Det ska inte finnas något 
mönster i en residual versus fits modell.    
 
Residuals versus the order of the data: modellen visar alla residualer, och kan användas 
till att se icke slumpmässiga fel, särskilt tids relaterade mönster. En positiv korrelation 
indikerar på ett kluster av residualer med samma mönster. En negativ korrelation indikerar 
på snabb förändring på mönstret på residualerna.  
 
Vid multipel regressionsanalys har nedanstående grafer använts för att kontrollera att 
modellen är tillförlitlig. 
 
PLS Model Selection Plot: modellen tittar/jämför förklaringsgraden, med antalet olika 
komponenter. 
 
PLS Response Plot: modellen visar hur bra modellen passar och förklarar materialet. Stora 
skillnader i värdena indikerar på annorlunda x värden eller x värden som är uteliggare. 
 
PLS Std Coefficient Plot: modellen visar magnituden och relationen mellan oberoende 
och förklarande variabler. 
 
PLS Loading Plot: modellen visar korrelationen mellan de förklarande variablerna av den 
första och den andra komponenten. Jämför de förklarande variablerna i modellen.61

4.2 Empiri från företaget 
 
Företaget använder sig av samma kostnadsparametrar under ett projekts gång från förvärv 
till avslut. Dessa parametrar följs upp regelbundet under ett projekts livstid. Uppsatsen har 
valt att fokusera på dessa parametrar. I arbetet benämns de som kostnadsparameter 1 till 21. 
Parameter 1-5 är parametrar som är nyckeldata för projektet som ytmått, antal lägenheter 
etc. Parameter 6-18 är kostnadsparametrar där parameter 14,15 och 18 är olika delsummor. 
Parameter 19-21 är intäktsparametrar. 
Kostnadsparametrar representerar en kostnad knutet till projektets kostnader exempelvis 
köpeskilling, byggkostnad, intäkt, marginal. För ytterligare exempel på kostnader för ett 
byggprojekt se kapitel 3.2. 
 

                                                 
61 Minitab 
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Varje kostnadsparameter används som beslutskriterier flera gånger under ett projekts 
livscykel, exempelvis om projektet ska förvärvas, om projektet ska produktionsstartas och 
när projektet är slutfört för erfarenhetsåterföring.  
Uppsatsen har jämfört kostnadsparametrarna vid förvärv med samma parametrar vid 
avslutat projekt. Avvikelsen, differensen, för varje projekt och för varje parameter har 
sedan varit underlag för att beräkna medelvärde (formel 3) , standardavvikelse och varians 
(formel 5).  
 
Utfallet har vidare använts i regressionsanalysen för att undersöka eventuellt samband 
mellan marginal (formel 2) och vinst och övriga parametrar. 
 
Data har under analysen sorterats för stora och små projekt, stora > 100 bostadsenheter, 
små < 50 bostadsenheter. Totalt har 9 små projekt och 9 stora projekt analyserats. 

4.2.1 Sammanställning avvikelse små projekt 
 
Exempel 1: I projekt 13 ser man en avvikelse mellan prognostiserad kostnad vid förvärv 
och utfall för parameter 5 med -6%, i projekt 12 ser man en avvikelse på 7% för samma 
parameter. 
 

 Projekt 13 Projekt 12 Projekt 10 Projekt 9 Projekt 8 Projekt 7 Projekt 6 Projekt 5 Projekt 4 
Parameter Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse

1 5% -48% 7% 0% -1% 7% -3% 0% -8%
2 0%   -3% 0% 10% -2% 0% -8%
3 12% -51%  0% 0% 21% 0% 0% -5%
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 -6% 7%  0% -1% -12% -3% 0% -3%
6 0% -33% 2% 0% 0% 6% -53% 3% 0%
7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 -10% -79% -100% -4% 0% 100% -5%  -16%
9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10  -88%  -44%    -100%  
11   -1%  0%     
12  -50%  2% 0%  443% -100% 120%
13 0% -100%   -100%  -100%  -100%
14 0,70% -53,71% 2,72% -3,56% -10,98% 9,04% -30,32% -0,25% 8,83%
15 -4% -11% -4% -3% -10% 2% -28% 0% 18%
16 11% 21% 12% -1% -3% 36% 18% -2% 39%
17 6% 23% 3% 10% -2% 32% 27% -8% 47%
18 8,52% 18,41% 8,83% 1,12% -3,57% 27,51% 12,44% -2,68% 33,37%
19 197% 383% 7% 18% 79% -14% 31% 0% -42%
20 22% 32% 9% 4% 2% 21% 15% -2% 20%
21 137,80% 259,82% -2,20% 15,48% 73,31% -28,27% 15,01% 1,70% -50,39%
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 Projekt 26 Projekt 25 Projekt 24 Projekt 23 Projekt 22 Projekt 21 
Parameter Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse 

1 7% -2% 21% 55% 10% -1%
2   -2%   21% -10%
3 0% -3% 0% 44% 17% 0%
4 0% 0% 0% 0% 0% -16%
5 7% 1% 21% 8% -6% -1%
6 0% 0% 8% 34% 10% -5%
7 0% -3% 9% -87% -89% -13%
8 0%   1860% -25% -100% 20%
9   -70% -17% 42% 48% -48%

10       48% 0%
11 0% -100%  -100%   
12     2500% 57%   
13   100% 0% -100%  -100%
14 0,00% -1,84% 46,94% 26,25% 6,17% -4,87%
15 -7% 0% 21% -19% -3% -4%
16 17% 14% 31% 152% 112% -10%
17 5% 3% 13% 160% 87% 10%
18 13,26% 9,81% 26,13% 107,69% 83,46% -5,92%
19 -7% 57% 68% -230% -271% 36%
20 10% 16% 29% 66% 32% 0%
21 -16,24% 32,79% 26,50% -184,70% -237,02% 38,43%

 
Tabell 1: Sammanställning små projekts avvikelser från förvärv till avslut per kostnadsparameter 
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4.2.2 Sammanställning avvikelse stora projekt 
 
Exempel 2: I projekt 19 ser man en avvikelse mellanprognostiserad kostnad vid förvärv och 
utfall för parameter 5 med 3%, i projekt 18 ser man en avvikelse på 20% för samma 
parameter. 
 

 Projekt 19 Projekt 18 Projekt 17 Projekt 16 Projekt 15 Projekt 11 Projekt 3 Projekt 2 Projekt 1
Parameter Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse 

1 8% 21% 98% 44% 47% 2% -39% 10% 16%
2 24% 55%   -3% 35% -41% -17% -14%
3 5% 1% 136% 32% 27% 10% -34% 10% 16%
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 3% 20% -16% 9% 16% -7% -7% 0% 0%
6 -20% -7% 11% 25% 24% -4% -33% 54% 4%
7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 -100%   33%  655% -98% -80% 14% 17%
9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 -71%           25%
11     -37% 273% 76%    54% 63%
12 -100% 38% 54%  47%    219% -14%
13     -33%  19% -4% -100% -100% 50%
14 13,43% 66,46% 17,13% 85,42% 43,87% -0,04% -12,73% 98,54% 13,67%
15 5% 37% -41% 29% -2% -2% 43% 81% -2%
16 31% 35% 23% 39% 16% 80% 16% 33% 2%
17 28% 33% 24% 56% 32% 94% 8% 51% 7%
18 24,56% 35,34% 5,10% 39,81% 11,16% 61,12% 19,25% 42,62% 1,76%
19 313% 141% 115% 119% -31% 172% -32% -71% 3%
20 43% 45% 14% 46% 6% 77% 13% 19% 2%
21 184,28% 63,15% 90,46% 52,30% -32,41% 54,95% -40,44% -75,03% 1,38%

 
Tabell 2: Sammanställning stora projekts avvikelser från förvärv till avslut per kostnadsparameter 
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4.2.3 Sammanställning små projekt 
 
När Tabell 1 används som underlag för beräkning av varians, standardavvikelse och 
medelvärde ger det följande sammanställning: 
 

Parameter varians stdavvik medelvärde 
1 2,66% 16,32% 7,16%
2 0,88% 9,37% 0,51%
3 2,07% 14,39% 6,24%
4 0,19% 4,30% -1,19%
5 0,68% 8,23% 0,93%
6 3,56% 18,86% 0,36%
7 10,94% 33,08% -14,00%
8 3218,65% 567,33% 157,33%
9 10,40% 32,24% -3,85%

10 39,70% 63,01% -24,04%
11 29,87% 54,65% -40,13%
12 8615,79% 928,21% 431,66%
13 61,90% 78,68% -57,14%
14 3,33% 18,26% 3,70%
15 1,69% 13,01% -2,88%
16 22,59% 47,52% 31,95%
17 21,67% 46,55% 29,77%
18 11,85% 34,42% 23,96%
19 116,22% 107,80% -20,62%
20 3,30% 18,17% 16,98%
21 79,44% 89,13% -24,28%

 
Tabell 3: Sammanställning varians, standardavvikelse och medelvärde per kostnadsparameter för 
samtliga små projekt. 
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4.2.4 Sammanställning av stora projekt 
 
När Tabell 2 används som underlag för beräkning av varians, standardavvikelse och 
medelvärde ger det följande sammanställning: 
 

Parameter varians stdavvik medelvärde
1 14,25% 37,74% 23,00%
2 11,37% 33,72% 5,41%
3 21,70% 46,59% 22,44%
4 0,00% 0,00% 0,00%
5 1,34% 11,60% 1,97%
6 6,94% 26,34% 6,03%
7 180,08% 0,00% 0,00%
8 714,19% 267,24% 63,05%
9 43,27% 0,00% 0,00%

10 46,09% 67,89% -23,34%
11 128,87% 113,52% 85,66%
12 109,39% 104,59% 40,50%
13 38,54% 62,08% -28,09%
14 15,48% 39,34% 36,19%
15 12,34% 35,13% 16,45%
16 4,78% 21,86% 30,51%
17 7,33% 27,07% 36,97%
18 3,84% 19,60% 26,75%
19 153,33% 123,82% 80,88%
20 6,16% 24,81% 29,46%
21 62,87% 79,29% 33,18%

 
Tabell 4: Sammanställning varians, standardavvikelse och medelvärde per kostnadsparameter för 
samtliga stora projekt. 
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4.2.5 Varians stora och små projekt 
 
När underlaget i Tabell 3 och 4 används för att grafiskt illustrera framgår tydligt vilka 
parametrar som har högst varians och därmed högst finansiell risk, om alla parametrar 
viktas lika. Det framgår även var differenserna är som störst mellan stora och små projekt. 
 

Varians per kostnadsparameter stora och små projekt
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Figur 7: Varians per kostnadsparameter för alla projekt. 

 

4.3 Intervjuer  
 
Ett antal intervjuer med beslutsfattare har genomförts på företaget. Frågorna har berört de 
analysers som räknats fram och de slutsatser som dragits. Se frågeformulär bilaga 6. Syftet 
har varit att utröna om berörda beslutsfattare har en ”magkänsla” för beräkningsresultaten. 
 

4.3.1 Varians och avvikelse 
De intervjuade nämnda alla att det är stor osäkerhet i framförallt parameter 10,11 och 12 
samt även 16 och 20. När personerna ombads att vikta dessa parametrar med hänsyn till 
projektets avkastning ansåg flest att parameter 16 och 20 hade störst inverkan. 
Det var en allmän uppfattning att stora projekt innebär större risk. De är svårare att skatta i 
och med att det är högre värden på alla parametrar. Följden av resonemanget blev att det 
måste vara större avvikelse på alla parametrar för stora projekt kontra små, undantaget 
parameter 6 som det torde vara lika liten avvikelse för båda projekten. 
Frågan om företaget var bra på att skatta parametrarna vid förvärvstillfället ledde till olika 
svar. Några tycket att företaget var rätt bra, vilket definierades med att 75 % nog skattades 
rätt och att denna procentsats var än högre för små projekt.  En annan trodde att företaget 
inte var lika bra och det kunde skilja mycket på marginalen från förvärv till utfall. 
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Projektledarna för de stora projekten nämnde alla att mycket hade hänt med projekten 
sedan förvärv till den grad att förvärvskalkylen inte längre var intressant att titta på. Alla 
stora projekt som analyserats har ökat i antalet lägenheter från förvärv till start. 
 

4.3.2 Regressionsanalys 
En av frågorna rörde om de intervjuade trodde att det förelåg något matematiskt samband 
mellan någon av parametrarna och ett projekts avkastning. Ingen trodde att något starkt 
samband fanns, däremot kunde det finnas svaga samband. En regionchef antydde att om det 
fanns ett samband kan det inte förklara mer än 50% av resultatet, resten trodde han berodde 
på andra variabler som inte fångas upp av berörda parametrar.  
En angav att det borde finnas ett samband och då mellan låg kostnad och hög vinst och 
vidare att höga intäkter inte behövde betyda hög vinst. En annan intervjuad ansåg tvärtom 
förhållande att hög kostnad ofta innebär hög marginal och att projekt med hög köpeskilling 
också ofta var projekt med lite bättre avkastning. Att projekt med hög kostnad kunde ha 
hög marginal motiverades med att det vanligtvis var projekt med riktigt höga intäkter där 
personalen inte var lika inställda att hålla hårt i kostnaderna. 
Ytterligare en åsikt var att det är förvärvskostnaden som har störst samband med projektets 
avkastning. 
 

4.3.3 Små kontra stora projekt 
Flera nämnde att den optimala storleken för ett projekt bör vara mellanprojekten, dvs inte 
för små och inte för stora. Hur många lägenheter ett mellanprojekt ska innehålla varierade 
lite men kring 50-75 lägenheter var flera eniga om. 
 
De intervjuade fick en hypotetisk frågeställning om vad de skulle vilja investera i; ett stort 
projekt som hade valts ut eller nio små projekt som tillsammans motsvarade vinsten för det 
stora. Någon konstaterade att det var lättare pengar i ett stort, krävdes mindre resurser. En 
annan betonade att han inte ville ”lägga alla ägg i samma korg”. Två personer resonerade 
helt annorlunda där det berättade att de skulle agera annorlunda om det var ett mindre eget 
företag, den ena skulle investera i det stora och den andra i de små. 
Det rådde en enighet om att det behövs något stort projekt per region som ger en stabilitet 
och säkrar volym och till viss del avkastning. Då nämndes ofta projekt som är större än 500 
lgh. Detta anses också vara en av företagets konkurrensfördelar, att kunna gå in i stora mer 
svårbedömda och komplicerade projekt. Konkurrensen om sådan mark är också väsentligt 
lägre än vi markanvisningstävlingar som utlyses av staden. De senare åren har antalet 
intressenter för markanvisningar ökat. 
En nackdel som nämndes för små projekt är att de i princip kräver lika mycket organisation 
som ett stort projekt. Det nämndes att företaget inte borde syssla med projekt under 30 
lägenheter då det kräver för mycket resurser och arbete för lite resultat. 
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5. Empirisk undersökning 
 
I detta kapitel kommer en utveckling ske av materialet från företaget, med hjälp av den 
information som framkommit genom undersökningarna i kapitel 4. Slutligen kommer den 
empiriska undersökningen att bearbetas i detta kapitel. 

5.1 Enkel regressionsanalys 
 
En enkel regressionsanalys där två parametrar ställs mot varandra enligt 2.3.4.1 har 
genomförts med först parameter 19 som respondent och sedan med parameter 21 som 
respondent. 
För varje regressionsanalys har antingen en linjär eller polynom regressionsanalys testats 
för att upptäcka eventuellt samband. Detta har plottats i en graf där S, R – Sq och R-Sq 
(adj) har räknats ut. Till detta har fyra grafer per parameter tagits fram där residualerna för 
respektive projekt/observation visar hur de enstaka projekten överensstämmer med den 
skattade sambandet till respondenten 19 eller 21.  De fyra graferna visar normalfördelning, 
histogram, linje och värdepunkter, se bilaga 3 och 4. 
 
Parameter 19 och 21 representerar vinst och marginal i projekten medan övriga parametrar 
representerar kostnader, nyckeltal rörande kvadratmeter, antal bostäder etc. De övriga 
parametrarna har i tur och ordning analyserats genom antingen linjär eller polynom 
regressionsanalys mot parameter 19 och 21. Vid regressionsanalysen har först samtliga 
projekt behandlats det vill säga små och stora projekt sammanslaget. Därefter har 
parametrarna för små och stora projekt behandlats var för sig mot parameter 19 och 21, se 
bilaga 3 och 4. Nedan följer en sammanställning över R-Sq resultatet för varje 
regressionsanalys: 
 
Parameter Respondent 19 

Alla projekt 
(R-Sq) % 

Respondent 19 
Små projekt 

(R-Sq) % 

Respondent 19 
Stora projekt 

(R-Sq) % 
1 10,6 12,8 39,5 
2 8,2 6,1 20,1 
3 9,2 19,5 31,9 
4 15,2 22,5 10,9 
5 13,5 13,5 22,9 
6 31,1* 40,1 9,9* 
7 25,9 21,7 18,0 
8 6,4 14,7 30,3 
9 10,1 5,2 17,2 
10 11,4* 6,4 30,8 
11 6,3* 3,0 29,7 
12 8,2 13,5 31,0 
13 22,2 10,1 60,5 
14 30,0* 19,0 8,8 
15 2,7 2,5 4,4 
16 57,8 72,7 21,1 
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17 7,6 39,4 30,6 
18 38,3 65,6 10,8 
20 38,8** 4,6 44,0 

*) Ett projekt har tagits bort då det varit en uteliggare, se 2.3.4.4 
Tabell 5: R-Sq för enkel regressions analys med parameter 19 som respondent 

 
Parameter Respondent 21 

Alla projekt 
(R-Sq) % 

Respondent 21 
Små projekt 

(R-Sq) % 

Respondent 21 
Stora projekt 

(R-Sq) % 
1 3,7 11,3 40,8 
2 2,6 7,4 13,5 
3 2,8 15,9 33,1 
4 8,4 13,8 16,0 
5 15,5 17,4 14,4 
6 39,1* 46,8 16,2* 
7 11,3 14,3 12,4 
8 3,3 17,1 55,6 
9 11,6* 5,4 16,6 
10 16,4* 8,8 22,8 
11 6,8 3,3 28,7 
12 9,8* 7,8 41,8* 
13 15,7* 8,2 46,9 
14 38,0* 27,9 8,2 
15 2,8 9,8 24,1 
16 63,7 76,2 16,0 
17 21,1 50,3 21,0 
18 47,5 71,0 10,8 
19 93,6 95,7 89,5 
20 6,7 7,5 24,6 

*) Ett projekt har tagits bort då det varit en uteliggare, se 2.3.4.4 
Tabell 6: R-Sq för enkel regressions analys med parameter 21 som respondent 

 

5.2 Multipel regressionsanalys 
 
De parametrar som visade multikolinjäritet i korrelationsmatrisen, se bilaga 2, uteslöts till 
den multipla regressionsanalysen. Parameter 1 och2 uteslöt genom multikolinjäritet, 4 och 
5 uteslöts på grund av intervjuerna. För stora projekt används parameter 15 istället för 
parameter 6-13 på grund av att parameter 15 är totalsumman av parameter 6-13. De 
parametrar som blev kvar ses i tabellerna nedan. Arbetsgången för den multipla 
regressionsanalysen bygger på att parameter 3 analyseras självständigt genom att parameter 
3 är för olik de övriga parametrarna. De övriga parametrarna klumpas samman utifrån 
kostnadstyp. För att få ett så bra resultat som möjligt har så få oberoende parametrar som 
möjligt använts vid varje analys. Detta för att öka möjligheten till en låg (P-värde) 
signifikans.  
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5.2.1  Multipelregressionsanalys parameter 19 
 
För parameter 19 kan man se att de förklarande variablerna är parameter 3,6,13,20 för alla 
projekt. För små projekt är det 3, 6, 9, 11,2,16,20 för stora år det 15-18 samt 20 som  
uppvisar signifikans. 
 

 

Tabell 7: P -värde för multipel regressionsanalys med parameter 19 som respondent 

Respondent 
19 

Respondent 
19 

Respondent 
19 

Alla 
projekt 

Små 
projekt 

Stora 
projekt 

Parameter 

P-Värde P-Värde P-Värde 

1       

2       
3  0,007  0,001   
4       
5       
6 0,007  0,001   
7 0,493  0,032   
8 0,605  0,969   
9 0,386  0,004   
10 0,261  0,080   
11 0,070  0,005   
12 0,618  0,002   
13 0,050  0,465   
14       
15    0,000 
16 0,000 0,000 0,000 
17 0,517 0,274 0,000 
18   0,000 
19       
20 0,000 0,002 0,000 

 
Det man kan se utifrån ovanstående tabell är att de parametrar som blivit kvar till den 
multipla regressionsanalysen för respondent 19 har över lag ett lågt P-värde. Det är dock 
vissa parametrar som fortfarande har ett P-värde som överstiger 0.05 (den gräns man brukar 
sätta som skiljelinje för om resultatet har signifikans). Ett tydligt resultat är att sambandet 
till respondenten är starka för de parametrar som innefattas i undersökningen. Det lägsta 
sambandet är 73,90 vilket kan sägas vara ett starkt samband för att materialet är hämtat från 
verkligheten 
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5.2.1.1 Multipel regressionsekvation alla projekt parameter 19  
 
Den multipla regressionsekvationen uttalar sig om hur viktningen är mot respondenterna. 
Exempel: för alla projekt påverkar parameter 7 med + 2,89 på respondent 19 som ligger på 
3806. För parameter 6-13 ligger även sambandet på 73,9%. 
 

5.2.1.2 Multipel regressionsekvation: parameter 6-13 
 
Parameter 19 = 3806 - 0,0900 Parameter 6 + 2,89 Parameter 7 - 2,03 Parameter 8 
               + 0,165 Parameter 9 + 0,178 Parameter 10 + 0,0870 Parameter 11 
               - 0,130 Parameter 12 + 0,639 Parameter 13 
Samband: 
R-Sq(adj) = 73,9% 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 16-20 
 
Parameter 19 = - 112 - 0,980 Parameter 15 - 0,967 Parameter 16 
               - 0,950 Parameter 17 + 0,975 Parameter 20 
 
Sambnand: 
 R-Sq(adj) = 99,8% 

5.2.1.3 Multipel regressionsekvation små projekt parameter 19 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 14-20 
 
Parameter 19 = - 95 - 0,0103 Parameter 14 - 0,954 Parameter 15 
               - 0,949 Parameter 16 - 1,15 Parameter 17 + 0,992 Parameter 20 
Samband:   
R-Sq(adj) = 99,4% 
 

5.2.1.4 Multipel regressionsekvation stora project parameter 19 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 15-20 
 
Parameter 19 = - 43 - 0,981 Parameter 15 - 0,993 Parameter 16 
               - 0,911 Parameter 17 + 0,981 Parameter 20 
Samband: 
R-Sq(adj) = 99,9% 
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5.2.2 Multipel regressionsanalys  parameter 21 
För respondent 21 kan man se att parameter 3, 16 samt 20 har signifikans. För små och 
stora är det 3, 6,7- 12 samt 16, 17 och 20. 
 

Respondent 
21 

Respondent 
21 

Respondent 
21 

Alla 
projekt 

Små 
projekt 

Stora 
projekt 

Parameter 

P-Värde P-Värde P-Värde 

1       

2        
3  0,013  0,000   
4       
5    
6 0,032 0,001  
7 0,267 0,018  
8 0,443 0,641  
9 0,367 0,001  
10 0,365 0,038  
11 0,054 0,002  
12 0,745 0,001  
13 0,185 0,475  
14    
15   0,000 
16 0,001 0,000 0,001 
17 0,344 0,189 0,077 
18    
19    
20 0,000 0,003 0,000 

Tabell 8: P-värde  för multipel regressionsanalys med parameter 21 som respondent 

 
Det slutsatser man kan dra utifrån tabell 8 är den att det är samma parametrar för små och 
stora projekt som innehar signifikans. Genom att parameter 15 är en slutsumma för 
parameter 6-13. 
 
I jämförelse med respondent 19 kan man se att för alla projekt har flertalet av parameter 6-
13 ett P-värde som överstiger gränsen. Även för stora projekt finns en parameter som 
överstiger 0,005. Ytterligare ett resultat som framkommer är att sambandet är sämre för 
respondent 21 än för respondent 19.  
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5.2.2.1 Multipel regressionsekvation alla projekt parameter 21 
Se: 5.2.1.1 
Exempel: här påverkar parameter 20 med + 0,00270 på respondent 21 för alla projekt. 
Förklaringsgraden ligger på 95,7%. 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 15-20 
 
Parameter 21 = 17,2 - 0,00326 Parameter 15 - 0,00308 Parameter 16 
               - 0,00344 Parameter 17 + 0,00270 Parameter 20 
Samband: 
R-Sq(adj) = 95,7% 
  
 
Multipel regressionsekvation: parameter 6-13 
 
Parameter 21 = 16,6 - 0,000076 Parameter 6 + 0,00431 Parameter 7 
               - 0,00551 Parameter 8 + 0,000048 Parameter 9 
               + 0,000510 Parameter 10 + 0,000061 Parameter 11 
               - 0,000800 Parameter 12 + 0,000899 Parameter 13 
Samband:    
R-Sq(adj) = 42,6% 

5.2.2.2 Multipel regressionsekvation små projekt parameter 21 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 15-20 
 
Parameter 21 = 15,0 - 0,00395 Parameter 15 - 0,00372 Parameter 16 
               - 0,00470 Parameter 17 + 0,00344 Parameter 20 
Samband: 
R-Sq(adj) = 97,1% 

5.2.2.3 Multipel regressionsekvation stora projekt parameter 21 
 
Multipel regressionsekvation: parameter 15-20 
 
Parameter 21 = 17,1 - 0,00312 Parameter 15 - 0,00312 Parameter 16 
               - 0,00348 Parameter 17 + 0,00269 Parameter 20 
Samband: 
R-Sq(adj) = 95,8% 
 
 
 
 
 
 

 32



6. Analys och slutsats 
 

6.1 Avvikelse förvärv till utfall 

6.1.1 Avvikelse och varians för förvärv till utfall - små projekt 
Parameter 1-7 ligger avvikelsen kring 0-10%, vilket ses som mindre avvikelse. Undantag 
gäller projekt 12 och 23 som har hög avvikelse rakt för i princip alla parametrar. Projekten 
har förändrats mycket från förvärvstillfället, se tabell 1. Vid studie av bilaga 3 och 4 noteras 
att större delen av de små projekten har få observationer för parameter 8-13. Det kan antas 
att kostnader på dessa parametrar inte förs på samma parametrar vid förvärv och utfall, 
vilket också bekräftas delvis genom intervjuerna. Vid studie av summorna från 
ovannämnda parametrar är avvikelsen under 10% vilket stödjer resonemanget. 
Det konstateras vidare att avvikelsen har stor spridning framförallt för parameter 19,20 och 
21. 19 och 21 är valda som respondenter och står för vinst och marginal. De står för intäkter 
i projektet och den höga avvikelsen kan bero på att det tagit lång tid mellan förvärv och 
start av produktionen och att konjunkturen har varit hög under tiden emellan alternativt att 
det görs felbedömningar av intäktsnivåerna vid förvärv. 
 
Vid variansberäkning av alla avvikelser för samtliga parametrar verifieras att parameter 8 
och 12 har största variansen, se tabell 3, förmodligen grundar det sig på konteringar på 
olika parametrar från förvärv till utfall. Enskilt största värdet har parameter 12, till stor del 
beroende på att hälften av projekten inte har mätdata och ett projekt en avvikelse över 
2500%, ej relevant data att använda för analys. Utöver det avviker parameter 10,11 och 13, 
där parameter 13 har få ingångsdata vid förvärv. Det utläses av 100% avvikelse i tabell 1. 
Det noteras också att den enskilt största variansen, som inte är orelevant, är parameter 19 
och 21. Detta innebär att det varit svårast att skatta projektets avkastning vid förvärv. Kan 
delvis bero på konjunktur och tidiga förvärv. 

6.1.2 Avvikelse och varians för förvärv till utfall - stora projekt 
Även för stora projekt är avvikelsen hög för parameter 19 och 21. Här är avvikelsen än 
högre än för små projekt.  
En skillnad mellan stora och små projekt är att stora projekt har höga avvikelser 
genomgående för alla parametrar. Generellt ligger parameter 1-6 mellan 15-50% avvikelse 
från förvärv till utfall. Tolkning av det är att stora projekt är svårbedömda i ingångsdata där 
7 projekt av 9 förändras mer än 10% beträffande projektets ingångsdata, dvs antal 
lägenheter, boyta, bruttoarea och liknande. Detta för med sig att alla parametrar påverkas. 
 
Variansen för stora projekt är större än för små projekt för parameter 1-18 med undantag 
för parameter 12, se resonemang ovan. Vilket innebär att kostnader och omfattning är 
svårare att bedöma för stora projekt än för små, medan vinst och marginal trots det har 
mindre varians än för små projekt. Det kan också fastställas att för parameter 8-13 där små 
projekt hade få indata så har stora projekt en hög varians. En tolkning av det kan vara att 
parameter 8-13 är svårbedömda att göra vid förvärv. 
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6.1.3 Sammanfattningsvis alla projekt 
Störst avvikelse och varians råder för parameter 19 och 21, se figur 7. Små projekt har 
generellt mindre avvikelser mellan förvärv och utfall än stora projekt. Undantaget är 
kostnadsparameter 16 och 17, vilket kan vara anmärkningsvärt. En anledning kan vara att 
det statistiska underlaget är bättre och fler för de små projekten än för de stora. I de fall som 
parameter 8-13 är med vid förvärv är det en stor differens till utfall, se tabell 3 och 4. 
 

6.2 Enkel regressionsanalys 

6.2.1 Enkel regressionsanalys - små projekt 
Vid enkel regressionsanalys kan modellen förklara kring 40-73% av resultatet för 
parameter 19 för parameter 6, 16, 17 och 18, se tabell 5. Det är ett tydligt samband. Vid 
studie av bilaga 3 och 4 kan registreras att vid större delen av de enkla 
regressionsanalyserna har polynoma samband nyttjats. Detta innebär att det inte är något 
linjärt samband mellan de förklarande variablerna och respondenten. 
Övriga parametrar uppvisar endast ett svagt samband med parameter 19. 
 
För respondent 21 ser bilden liknande ut, se tabell 6. Samband mellan 56-76% uppnås för 
samma parametrar som när analysen gjorde mot respondent 19, dvs  6, 16,17 och 18. 
Övriga parametrar har svagt samband med parameter 21, vilket hör ihop med iakttagelserna 
för avvikelserna. 

6.2.2 Enkel regressionsanalys - stora projekt 
Den enkla regressionsanalysen visar små samband mellan de enskilda parametrarna och 
respondenterna 19 och 21. För respondent 19 är det endast parameter 13 som är över 50% 
och för respondent 21 är det endast parameter 8 och 19 som är över 50 %. Övriga 
parametrar har resultat mellan 15-50% för R-sq. 
 
Vid en summering av alla R-sq för alla parametrar för respektive respondent noteras att 
förklarandegraden är ungefärlig likvärdig för de små projekten som för de stora. Dock så är 
det en skillnad, de små har några få parametrar som har tydliga samband, medan de stora 
har svaga samband rakt över och endast någon enstaka som går över 40% förklarandegrad. 
Slutsatsen blir att de små projekten passar bättre att vid givna parametrar använda 
regressionsmodeller än de stora projekten. I de sistnämnda beror en större del av utfallet av 
andra faktorer än de som representeras av parametrarna. 

6.2.3 Enkel regressionsanalys - sammanfattningsvis alla projekt 
Om stora och små projekt slås ihop erhålles en varierad bild, vissa parametrar blir lägre 
medan andra blir högra. Vilket innebär att sambanden mellan parametrarna och projektets 
avkastning inte ser likadana ut för stora och små projekt. Det går dock att särskilja 
parameter 16 i första hand som har högt samband både för parameter 19 och 21 Vilket tyder 
på att den har ett samband även här förutom vid små projekt. Kan därigenom vara intressant 
att hålla ned denna kostnadsparameter. Vid studie av formeln för parameter 16, se bilaga 3 
och 4, ges att vid mycket höga värden på parameter 16 så sjunker resultatet för parameter 
19 och 21 drastiskt medan vid lägre värden kan nästan ett motsatsförhållande iaktas. 
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6.3 Multipel regressionsanalys 
 

6.3.1 Multipel regressionsanalys - små projekt 
Den multipla regressionsanalysen har begränsats i antalet variabler till 12. Högre antal 
ingående variabler ger ett icke tillförlitligt resultat. Parameter 1,2 och 18 utgick på grund av 
multikolinjäritet, se bilaga 2. Parameter 3 anses ha betydelse och är kvar. Parameter 4 och 5 
togs bort på grund av låg relevans efter intervjuer med beslutsfattare på företaget. Eftersom 
parameter 14 och 15 är olika summor av parameter 6-13 används de parametrarna inte. 
Kvar att analysera blev 3,6-13, 16, 17 och 20. Ekvationen som gavs av regressionsanalysen 
visade att alla utom parameter 7,8,17 och 20 påverkade respondent 19 negativt. Där 
parameter 8 och 13 visade sig vara ej signifikant.  

6.3.2 Multipel regressionsanalys stora projekt 
Eftersom parameter 14 och 15 är olika summor av parameter 6-13 används de parametrarna 
istället då det är så få observationer på stora projekt. På liknande sätt som 
regressionsanalysen för små projekt har samma parametrar filtrerats bort för att sedan 
utföra en analys med färre variabler. För stora projekt ses ett mönster där parameter 15,16 
och 17 påverkar respondenterna 19 och 21 negativt medan parameter 20 påverkar positivt.   
Störst negativ påverkan har parameter 15 och 16 både mot respondent 19 och 21, se bilaga 
4. 

6.3.3 Multipel regressionsanalys sammanfattningsvis alla projekt 
När små och stora projekt slås ihop blir det tillräckligt antal observation för att en djupare 
regressionsanalys kan göras på samma sätt som för små projekt. Positiv påverkan på 
respondent 19 har framförallt parameter 3 och 20 med en positiv koefficient. Alla 
parametrar mellan 7 och 12 är ej signifikanta. Därmed kan den multipla regressionen ej 
nyttjas för analys. 
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6.4 Finansiell risk och viktning 
 
Små projekt kontra stora projekt 
Modellen från den multipla regressionsanalysen gav relevans åt parameter 6,16,17 och 20, 
vilket även stöds av den enkla regressionsanalysen. Det visade sig att kostnadsparametrarna 
alla påverkade parameter 19 och 21 ungefär lika mycket. Parameter 20 påverkade i båda 
fallen positivt. Därigenom kan den finansiella risken för nämnda parametrar jämföras rakt 
av. En sammanställning från tabell 1 och 2 ger då nedanstående tabell: 
 
Parameter Varians Små Projekt Varians Stora Projekt 

3 2,07 % 21,7 %
6 3,56 % 6,94 %
15 1,69 % 12,34 %
16 22,59  % 4,78 %
17 21,67  % 7,33 %
20 3,30 % 6, 16 %

Tabell 8 Sammanställning varians små kontra stora projekt 

Det konstateras att variansen är större för parameter 3, 6, 15 och för parameter 20 för stora 
projekt medan parameter 16 och 17 är större för små projekt. Det kan tolkas att det är 
svårare att bedöma ingångsdata i stora projekt som parameter 3, 6 och 15 representerar 
medan det verkar vara svårare att bedöma kostnader i små projekt. Det sistnämnda kan te 
sig ologiskt. När det sedan berör intäkter och parameter 20 är det högre varians för stora 
projekt.  
Sammanfattningsvis skulle det då vara svårare att bedöma ingångsdata och intäkter i stora 
projekt medan det är svårare att hålla kostnader i småprojekt. 
 

6.5 Intervjuer 
De intervjuade på företaget hade stor kännedom om företaget och hur projekten fungerar. 
Flera pekade på att parameter 16 samt parameter 10,11 och 12 skulle vara de som varierade 
mest från förvärv till utfall, några påpekade också att det förmodligen är stor varians även 
på intäkter och avkastning. Det stämmer överens med de variansberäkningar som är gjorda, 
där framförallt 10,11 och 12 visar på ett resultat som tyder på dålig kontering, då summorna 
av kostandsparametrarna inte har särskilt hög varians i jämförelse med de enskilda 
parametrarna. Varians på kostnader är hög och likaså parameter 19 och 21.  
Förklarandegraden av regressionsmodellen ligger som bäst kring 50-70 % vilket en av 
cheferna gissade att det skulle vara. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de intervjuades uppfattning om vilka parametrar 
som hade största varians och vilka som hade högst beroende till avkastning stämde ganska 
väl överens med de värden som beräknats fram i variansberäkningen och 
regressionsanalysen. 
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7. Slutsats 
 
Stora projekt kontra små projekt 
 

- Har större avvikelse än små projekt generellt på alla parametrar. De är svåra att 
bedöma vid förvärv. 

- Har högre varians än små projekt på flertalet parametrar. 
- Har lägre förklarandegrad per parameter i regressionsanalysen, vilket visar på 

svagare samband mellan ingångsvärden och resultat. 
- Stora projekt medtagna i uppsatsen har alla förändrat sig i ingångsdata, samtliga till 

bättre, fler antal lägenheter, enligt ansvariga projektledare 
- De stora projekten behövs för att ge stabilitet åt regionernas produktion 
- De stora projekt är en konkurrensfördel att kunna klara av att producera, och färre 

intressenter konkurrerar om svåra och stora projekt. 
- Vid enbart studie av varians och jämn viktning mellan parametrarna enligt den 

multipla regressionsanalysen och variansberäkningen är det större finansiell risk att 
investera i stora projekt. Den finansiella risken kan bedömas som positiv med 
hänvisning till de intervjuade projektledarna. Även medelvärdet av 
intäktsparametrarna indikerar att variansen för de stora projekten bidrar positivt. 
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Bilaga 1: produktionskostnader i byggprocessen 
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