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I 

Sammanfattning  

I kampen om marknaden är det nödvändigt att vara konkurrenskraftig, ett av verktygen för 

att ta sig dit är att ha en hög produktivitet i verksamheten. Ett effektivt sätt att nå en hög 

produktivitet är att använda sig av mätningar. Dessa kan vara finansiella och icke-finansiella 

beroende på de mål som fastställts av ledningen. Mätningar och dess resultat kan följas upp 

för utvärdering och för vidare utveckling som sedan kan användas som underlag för 

företagsledningens måluppsättning.   

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur icke-finansiella 

produktivitetsmätningar på lämpligast sätt kan utföras på projektnivå inom de tänkbara 

områdena kapacitetsutnyttjande, kvalitet och mängd/tidsenhet.  

För att få fram material till detta arbete ställs följande frågor: 

● Vad är produktivitet? 

● Hur mäts produktivitet inom byggprojekten idag? 

● Vilka produktivitetsmått kan lämpligast användas i projekt? 

 

Målet med rapporten är att: 

● Ta fram ett eller fler användbara mätningsförslag till Skanska Region Hus Stockholm 

Syd.  

Metodmässigt har detta examensarbete behandlats med hjälp av litteraturstudier och 

intervjuer med medarbetare vars befattningar har kopplingar till ämnet.  

Intresse för mätningar har upptäckts främst ligga inom området kvalitet. För att säkerställa 

att den efterfrågade kvaliteten tillhandahålls har det diskuterats kring systematiserade 

egenkontroller. I Skanskas ledningssystem, VSAA (Vårt Sätt Att Arbeta), presenteras en mall 

för utförandet av egenkontroller, utifrån intervjuerna tolkar skribenterna att man på 

projekten inte använder sig av mallen på ett systematiskt sätt. I kapitlet Analys och resultat 

har det getts förslag på ett tillvägagångsätt för utförandet och sammanställning av 

egenkontroller.      

Resultaten från intervjuerna visar att Skanska Region Hus Stockholm Syd inte utför direkta 

mätningar av produktivitet. Istället utförs avstämningar av tidplaner och kostnadskalkyler. 

Önskvärt från de intervjuade är införandet av en process att följa för att underlätta för 

mätningar på projekten. Ett förslag på ett arbetssätt vid projektering har diskuterats i 

kapitlet Analys och resultat.  
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Abstract 

To attract the market it is necessary to be competitive, one of the tools is to have a high 

productivity in the operations. An effective way is the use of measurements. These can be 

financial and non-financial depending on the goals set from the management. 

Measurements and the results can be used for evaluations and further development which 

then can be useful as a basis for management's goals. 

The purpose of this study is to investigate the non-financial productivity measurements in 

the most suitable way that can be used at the projects with the possible areas of capacity 

utilization, quality and quantity/time unit. 

The following questions been treated in order to obtain material for this work:  

● What is productivity? 

● How is productivity measured in construction projects today? 

● What measures of productivity can be suitably used in the project? 

The goal of this report is to: 

● Find useful measurement proposals for Skanska Region Hus Stockholm Syd. 

This thesis in terms of method is dealt with literature studies and interviews with employees 

of whom positions have connections to the subject. 

Interest in the measurements have been discovered mainly be in the range of quality, it has 

been discussed about the systematic controls as a way to ensure a higher quality. In VSAA, a 

model for the performance of controls is presented. The writers view, based on the 

interviews, is that the template is not used in a systematic way. There have also been 

suggestions of an approach for the execution and compilation of controls. 

The result of the interviews shows that Skanska Region Hus Stockholm Syd do not perform 

any systematic measurements. Reconciliations of timetables and costing is performed 

instead. It is desirable to create an introduction of a process to follow in order to an easier 

platform for the measurements of the projects. A proposal on an approach for planning has 

been discussed in the analysis.  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm 

Syd och det är en del av högskoleingenjörs utbildningen Byggteknik och Design, KTH. 

Examensarbetet utfördes vårterminen 2015 och omfattar 15 högskolepoäng.  

Vi riktar ett stort tack till Micaela Olsson på Skanska Sverige AB och Åke Tell på KTH ABE för 

den värdefulla handledningen genom hela arbetet.  

Vi vill även passa på att tacka alla sex respondenter från Skanska Sverige AB för ett gott 

bemötande och deras engagemang.  

 

Stockholm, juni 2015 

Ahmad Marof & Emilia Struijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



IV 

Begrepp och definitioner 

Nedan följer en lista över begrepp och definitioner av ord som förkommer i rapporten 

SoM-kort – styr- och målkort, ett verktyg som upprättas för att styra en verksamhet mot 

satta mål. 

VSAA - ”Vårt sätt att arbeta”, Skanskas interna ledningssystem. 

Produktivitet - betecknas generellt som kvoten mellan output och input.  

Output - produktionsresultat, resultat i form av produkter, intäkter etc. som fås efter färdigt 

arbetsmoment. 

Input – resursförbrukning, resurser i form av material, timmar, kostnad etc. som använts vid 

ett arbetsmoment. 

Suboptimeringar – innebär att man optimerar en uppgift ur en aspekt men att denna lösning 

är icke-optimal sett ur ett helhetsperspektiv. 

Egenkontroll – genomgång av utfört arbetsmoment i syfte att kontrollera att ställda krav 

från lagar, handlingar och beskrivningar för arbetet har uppfyllts. 

PBL – Plan- och bygglagen, reglerar Sverige planläggning av mark, vatten och byggande 

BBR – Boverkets byggregler, innehåller föreskrifter och allmänna råd om bl.a. 

bostadsutformning, energihushållning och säkerhet vid användning. 

Projektchef – chef i projektet som jobbar nära beställare. Ansvarar för personal i projektet, 
projektekonomi, säkerhet och miljö.  Sitter i distriktsledningen och rapporterar till 
Distriktschef.  
  
Produktionschef – ansvarig för produktionen i projekt och arbetar bl.a. med teknik, 
ekonomi, arbetsmiljö och logistik. Rapporterar till Projektchefen. 
  
Projektingenjör – Projektingenjören har en administrativroll i projekten och jobbar bl.a. med 
inköp, tidsplanering och ekonomistyrning. Rapporterar till Projektchefen.  
  
Produktionsingenjör – ingångsroll i företaget med varierande arbetsuppgifter i syfte att lära. 
Arbetar bl.a. med arbetsledning, inköp och ekonomistyrning. 
 
Egna arbeten – i detta sammanhang syftar egna arbeten på arbeten utförda av 

entreprenörens egna yrkesarbetare. 

[X] – referering till källa. Om hakparantesen kommer efter punkt i slutet av ett stycke 

innebär det att alla påståenden i stycket härstammar från samma källa. Om hakparantesen 

kommer i slutet av en mening, innan punkt, gäller källan endast det påståendet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att få ett framgångsrikt företag krävs det att företaget utvecklar och förbättrar sin 

verksamhet kontinuerligt. Detta för att företaget ska uppnå sina mål och vara 

konkurrenskraftigt i kampen om marknaden. För att företaget ska kunna utvecklas, 

förbättras och därmed nå sina uppsatta mål och visioner, vare sig de är finansiella eller 

icke-finansiella, måste de på något sätt styra sin verksamhet. [1] 

Det finns flera olika sätt att styra verksamheten på och inom företaget väljs ofta en 

metod som utvecklas och anpassas till verksamheten. En typ av verksamhetsstyrning 

kallas styrkortsarbete, vilket innebär att man med hjälp av så kallade styrkort sätter upp 

mål och utför mätningar på verksamheten som sedan förs in i styrkortet och jämförs med 

målen. Utifrån jämförelserna får man en indikation på hur verksamheten ligger till i 

förhållande till de uppsatta målen och kan därefter styra verksamheten åt önskvärt håll. 

[1]  

Mätningarna som görs på verksamheten kan vara av olika slag, tillexempel kan mätningar 

på verksamhetens produktivitet göras. Produktivitetsmätningar har i Sverige genomförts 

sedan 1960-talet. Dock har produktivitetsmätningar inom byggbranschen visat sig vara 

krångliga att utföra. I en artikel från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) 

med titeln Produktivitetsmätning på byggarbetsplatsen - ett verktyg för ständig 

förbättring beskrivs svårigheterna med att mäta produktiviteten men också varför det är 

viktigt att utföra mätningar och presentera resultatet. [2] 

Mätningar inom byggbranschen anses vara krångliga att utföra p.g.a. 

byggarbetsplatsernas olika förutsättningar med hänsyn till bland annat grundläggnings 

metod, utformning och materialval, det sägs ju att varje bygge är unikt. [2] 

De flesta rapporter som har lästs och studerats i förstudien till detta examensarbete har 

behandlat produktivitetsmätningar avseende hela byggbranschen och det har utretts 

varför mätningar inte utförs i samma omfattning som det görs i tillexempel tillverknings- 

och exportbranschen. Diskussionen har förts kring hur svårt det är att införa mätetal som 

gäller för hela branschen. 

Produktivitetsmätningar i byggbranschen beskrivs vidare i Jan Jonssons rapport 

Produktivitetsmätningar inom byggindustrin. Utifrån fallstudier och tidigare forskning 

visar han att produktivitetsmätningarna inom byggföretagen inte är speciellt omfattande 

på grund av dess komplexitet. Även Jonsson påpekar vikten av att utföra mätningar av 

produktiviteten för att få en positiv utveckling av verksamheten. [3]    
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1.2 Syfte och frågeställning 

Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning syftar detta examensarbete till att undersöka 

hur produktivitetsmätningar kan utföras i enskilda projekt med de tänkbara 

produktivitetsmåtten kapacitetsutnyttjande, kvalitet och mängd/tidsenhet. Undersökas 

ska också om det finns något område eller arbetsmoment där produktivitetsmätningar 

skulle kunna göras och som eventuellt kan användas på projektnivå.  

För att få fram material till detta arbete ställs följande frågor: 

● Vad är produktivitet? 

● Hur mäts produktivitet inom byggprojekten idag? 

● Vilka produktivitetsmått kan lämpligast användas i projekt? 

 

1.3 Förväntat resultat 

Syftet med examensarbetet är att besvara frågeställningen som uppges i föregående 

kapitel, 1.2 Syfte och frågeställning. Utifrån litteraturstudier och intervjuer har vi 

förhoppningar om att få fram ett förslag till Skanska Region Hus Stockholm Syd, hur och 

inom vilka områden produktivitet kan mätas.  

 

1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till det omfattande ämnet produktivitetsmätningar och den relativt korta 

tidsperioden behövs avgränsningar. Detta arbete har utförts i samarbete med Skanska 

Sverige AB Region Hus Stockholm Syd, där intervjuer har hållits med de personer, vars 

befattningar i de olika projekten, har anknytning till ämnesvalet produktivitetsmätningar. 

Examensarbetet har fokuserat på undersökningar kring tänkbara områden och 

potentiella produktivitetsmätetal. 

 

1.5 Metoder 

1.5.1 Litteraturstudier 

Att bedriva litteraturstudier beskrivs i boken ”Att genomföra examensarbete” skriven av 

Höst, Regnell och Runeson, vara en viktig del av ett examensarbete då litteraturstudier 

ger en kunskapsbildning och en helhetsbild över valt ämne [4].   

I detta arbete har litteraturstudier legat till grund för teorikapitlet. Utifrån den kunskapen 

som fåtts genom att studera ämnesspecifik litteratur har det underlättat att under 

intervjuerna ställa relevanta frågor och i analysen och diskussionen kunna dra paralleller 

till tidigare forskningsarbeten. 

Genom litteraturstudier har svar fåtts på delar av frågeställningen som beskrivs under 

rubriken 1.2 Syfte och frågeställning. Använt material är tidigare forskningar och 

rapporter som sökts fram genom bland annat KTHs bibliotek och DiVA portal, som är ett 
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arkiv med samlade studentuppsatser och forskningspublikationer. Sökord som använts 

för att hitta information har bl.a. varit produktivitet, mätningar i byggbranschen, kvalitet 

och egenkontroller. 

 

1.5.2 Val av metodik - intervju 

För att få fram material och innehåll till en rapport behöver man använda sig av ett 

grundläggande arbetssätt. Valet av studie och metodik beror på arbetets karaktär, syfte 

och mål. Enligt Höst, Regnell och Runeson, finns det fyra olika studier: Beskrivande, 

utforskande, förklarande och problemlösande. [4] 

Utifrån författarnas rekommendationer har detta arbete utförts genom problemlösande 

studier, vilket är vanligast vid en teknisk högskola, vars syfte är att hitta en lösning till ett 

identifierat problem.  

Vidare finns fyra relevanta metoder som används i studierna, dessa är: kartläggning, 

fallstudie, experiment och aktionsforskning [4].  

Data som insamlas genom studier och metoder kan vara kvantitativ eller kvalitativ, där 

kvantitativ data är sådant som räknas eller klassificeras och kvalitativ data är ord och 

beskrivningar som ger detaljrikinformation [4].  

I detta arbete har fallstudier använts som syftar till att ge en djupare kunskap och 

beskrivning av valt ämnesområde. Inom fallstudier finns olika tekniker för datainsamling, 

detta kan göras med hjälp av intervjuer, observationer och/eller arkivanalys. För att få 

fram det data som behövs för detta arbete användes intervjutekniken.  

I sin tur kan intervjuer vara strukturerade, halvstrukturerade eller öppet riktade. Vid 

strukturerade intervjuer följs en fördefinierad frågelista, den kan liknas en muntlig enkät. 

Vid halvstrukturerade intervjuer används frågelistan som stöd och anpassas efter 

intervjusituationen. Vid öppet riktade intervjuer styr den intervjuade till stor del vad som 

tas upp, genom ämnesriktiga frågor och respons från intervjuaren hålls intervjun inom 

ramen för ämnesområdet. [4] 

För arbetet ansågs den bästa intervjumetoden vara halvstrukturerade intervjuer av 

kvalitativkaraktär. 

Genom att intervjua medarbetare inom Skanska Sverige AB har en inblick fåtts av deras 

personliga åsikter som har använts som underlag i rapporten. För att få bra underlag 

intervjuades personer med olika befattningar inom företaget och i olika projekt. Innan 

intervjuerna genomfördes utdelades ett underlag med bakgrund till ämnet för 

examensarbetet samt frågor och teser som intervjupersonerna kunde ta del av.  
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1.5.3 Validitet och Reliabilitet 

För att säkerställa ett trovärdigt innehåll och resultat för en studie används två viktiga 

begrepp, validitet och reliabilitet.  

 

Validitet syftar till att man mäter vad man avser att mäta d.v.s. kopplingen mellan det 

objekt som avses undersökas och det som faktiskt mäts ska ligga i linje. För att säkerställa 

validiteten ska utredaren bl.a. beskriva sin förståelse utifrån sin kunskapsnivå (bakgrund, 

utbildning och erfarenhet), beskriva genomförandet av datainsamling och urval samt 

beskrivning av analysprocessen. Triangulering är en del av den kommunikativa 

validiteten vilket innebär att man angriper problemet ur flera synvinklar, till exempel 

genom att i detta fall intervjua personer med olika befattningar. För att ytterligare stärka 

validiteten har en sammanfattning av intervjun lämnats till de intervjuade för chans till 

korrigering och förtydligande innan färdigställandet av rapporten. [4] 

 

Reliabilitet syftar till tillförlitligheten i datainsamling och analys. Detta uppnås genom 

noggrannhet i datainsamlingen och en tydlig redovisning av arbetssättet. För att få hög 

reliabilitet i kvalitativa studier behövs pålitliga instrument, i detta fall teknisk utrustning i 

form av ljudinspelningsteknik med god kvalitet. Även den som intervjuar och de som 

intervjuas ska vara pålitliga, detta kan emellertid vara svårt att beskriva och bevisa. I 

genomförda intervjuer har båda författarna till detta examensarbete medverkat 

dessutom har intervjuerna spelas in för att uppnå hög reliabilitet. Respondenterna som 

deltagit i intervjuerna och svarat på frågorna anses vara tillförlitliga. [4] 
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2. Företagsbeskrivning 

2.1 Företaget 

Skanska är ett av Sveriges och världens ledande byggföretag vars verksamhet sträcker sig 

inom bygg- och anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling, och 

infrastrukturutveckling [5]. 

1887 bildades aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet vars verksamhet inriktade sig på att 

tillverka produkter av betong. Tio år senare etablerades företaget internationellt och i 

Sverige hade företaget en betydande roll vid byggandet av infrastrukturen. Skånska 

cementgjuteriet fortsatte växa internationellt under åren och utökade kraftigt sin 

verksamhet i andra länder, framförallt slog man sig in på den amerikanska marknaden, 

vilket fortfarande idag är den största marknaden. [5] 

Skånska Cementgjuteriet blev Skanska 1984 och under 90-talet hade företaget en mycket 

expansiv fas med fördubbling av försäljningen på bara något år. De senaste åren 

koncentrerar sig förtaget på utveckling och byggande av bostäder, kommersiella 

fastigheter och infrastruktur i Europa och USA. [5] 

I Sverige har företaget i dagsläget ca 10 500 medarbetare (i världen ca 57 900) och år 

2014 rapporterade Skanska Sverige AB intäkter på upp till 30 miljarder kronor. Skanska 

Sverige är indelat i olika verksamheter (se första stycket), vidare är varje verksamhet 

indelat i olika regioner. [5] 

Som beskrivet i kapitel 1.1 Bakgrund, behöver ett företag ha någon slags 

verksamhetsstyrning för att kunna styra mot och nå sina uppsatta mål. Inom Skanska 

Sverige AB Region Hus Stockholm Syd finns uppsatta mål med tillhörande 

styrningsverktyg för olika områden samt ett projektanpassat styr- och målkort som 

upprättas vid projekt större än 20MKr. [5]  

I styr- och målkorten finns olika områden varav ett är produktivitet. För att uppnå 

produktivitetsmålen bör, som nämnts tidigare i 1.1 Bakgrund, mätningar, avstämningar 

och uppföljningar av resultaten göras. Inom Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm 

Syd, har systematiska produktivitetsmätningar inte genomförts på det sätt som beskrivs i 

teoriavsnittet. [5]  

Företaget inriktar sig mycket på kvalitet och en av de fem nollvisionerna, Noll kvalitetsfel, 

lyder enligt följande: Vi försöker alltid möta, eller överträffa, våra kunders förväntningar. 

Ett bra slutresultat ger nöjda kunder [5]. I företagets interna ledningssystem VSAA finns 

en utformad mall för egenkontrollplaner som ska underlätta kvalitetsarbetet.   
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Skanska Sveriges styrning mot produktivitet 

I detta avsnitt presenteras det kort om hur Skanska Sverige AB jobbar för att styra 

verksamheten mot produktivitetsmålen. 

 

3.1.1 Styr- och målkort  

Inom Skanska Region Hus Stockholm Syd används styr- och målkort (SoM-kort) på 

projektnivå (projekt större än 20 Mkr) för att styra projekten mot de uppsatta målen. 

Styr- och målkort finns bland annat även för arbetsmiljö, inköpssupport och lönsamhet.  

Projektens styrkort är utformade så att varje delmål har mätetal som mäter sig 

ekonomiskt med utfall bättre eller sämre än kostnadskalkyl. [6] Målen sätts i de områden 

som kan påverka lönsamheten mest, d.v.s. där kostnaderna kan minska och intäkterna 

öka. Dessa fem områden är följande: 

1. Inköp 

2. Värderade och oförutsedda risker och möjligheter 

3. Tillkommande intäkter och kostnader  

4. Produktivitet 

5. Byggtid/AK-kostnad 

 

3.1.2 Delmål produktivitet 

Ett av delmålen som ska styra mot lönsamhetsmålet är kategorin produktivitet. Delmålet 

syftar till att öka produktiviteten i projekten genom att arbeta för att öka kapacitet och 

minska störningar. Produktionschefen har det yttersta ansvaret för projektets 

produktivitet. För att uppnå god produktivitet och för att styra mot målen finns olika 

verktyg som kan tillämpas. Dessa verktyg kan underlätta arbetet för att tydliggöra 

förutsättningar och förväntningar, förbättra planeringen och minska störningar samt öka 

delaktigheten hos personalen. [6] 

Verktygen som används för att styra mot produktivitetsmålen är bl.a. 

 Arbetsberedning 

 Rullande tidsplan 

 Målstyrning/framdriftsuppföljning 

 Visuell styrning 

 Standardiserade produktionsmetoder 

 

Produktivitetsdelmålen bör löpande följas upp för att korrigerandeåtgärder ska kunna 

vidtas samt för att styra mot bättre lönsamhet i projektet och i längden ge 

förutsättningar för ökad konkurrenskraft för företaget [6].  
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3.2 Produktivitet 

I detta avsnitt utreds begreppet produktivitet och vad som påverkar produktiviteten.  

 

3.2.1 Begrepp produktivitet 

Produktivitet är ett abstrakt begrepp som härstammar från ordet produktiv med 

betydelsen: fruktsam, skapande, givande. Ordet började användas i Frankrike på 1700-

talet med betydelsen produktionsförmåga. [3] 

Produktivitet kan generellt betecknas som kvoten mellan output och input, d.v.s. 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
        (1) 

Output är en definition på verksamhetens prestationer och input på verksamhetens 

resursförbrukning.  

Det händer att begreppet produktivitet blandas samman med effektivitet. Det är inte 

alltid lätt att på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan dessa två begrepp; Effektivitet 

förklaras som att göra rätt saker, medan produktivitet förklaras som att göra saker rätt 

[3].  
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3.2.2 Faktorer som påverkar produktiviteten på arbetsplatsen  

Det finns några faktorer som kan påverka produktiviteten, både positivt och negativt [7]. 

I figur 3.1 visas tre av de områden som kan påverka produktiviteten. 

 

  

Figur 3.1. Områden som kan påverka produktiviteten. 

 

Personalrelaterade faktorer 

Personalrelaterade påverkande faktorer kan vara kompetens, stress, ledarskap och 

motivation.  

 

Kompetens 

Att vara kompetent innebär att man har förmågan att kunna lösa uppgifter och att hitta 

lösningar till problem. Det handlar inte bara om att vara kunnig, det gäller även att ha 

förmågan att överföra kunskaperna till handlingar. Det sägs att begreppet kompetens 

kan delas in i två kategorier, teknisk kompetens och social kompetens. Den tekniska 

kompetensen gäller på specifika områden och den sociala kompetensen handlar om att 

kunna praktisera den tekniska biten med andra människor i omgivningen, t.ex. i 

organisationen. En kompetent personal kan sannolikt åstadkomma en högre 

produktivitet på arbetsplatsen. [7]  

Stress 

Stress kan uppstå både av att ha för lite eller för mycket att göra på arbetsplatsen. Därför 

är det viktigt att planera in antalet personal så att arbetsuppgifter fördelas på ett rätt sätt 

för att möjliggöra att produktionen håller rätt riktning. [7]  

Ledarskap 

Ett gott ledarskap är oerhört viktigt för verksamhetens produktivitet. Ett starkt ledarskap 

innebär en förmåga att inspirera och motivera medarbetare till att både utföra och 

förbättra arbetet i syfte att nå uppsatta mål. [8] 

PRODUKTIVITET 

PLANERING 

PERSONAL-
RELATERA

DE 

PRODUKTI
ONS-

RELATERA
DE 
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Motivation 

Att känna motivation är nödvändigt för att nå sina mål och för att utvecklas. Motivation 

beskrivs som drivkraften att få någonting gjort och således kan detta påverka 

arbetsprestationen [8]. Mer om motivation presenteras i delavsnitt 3.4.1 Motivation och 

engagemang. 

 

Produktionsrelaterade faktorer  

Produktionsrelaterade påverkande faktorer kan vara maskinproblem och materialbrist.  

 

Maskiner 

Problem med maskiner kan resultera i en försening av produktionen. Detta påverkar 

produktiviteten negativt och är resurskrävande i form av tid och pengar. [7] 

Produktiviteten på en arbetsplats kan genom användande av maskiner även höjas om 

dessa underlättar arbetet.  

 

Material 

Brist på material i form av förseningar av leveranser eller fel beställningar skapar stora 

rubbningar i produktionen och detta medför att produktiviteten försämras. Materialbrist 

gör ofta arbetsmomenten mer kostsamma i både tid och pengar. För att undvika detta är 

det viktigt med en bra logistik på arbetsplatsen. [7] 

 

Planering 

Ytterligare en påverkande faktor är planering. 

I Produktivitetsmätningar som förbättringsverktyg - En kartläggning av 

arbetsproduktivitetsmätningar på svenska byggarbetsplatser, behandlar författaren 

vikten av planering i projekten. Genom intervjuer har han kommit fram till att planering 

av arbetet är en bidragande faktor till produktiviteten på projekten. Det påstås att 

planeringen är A och O samt att en bra planering kan det leda till en förbättrad 

produktivitet. [9] 
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3.3 Produktivitetsmätningar  

Efter att man har gjort sig bekant med begreppet produktivitet och vilka faktorer som 

påverkar produktiviteten, återstår diskussion kring frågan om hur produktivit kan mätas. 

 

3.3.1 Historik kring produktivitetsmätningar 

Om man tar sig an historian kring produktivitetsmätningar nämns i synnerhet en person, 

nämligen Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915, USA) [10]. 

Taylor arbetade som förman i Pennsylvania där han genomförde mätningar av 

industriellproduktivitet och utvecklade system för att utnyttja kapaciteten av maskiner 

och yrkesarbetare för maximal effekt i tillverkningen.  En utav Taylors principer lyder 

enligt följande [11]: 

 Fastlägg med hjälp av systematiska arbetsstudier den bästa metoden för att 

utföra varje arbetsuppgift.  

Taylor har med sin utveckling av produktivitetsmätningar inspirerat många och det har 

lett till forskningar och utvecklingsmöjligheter inom området [10].  

Sverige började utveckla arbets- och kostnadsproduktivitet på 1940-talet och 

produktivitetsmätningarna började användas frekvent under 60- och 70-talet. Enligt Jan 

Jonsson har produktivitetsmätningar i Sverige endast berört arbetsproduktivitet. Inte 

förrän på slutet av 1950-talet började man i byggbranschen använda fallstudier för att 

höja prestationen i produktiviteten. [3] 

Forskning kring produktivitet inom byggbranschen har överlag handlat om 

mätningsmetoder riktad mot branschen i stort eller möjligen hela företag. Man har dock 

upplevt bristfälligt engagemang på arbetsplatser vid försök till mätningar eller när nya 

mätmetoder ska tas fram. [3]  

 

3.3.2 Mätningar på det enskilda projektet   

Det är nödvändigt att mäta produktiviteten på den enskilda arbetsplatsen för att kunna 

följa upp effekter av åtgärder som beslutas av företagsledningen, för att få en indikation 

på arbetets utveckling samt för att använda mätresultaten som erfarenhetsåterföring 

och i framtida projekt kunna göra säkrare kalkyleringar. [12] 

Vilken typ av mätning som ska göras beror på vilken typ av produktion det handlar om 

och vilket syfte man har med mätningen. De enklaste aktiviteterna att mäta på en 

arbetsplats är egna arbeten, alltså arbeten som de egna yrkesarbetarna utför. [12] 

För att få ett användbart mätresultat som kan användas under projektets gång bör man 

bryta ner projektprocessen i mindre bitar eller etapper. Då kan mätresultatet från första 

etappen fungera som underlag eller mål för kommande etapp. [12] 
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3.3.3 Produktivitetsmått 

Det finns idag olika metoder att använda sig av för att mäta produktiviteten i 

byggindustrin, dessa kan delas upp i två olika kategorier enligt figur 3.2 nedan [3].  

 

Figur 3.2. Produktivitetsmått kan delas in i två kategorier, partiell- och total produktivitet. 

 

Total produktivitet är ett mer komplicerat mått då hänsyn tas till många olika faktorer i 

resursförbrukningen (input) [3]. I arbetet behandlas fortsättningsvis endast 

partiellproduktivitet. 

 

Partiella produktivitetsmått 

Partiellproduktivitet är ett enklare mått för att mäta produktiviteten och kan användas i 

mindre komplexa projekt eller i delmoment av ett större projekt.  

Partiellproduktivitet är produktionsresultatet (output) i förhållande till en enskild använd 

resurs (input) [3], d.v.s. 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐸𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠
       (2) 

Det mest förekommande partiella produktivitetsmåttet, är arbetsproduktivitet, vars 

definition är kvoten mellan produktionsresultat och antal arbetade timmar [3], d.v.s. 

 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
      (3) 

Metoden (partiellproduktivitet) är begränsad eftersom den endast tar hänsyn till en 

resurs i taget och riskerar därmed att råka utför så kallade suboptimeringar eftersom 

man inte tar hänsyn till andra produktionsresurser [3]. 

I Produktivitetsmätningar inom byggindustrin radar författaren upp några partiella 

produktivitetsmätetal som skulle kunna användas för mätningar av produktiviteten inom 

ett företag. Några av dessa återfinns i figur 3.2 nedan. [3] 

PRODUKTIVITETSMÅTT 

PARTIELLPRODUKTIVITET TOTAL PRODUKTIVITET 
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Kapacitetsutnyttjande 𝐍𝐲𝐭𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐢𝐧𝐭𝐢𝐝

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐢𝐧𝐭𝐢𝐝
 

𝐕𝐞𝐫𝐤𝐥𝐢𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧 

𝐁𝐞𝐫ä𝐤𝐧𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧
 

Kvalitet Verklig produktion 

Beräknad produktion
 

Ojusterad produktion 

Justerad produktion 
 

Mängd/tidsenhet Producerad mängd 

Arbetad tid
 

Beräknad produktionstid

Faktisk produktionstid
 

Figur 3.2 . Exempel på partiella produktivitetsmått enligt J. Jonsson [3]. 

 

3.3.4 Kvalitet som produktivitetsmått 

Kvalitet inom byggbranschen handlar om att uppfylla kundens förväntningar och behov. 

Med det menas att produktens användningsområde, estetik och prestanda ska ligga i 

enlighet med kundens förväntningar och vara förenligt med priset som betalas för 

produkten. ”Rätt” kvalitet anses nämligen vara när produkten uppfyller kundens behov 

och förväntningar, till ett pris som kunden anser är rimligt. [13] 

 

Kvaliteten på ett byggprojekt styrs utav de krav som beställaren ställer och som redovisas 

i bygghandlingarna. Därutöver finns även krav från lagar och myndigheter, exempelvis 

Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL), om standarder och kvaliteter 

som ska uppfyllas. [13] 

 

Om kvaliteten, utifrån de krav som ställs, skulle vara bristande i ett arbetsmoment eller 

färdigställd produkt krävs åtgärder för att rätta till detta. Detta innebär merkostnader för 

företaget i form av extra arbete, tid och material vilket sänker företagets produktivitet. 

[13] Därför kan kvalitet anses som ett bra område att utföra produktivitetsmätningar 

inom. 

 

Kontrollprogram  
Skanska Sverige AB har utformat ett internt ledningssystem, ”Vårt sätt att arbeta”, som 

ligger till underlag för att styra företaget. VSAA (Vårt sätt att arbeta) innehåller 

företagets beslutade och styrande arbetssätt i form av bl.a. checklistor och mallar [14].  

I VSAA behandlas även ämnet kvalitet och ett verktyg för att styra mot kvalitetskraven i 

projekten är upprättande av kontrollprogram. Ett kontrollprogram beskriver vad som ska 

kontrolleras och hur det ska ske i syfte att säkerställa att arbetsmomenten uppfyller de 

krav och lagar som ställs. Kontrollprogrammet ska grunda sig på bl.a [15]. 

 PBL (i projekt där anmälningsplikt föreligger) 

 Handlingar och beskrivningar 

 Kundens krav 

 Riskinventeringar 

Kontrollprogrammet är en sammanställning över planerade kontroller och provningar 

som ska göras på respektive arbetsmoment. Det är produktionschefens uppgift att ta 
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fram och uppdatera dessa kontrollprogram på projekten. [15]   

 

Egenkontrollplan 
Utifrån kontrollprogrammet ska egenkontrollplaner upprättas, detta ansvarar 

produktionschefen för. Egenkontrollplanen är en plan för hur kontrollerna som angivits i 

kontrollprogrammet ska genomföras. Syftet med genomförandet av egenkontroller är att 

kontrollera att arbetsmomentet uppfyller ställda krav. I egenkontrollplanen ska det 

framgå [15]: 

 Vad som ska kontrolleras  

 Vilka krav som gäller  

 Med vilken frekvens kontrollerna ska ske  

 Toleranser  

 Var man hittar dokumentationen på utförda kontroller 

 

3.3.5 Mängd per tidsenhet som produktivitetsmått 

De enklaste aktiviteterna att mäta på en arbetsplats är egna arbeten, exempelvis 

gipsväggar, asfaltsarbeten och schaktarbeten. Där kan produktionen mätas med 

fysikaliska enheter (ex. m2 och m3) i förhållande till arbetad tid (h). Detta ger mätetalet 

mängd/tidsenhet (ex. m2/h) vilket blir ett mått på arbetsproduktiviteten. [3] 

Det är dock viktigt att ta hänsyn till skillnader i arbetsmomenten innan man börjar mäta. 

Till exempel kan skillnaderna på att uppföra en vägg vara stora då materialen och 

uppbyggnaden kan vara olika för respektive vägg och därmed ojämförbara. Om det finns 

tillgång till en erfarenhetsåterföringsbank kan arbetstiden jämföras med ett tidigare 

utfört arbete av likvärdig väggtyp. [3] 

 

3.3.6 Kapacitetsutnyttjande som produktivitetsmått 

Kapacitetsutnyttjande är ett mått på hur man utnyttjar sina tillgångar. Det vill säga att ett 

förhållande ställs upp mellan exempelvis brukade arbetstimmar och disponibla 

arbetstimmar. Det är önskvärt att ha ett så högt utnyttjande tal som möjligt, närmare 

100 %, för att uppnå hög produktivitet. Kapacitetsutnyttjande är ett mätetal som kan 

tillämpas på bl.a. maskiner, material och arbetstimmar. [3]  

 

3.3.7 Kriterier för produktivitetsmätningar 

I Jonssons rapport hänvisar han till en studie av Immonen och Rejström, där författarna 

har ställt upp ett antal olika kriterier för vad en bra produktivitetsmätning bör uppfylla 

[3].  

• Produktivitetsinformationen bör vara begriplig och kunna förstås av ledningen 
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• Produktivitetsinformationen bör vara aktuell 

•           Produktivitetsinformationen bör vara tillförlitlig och det skall inte spela någon roll 

vem som har insamlat och bearbetat data 

• Insamlingen och bearbetningen av data bör accepteras av inblandade parter 

• Nyttan med informationen bör stå i rimlig proportion till kostnader  

Immonen och Rejström fortsätter vidare i rapporten och menar på att alla 

byggarbetsplatser har många mål och därför måste mätningarna följas upp för att senare 

kunna ge en bedömning av hur framgångsrik arbetsplatsen varit. Det skulle innebära att 

flertalet mätetal bör följas upp, mätetalen i sin tur väljs utifrån företagsledningens beslut. 

Ledningens beslut om vilka mätetal som är aktuella bör baseras på vilka mål som sätts 

upp i projektet. Enligt Immonen och Rejström kan det tillexempel vara av intresse att 

följa upp resultat inom kapacitetsutnyttjande, kvalitet, mängd/tidsenhet, utnyttjande av 

råvaror, planering, försäljning, kapitalanvändning och administration. [3]    

 

3.3.8 Mätningar i andra branscher 

Enligt Jonsson finns det stora skillnader bland olika branscher gällande synen och 

användningen av produktionsmätningar och mätetal. Jonsson påstår att I andra 

branscher, främst inom tillverkningsindustrin, är det relativt vanligt att göra mätningar på 

utförda arbeten för att kunna följa upp resultaten och förbättra verksamheten. 

Resultaten från mätningarna används av företagsledningen i syfte att styra verksamheten 

mot ökad produktion. [3]  

Inom exempelvis tillverkningsindustrin där produktionen går på löpande band sker 

produktionsmätningar i hög grad, där mäts oftast producerad mängd per tid. Dessa 

produktivitetsmätningar används bl.a. för [2]:   

 Jämförelse med andra enheter.  

- Att jämföra sig med konkurrenterna eller andra enheter inom samma 

organisation är viktigt för att kunna mäta produktiviteten och utvärdera den.  

 Uppföljning av förändringar 

- Uppföljningar av nya metoder, tekniker och maskiner är viktigt att genomföra 

för att kunna utvärdera om åtgärden gett önskat resultat. 

 Information och motivation 

- Många anser att det är viktigt för de anställdas motivation att påvisa hur 

utvecklingen och produktiviteten har varit. Alla strävar efter ett förbättrat 

resultat och för att göra förbättringar krävs det mätningar och 

resultatredovisningar 
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En studie från SBUF visar att typiska mätetal inom exportindustrin är bl.a. [2]:  

 Produktion per arbetad timme 

 Energi per producerad enhet  

 Materialkostnad per producerad enhet  

 Kvalitet 

 Utnyttjandegrad  

 

3.4 Varför mäta produktiviteten? 

I följande avsnitt behandlas frågan om varför produktivitetsmätningar ska utföras och 

hur mätresultaten kan användas inom projekten. 

Syftet med mätningar överlag är att företaget ska få en övergripande bild över hur 

projektet utvecklas och hur verkligheten ligger till i jämförelse med planeringen. Utifrån 

regelbundna mätningar kan man upptäcka avvikelser och därmed åtgärda dem i tid samt 

planera förbättringsarbeten. Mätningar som dokumenteras kan även följas upp, ge en 

erfarenhetsåterföring och användas som underlag i framtiden. [12]  

För att ett företag ska stå sig i konkurrensen och vara lönsamma behöver produktiviteten 

öka, detta genom att produktiviteten på något sätt effektiviseras, exempelvis genom 

minskad användning av resurser men med fortsatt samma produktionsresultat. Det är 

här mätningarna blir viktiga. Mätningarna ger en indikation på hur det slutgiltiga 

resultatet blir och det är under tiden mätningarna utförs som man kan vidta åtgärder och 

styra mot de uppsatta målen. [12] 

 

3.4.1 Motivation och engagemang  

I ett stycke i ”Produktivitetsmätningar på arbetsplatsen – ett förbättringsverktyg” menar 

författaren att mätningar även verkar motivationshöjande för medarbetarna, då de får 

ett mått på hur projektet de jobbar med ligger till jämfört med planeringen och 

målsättningen. Medarbetarna blir mer motiverade till att arbeta effektivt och förbättra 

resultaten om de ser mätningarna och resultaten och därigenom höjs produktiviteten. [3]  

I artikeln ”Engagement: Provides Fuel for Productivity”, skriven av Edinger Consulting 

Group, behandlas ämnet motivation och engagemang. De menar att motivation och 

engagemang, både hos ledare och medarbetare, har stor betydelse för företagets 

produktivitet. För att engagera medarbetare krävs det att man kopplar meningen med 

arbetet till helheten genom att förklara arbetsmomentets betydelse för hela projektet 

och företagets strategi och mål. [16] 

Om medarbetare uppmärksammas och får feedback på utfört arbete kommer detta leda 

till att medarbetarna blir mer motiverade till att prestera mer och bättre, d.v.s. ge högre 

produktivitet. För en hög produktivitet hos medarbetarna menar författarna till artikeln 
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också att det är viktigt att medarbetarna känner att de kan utvecklas och förbättras i 

arbetet och som person på arbetsplatsen [16].  

 

3.4.2 Användning av mätresultat 

Man kan ta nytta av mätresultaten på två olika sätt. Det ena sättet är att använda 

mätresultat som hjälpmedel för val av arbetsmetoder i projektet. Genom att utföra 

mätningar och följa upp resultaten kan företaget analysera och jämföra olika arbetssätt 

och utifrån detta välja bästa metod för aktiviteterna i framtiden. Det är viktigt för den 

enskilde arbetsplatsen att kunna välja den metod som resulterar i högsta produktivitet 

och lägst resursförbrukning. Det gäller inte bara att minska antalet arbetstimmar, även 

kostnaderna för maskiner och material bör bli så låga som möjligt. [2]     

Det andra sättet är att använda mätresultaten som ett strategiskt verktyg för 

företagsledningen, där man genom mätningarna kan identifiera vad som är typiskt för 

projektet. Mätresultaten kan sedan spridas i organisationen och därmed öka kunskapen 

om hur produktivitet i projekten kan förbättras. [2]  
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4. Faktainsamling  

4.1 Intervjuer 

I detta examensarbete ingår intervjuer som en del av faktainsamlingen. Genom att 

intervjua personer som arbetar på företaget ges en bild av hur företaget och projekten 

fungerar. 

Respondenterna valdes ut i samarbete med handledaren på företaget. De är personer 

vars befattningar i projekten har direkt kontakt med ämnet produktivitet och mätningar. 

Därför anses de vara lämpliga att svara på intervjufrågor utifrån examensarbetets 

frågeställning. Respondenterna har innan intervjuerna tagit del av ett underlag (se bilaga 

1) för att få en förståelse över intervjuns innehåll och syfte.  

För denna rapport har sex stycken kvalitativa intervjuer genomförts. I rapporten har ett 

urval av intervjufrågor (se bilaga 2) och svar presenterats. Dessa frågor och 

diskussionerna kring dessa områden redovisas i 4.2 Intervjumaterial.   

 

4.1.1 Intervjufrågor och områden 

I detta stycke redovisas några av de frågor som ställdes och områden som diskuterades 

under intervjuerna. 

 

Intervjuerna inleddes med frågan, Vad är produktivitet för dig, följt av en diskussion kring 

ämnet produktivitet och dess definition. När begreppet och den personliga 

uppfattningen av produktivitet utretts frågades respondenterna om, och i så fall hur, 

produktivitetsmätningar genomförs och används på respektives projekt. I syfte att ta 

reda på vilka arbetsområden som mäts och följs upp på projekten, hur ofta mätningar 

och uppföljningar utförs samt vilka på projektet som har intresse av mätningarna. 

Därefter svarade respondenterna på frågor kring mätresultaten i syfte till att undersöka 

hur mätresultaten används på projekten. 

Nästa del av intervjun behandlade frågor kring påverkande produktivitetsfaktorer där 

syftet var att ta reda på vad på arbetsplatsen som bidrar till hög, eller orsakar låg, 

produktivitet. Frågor som, vad på arbetsplatsen påverkar produktiviteten mest, ställdes. 

Vidare ställdes frågor kring produktivitetsmätningar, vilka för- och nackdelar samt 

möjligheter och problem som finns med att utföra denna typ av mätningar. 

I intervjuerna diskuterades även förslag på mätetal och områden där produktivitet skulle 

kunna mätas. 
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4.1.2 Respondenter  

Nedan följer en kort presentation över respondenterna som har intervjuats för detta 

arbete. 

Respondent Befattning Projekt Typ av projekt Datum för intervju 

A Projektingenjör 1 Bussdepå 2015-04-21 

B Projektchef 1 Bussdepå 2015-04-22 

C Produktionsingenjör 2 Sjukhus 2015-04-27 

D Projektchef 3 Förskola 2015-04-27 

E Projektchef 4  Sjukhus 2015-05-05 

F Produktionschef 4 Sjukhus 2015-05-06 

Figur 4.1. Tabell över respondenter som deltagit i intervjuer för detta examensarbete 

 

4.2 Intervju material 

4.2.1 Vad är produktivitet  

Varje intervju inleddes med frågan: Vad är produktivitet för dig? 

 

 Respondent A: resultat genom nedlagt värde. 

 Respondent B: ett effektivt och bra utfört arbete.  

 Respondent C: ett uppsatt mål och uppföljning av det. 

 Respondent D: att få gjort det man sagt att man ska göra och att följa tidplanen. 

 Respondent E: hur mycket man får ut av insatta resurser. 

 Respondent F: möjligheten att kunna producera hög avkastning utifrån insatta resurser. 

 

4.2.2 Typ av mätningar  

Varje respondent fick förklara hur de på respektive projekt utför och använder mätningar. 

 

 Inom projekt 1 fokuserar man enligt respondent A inte på enskilda mätetal. I 

projekt 1 görs avstämningar gentemot tidsplanen och det är helheten i form av 

lönsamhet som mäts. Person B konstaterar att man i projekt 1 har varit duktiga på 

att göra avstämningar mot kostnader, utfört arbete och tid som har arbetats fram 

vid arbetsberedningen i början av projektet. 

 

 Vid projekt 2 har man inte använt sig av direkta mätetal utan endast gjort 

avstämningar gentemot tidsplanen och lönsamhetsmålen. 

 

 I projekt 3 görs avstämningar av aktiviteter gentemot den ekonomi och tid som 

har fastslagits i arbetsberedningen. Resultaten av avstämningarna följs upp och 

erfarenheter tas med till liknande aktiviteter eller projekt. Respondent D ska testa 

att på projekt 3 genomföra ”stickprov” på hantverkarna. Tanken är att fråga 
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hantverkarna om dom vet vad dom förväntas producera exempelvis denna vecka. 

Syftet med detta är att mäta kommunikationen på arbetsplatsen.  

 

 I projekt 4 görs avstämningar mot kostnadskalkylen och tidsplanen. Därutöver 

utförs inga direkta produktionsmätningar enligt respondent E. 

 

4.2.3 Vikten av att mäta 

Respondent D nämner uttrycket ”You get what you measure”. Hon anser att det finns en 

vikt i att utföra mätningar på projekten. Respondent D tror att man genom mätningar 

kan hitta problem som behöver åtgärdas men också att mätningar och deras resultat 

skapar motivation, engagemang och förståelse hos medarbetarna.  

Respondent F upplever att det idag finns ett större intresse och engagemang hos 

medarbetarna. Han säger att de gärna vill ha uppdateringar om dagsläget och hur det går 

med bygget. Han anser även att medarbetarna idag har större ambitioner för att uppfylla 

förväntningar och att nå uppsatta mål. Därför tror Respondent F att mätningar är mer 

aktuella och viktiga att utföra idag än för några år sedan. 

Både respondent D och respondent F påpekar att det måste finnas ett intresse hos de 

som arbetar med projektet att utföra mätningar för att de ska bli av. Respondent D 

menar att intresset och viljan framför allt måste finnas hos produktionschefen och 

arbetsledarna för att bra och användbara mätningar ska kunna utföras. 

Det alla respondenter håller med om, är att mätningarna och det man får ut av 

mätningarna, ska stå i proportion till den tid och de resurser man har lagt ner för att 

utföra dem. Respondent A konstaterar att mätningar ofta innebär mycket jobb och att de 

inte ger något speciellt användbart underlag. För att genomföra mätningar och använda 

resultaten poängterar han att enkelheten är nyckeln.  

 

4.2.4 Påverkande faktorer på arbetsplatsen 

Respondenterna fick svara på frågan om vilka faktorer som påverkar produktiviteten, 

positivt eller negativt, på arbetsplatsen. 

  

Respondent D nämner tre huvudsakliga faktorer som påverkar en byggarbetsplats 

produktivitet, dessa är:  

● Stökiga arbetsplatser. Hon utvecklar och påpekar vikten av att ha ordning och 

reda, besöker man en stökig arbetsplats kan man räkna med att projektet har 

dåliga siffror. 

● Dålig kommunikation. Hon säger att det finns två sidor av dålig kommunikation, 

antigen är den missförstådd eller så är den utebliven. 
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● Materialbrist. Hon menar att materialbrist är tidskrävande, att ett restjobb tar 

mycket längre tid än om materialet varit på plats från början. 

 

Respondent B betonar särskilt vikten av att trivas på arbetsplatsen. Han menar att mer 

fokus borde ligga på att motivera och engagera medarbetarna. Med större 

medarbetarfokus tror han att man därigenom kan generera högre produktivitet på 

arbetsplatsen.  

 

4.2.5 Planering 

Alla respondenter är överens om att den huvudsakliga faktorn för ett projekts 

produktivitet är planering. Respondent B önskar att mer tid lades för planering redan i 

projekteringsskedet för att under projektets gång undvika merarbeten som orsakats av 

brister i planeringen.  

Respondent D är inne på samma spår och menar att om planeringen inte varit rätt och 

riktig från början krävs extra arbete som tar tid och begränsar produktiviteten. Hon 

beskriver vidare att problem vid projektering ger problem i produktion vilket i sin tur ger 

problem vid besiktning och efterarbete. 

Respondent C har samma uppfattning som tidigare respondenter angående planeringens 

påverkan på projektets produktivitet. Han anser att god planering ger möjlighet till hög 

produktivitet. Respondent C fortsätter och menar att man redan i projekteringen bör 

dela upp projektet i små bitar och därifrån definiera de mest kritiska momenten. Därefter 

bör de kritiska delarna tillägnas extra tid för planering. 

Respondent E påtalar vikten av att ha en produktionsledning som är väl insatt i 

planeringen. Detta för att de under pågående projekt ska ha koll på de delar som är mer 

kritiska. 

Respondent C utvecklar detta område och säger att det gäller att från början jobba med 

rätt indata. Att sätta rimliga mål och att från tidigt skede förmedla rätt information till 

dem som ska utföra jobbet är viktigt för att det ska fungera. Respondenten konstaterar 

att allt eget arbete går att mäta om man så vill, med rätt planering. 

 

4.2.6 En anpassad process  

Respondent B tror att orsaken till att man inte utfört några direkt systematiska mätningar 

och uppföljningar av produktivitet tidigare beror på att företaget saknar en 

standardiserad process för det. Han menar att det är krävande att ute på projekten varje 

gång uppfinna en ny process och han tror att det är ett skäl till att mätningar många 

gånger uteblir. Därför önskar respondent B att det inom företaget togs fram en 

standardiserad process som går att projektanpassa för att ute i projekten enklare kunna 

utföra mätningar. 
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Även respondent E och respondent F belyser avsaknaden av en process eller en 

systematisering för att ute på projekten kunna genomföra produktivitetsmätningar. 

Respondent E tror dock att det är svårt att inom den kommersiella verksamheten få fram 

en bra standardiserad process p.g.a. projektens stora olikheter. 

 

4.2.7 Potentiella områden 

Respondenterna frågades om det finns tänkbara områden där produktivitetsmätningar 

skulle kunna utföras. 

 
Egna arbeten 
Både respondent A och B anser att egna arbeten är ett moment där produktivitet kan 

mätas. Exempel på arbeten som skulle kunna mätas enligt respondent B är: gipsväggar, 

betongarbeten, armering och montage av stomme. Detta eftersom det är arbetsmoment 

där resultaten är lätta att se och följa. Respondent A anser även han att gipsväggar är ett 

arbetsmoment som har optimala förutsättningar för att mätas.  

Respondent C upplever att mätningar av arbetad mängd i förhållande till tidsåtgången är 

det som är typiskt för produktivitet. Respondenterna E och F håller med om att denna 

typ av mätning är den som skulle vara lättast att utföra.  

 
Kvalitet 
För att få efterfrågad kvalitet på produkten tycker respondent F att det är viktigt med 

egenkontroller samt förbesiktningar av arbetsmomenten. Han ger exempel på att 

kvaliteten även skulle kunna mätas i antal besiktningsanmärkningar per m2. Respondent 

B nämner också att egenkontroller och förbesiktningar är viktiga för att kunna 

tillhandahålla god kvalitet. 

Respondent B fortsätter och berättar att man inom företaget tidigare har arbetat hårt 

med att uppfylla målet med att ha noll fel vid slutbesiktningen av projektet. Han 

konstaterar att man förutsätter att produkten levereras med rätt kvalitet i 

överlämnandet. För att vara säker på det tror han att det inom området kvalitet finns 

användning för olika mätetal.  

I diskussionen kring egenkontroller nämner respondent C att man vid ett tidigt skede bör 

komma överens inom projektet om tillvägagångssätt och antal kontroller för 

arbetsmomenten. Ett potentiellt mätetal skulle därför enligt respondent C kunna vara 

just antal egenkontroller som utförs i delmoment av arbetet.  

Respondent E håller med övriga respondenter om att egenkontroller är viktigt att utföra. 

Hon anser att det i planeringen ska avsättas tid för utförandet av egenkontroller och 

förbesiktningar. 
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4.3 Sammanfattning av intervjuer 

Intervjusvaren har i detta stycke sammanställts och jämförts med varandra. 

 

Gemensamt för alla fyra projekt i dessa intervjuer är att inga direkta 

produktivitetsmätningar utförs. Alla respondenter från de olika projekten menar att de 

”mätningar” man gör på projekten är avstämningar gentemot tidsplaneringen och 

kostnadskalkylen.  

Det råder sedan en del skilda meningar om varför det är viktigt att mäta produktiviteten 

på arbetsplatsen. Där menar några av respondenterna att det är viktigt att utföra 

mätningar och presentera resultaten för att hålla motivationen och engagemanget uppe 

hos medarbetarna medan en annan respondent anser att mätningar är tidskrävande och 

ger oanvändbara resultat.  

Alla respondenter håller med om att det krävs intresse från ledningen i projektet för att 

mätningar ska kunna utföras. Respondenterna tycker även att det är viktigt att 

mätningarna ska vara proportionerliga mot nedlagda resurser. 

Det kontrakt som gäller för underentreprenörerna brukar främst vara i form av fastpris. 

Med det menar de intervjuade att fokus inte sätts på mätetal kring produktivitet för 

underentreprenörer, det som gäller är start- och slutdatum på det utförda arbetet. Det 

som skulle kunna mätas är det arbete som utförs av egna yrkesarbetare, där mängden 

utfört arbete i fysisk enhet (ex, m2 och m3) sätts i förhållande till tidsåtgången.  

För att på ett enkelt sätt kunna utföra mätningar på projektet uttrycker hälften av 

respondenterna en önskan om att det ska finnas en standardiserad process som kan 

anpassas till projekten.  

Det finns olika uppfattningar om vad på projektet som påverkar produktiviteten, 

gemensamt för alla som blivit intervjuade är att planeringen är av största vikt. 

Samtliga respondenter har poängterat vikten i en välstrukturerad planering. De menar 

att planeringen lägger grunden för projektets produktivitet och att bristande planering 

kan begränsa produktiviteten. Majoriteten är överens om att det är önskvärt att vid 

projekteringen dela in projektet i små delar för att på ett effektivt sätt kunna utföra en 

riskanalys och identifiera de kritiska momenten.   

Att leverera slutprodukten med noll kvalitetsfel är någonting som alla respondenter 

tycker är en självklarhet. Vid diskussion kring kvalitetsammanhanget ges flera exempel på 

hur kvalitetsbrister kan undvikas. Då förekommer ofta benämningarna egenkontroller 

och förbesiktningar. Dessa åtgärder kan enligt respondenterna användas som effektiva 

verktyg för att nå önskade produktionsresultat. Respondenterna har även poängterat att 

de kritiska kvalitetsmomenten vid projekteringsskede ska identifieras och att ett 

tillvägagångsätt ska fastslås för arbetsmomentet. Detta för att eliminera de risker som 

analyserats fram. 
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5. Analys och resultat 
I detta kapitel framgår tankar, diskussioner och analyser som uppstått utifrån 

litteraturstudier och intervjuer. Här redovisas även förslag på mätetal och dess 

tillvägagångssätt.  

 

5.1 Mätningar 

Enligt de litteraturstudier som gjorts i och med detta arbete är produktivitetsmätningar 

inom byggbranschen bristfälliga och utförs i mindre grad jämfört med andra branscher. 

Detta sägs bero på byggprojektens komplexitet och projektens olika förutsättningar. 

Efter genomförda intervjuer kan det konstateras att produktivitetsmätningar ute på 

projekten inte sker i större omfattning, vilket stämmer överens med litteraturen inom 

ämnet. 

På några av projekten görs mätningar på egna arbeten, då i form av mängd/tidsenhet. 

Dessa mätningar används främst till erfarenhetsåterföring inför kommande etapper eller 

andra projekt. Detta stämmer också väl överens med litteraturen som påstår att 

mätningar av egna arbeten är det vanligaste och enklaste produktivitetsmåtten. I 

Byggstyrning [12] beskrivs hur man bör samla resultaten från mätningar i en 

erfarenhetsbank för att ha nytta av dem i framtida projekt. 

I samtliga projekt görs regelbundna avstämningar gentemot tidsplan och kostnadskalkyl. 

Att stämma av dessa regelbundet är självklart viktigt för projektet då dessa avstämningar 

visar hur projektet ligger till i förhållande till planeringen samt att man får indikationer på 

hur slutresultatet kommer att bli. Däremot kan avstämningar gentemot tidsplanen enligt 

skribenterna egentligen inte anses som ett mått på produktivitet. Motiveringen till detta 

påstående är att extrainsatta resurser kan ha krävts för att hålla tidsplanen. Ser man då 

till tidsplanen verkar projektet hålla produktiviteten men i förhållande till de extrainsatta 

resurserna är produktiviteten egentligen låg. Detta bör man ha i åtanke innan man 

använder tidplansavstämningar som ett produktivitetsmått.   

Varför produktivitetsmätningar inte utförs i projekten har inget definitivt svar utan 

respondenterna har olika teorier om detta. Flera av dem saknar en process att följa och 

tycker att mätningar är krångliga och tidskrävande att genomföra. Andra anser att 

produktivitetsmätningar inte ger något användbart resultat och tycker därför att det är 

onödigt att göra mätningar. Här stämmer litteraturen med tanke på att respondenterna 

uppfattar mätningar som krångliga. Däremot skiljer den sig från de respondenter som 

tycker att det är onödigt med mätningar då man utifrån litteraturen kan läsa om hur 

viktigt det är för ett företag att utföra mätningar i syfte att förbättra verksamheten [2].  
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5.2 Motivation 

För både respondenter och författare till litteraturen är det viktigt med motiverade och 

engagerade medarbetare. För att motivera och engagera medarbetare kan mätningar 

vara ett bra och effektivt hjälpmedel. Detta för att resultaten från mätningarna direkt 

påvisar läget för projektet: hur långt man har kommit, hur långt man har kvar och hur 

man ligger till i jämförelse med det planerade. 

Avsaknaden av mätningar kan tillexempel jämföras med en idrottstävling där längsta eller 

snabbaste resultat vinner fast mätningarna uteblir. Hur ska man då kunna veta vem som 

får bäst resultat och hur motiverande är det att tävla om ingen vinnare kan utses? Därför 

anses mätningar vara viktiga i sammanhanget.  

Enligt en av respondenterna är medarbetarna mycket mer engagerade i projektets 

resultat och måna om att uppnå satta mål idag än för några år sedan. Att införa 

mätningar kan därför gynna hela företaget om det resulterar i motiverade och 

engagerade medarbetare som jobbar mer produktivt.  

 

5.3 Enkelhet 

Gemensamt för alla respondenter är åsikten att om mätningar ska utföras så ska det ske 

på ett enkelt sätt. Oavsett vad det gäller har enkelheten en stor betydelse för om saker 

och ting blir gjorda. För att göra mätningarna enkla och till en del av projektet krävs det 

ett syfte och en arbetad plan för genomförandet av mätningar.  
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5.4 Fokusområde 

Nedanstående diagram är baserat på egna diskussioner och från utförda intervjuer. 

Utifrån detta har en bedömning gjorts att det mest intressanta och användbara området 

att införa mätningar inom är kvalitet. En utav de fem visioner som Skanska Sverige har 

satt fokus på är att ha noll kvalitetsfel, där det sägs att det leder till ett förbättrat 

slutresultat och kundnöjdhet. Området kvalitet är således det som kommer behandlas 

mest i kommande delar av rapporten. 

 
Figur 5.2. Diagram som visar intresse i förhållande till användbarhet över områden där mätningar kan 

tillämpas. 

 

5.5 Planering 

Något som alla parter i denna rapport är överens om är att planeringen sätter grunden 

för produktiviteten i projektet. För att underlätta för mätningar under projektets gång 

bör mer tid avsättas för planering av dessa vid projekteringen. Den extra avsatta tiden i 

början skulle med stor sannolikhet kunna tjänas in i slutet av projektet om man gör en 

noggrann planering. Detta är något som respondenterna har påpekat i intervjuerna. 

 

5.5.1 Nedbrytning av projektet 

I planeringen bör det första steget vara att bryta ned projektet i mindre delar. Detta är en 

liknande process som man redan idag gör inför tidsplaneringen. Utifrån denna 

nedbrytning får man fram de arbetsmoment som ingår i de olika delarna av projektet och 

dessa kan hanteras på ett optimalt sätt för vidare arbete.  

 

5.5.2 Analysera och identifiera  

Efter nedbrytningen av projektet har man fått fram arbetsmomenten och dessa bör 

analyseras. Den viktiga frågan som bör ställas och besvaras i detta skede är, ”Vilka 

arbetsmoment är kvalitetskritiska i detta projekt?”.  
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5.5.3 Kvalitetskritiska arbetsmoment 

Utifrån svaret på ovanstående fråga har man identifierat de kritiska arbetsmomenten där 

kvalitetsmätningar skulle kunna införas. För i de moment man upplever kritiska finns 

antagligen en vikt av att utföra mätningar. Genom mätningar på dessa arbetsmoment 

under projektets gång kan avvikelser upptäckas och åtgärder sättas in i tid om det är 

nödvändigt. Vidare bör man, utifrån de identifierade punkterna, definiera och precisera 

vad som är kritiskt med arbetsmomentet. Från detta kan man dra slutsatser om vilket 

syfte mätningarna ska ha.  

 

5.5.4 Skapa en process  

När behovet av kvalitetsmätning för arbetsmomentet är fastlagt ska ett tillvägagångssätt 

för mätningen upprättas. I detta underlag bör först och främst syftet med mätningen 

framgå. Därefter en plan över hur mätningen ska utföras, här ingår den metod som ska 

användas och hur ofta (antal gånger) mätningen ska utföras. Sedan behövs riktlinjer för 

hur resultaten från mätningarna ska dokumenteras, följas upp och arkiveras. 

Utifrån detta arbetssätt kan processen för mätningar lätt projekt anpassas efter 

förutsättningar och behov. En sådan tillvägagångsprocess (se figur 5.1) bör underlätta för 

mätningar under pågående projekt.  

 
Figur 5.1. Tillvägagångssätt vid planering inför ett projekt för att hitta kritiska arbetsmoment för 

kvalitetsmätningar. 

 

5.6 Kvalitetsmätning 

Förslag ges på att kvaliteten skulle kunna styrkas ytterligare genom systematiska 

egenkontroller. Inom projekten utförs egenkontroller men dessa tycks inte tillämpas på 

ett systematiskt sätt (detta är en tolkning som gjorts av skribenterna utifrån 

intervjuerna). Som det i kapitlet tidigare nämnts är det önskvärt att skapa en 

standardiserad process för ett tillvägagångssätt som kan ligga till underlag för utförandet 

av egenkontroller på projekten. Detta skulle säkerligen vara ett effektivt verktyg för att 

egenkontrollerna på projekten systematiseras och detta kan resultera i en 

kvalitetshöjning.  
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5.6.1. Egenkontroller  

Egenkontroller innebär att entreprenören själv kontrollerar om de utförda arbetena 

stämmer överens med handlingar och beskrivningar av momentet.   

Som det tidigare påpekats bör det önskade arbetsmomentet brytas ned i delar och i 

planeringen bör krav sättas på antalet och tidpunkten för mätningarna. Genom att 

regelbundna egenkontroller utförs på delar av arbetsmomenten säkerställs inte bara rätt 

kvalitet utan även tid sparas gentemot om bristerna skulle upptäckas senare i projektet. 

Regelbundna egenkontroller skulle kunna minska den stress som kan uppstå på 

arbetsplatsen gentemot om kontrollerna skulle ske tätt inpå slutbesiktningen och 

därmed måste skyndas på.  

 

5.6.2 Utveckling av egenkontroller 

Vem gör ett jobb där kvaliteten brister och sätter sin egen signatur på det? En intressant 

diskussion kring ett kvalitetsmått uppstår där det börjar med ett förslag om att den som 

utför ett arbete bör sätta sin signatur på det. Genom att signera för att ett 

arbetsmoment är utfört säkerställer man också att jobbet är gjort då man involverar ett 

personligt ansvar. 

Detta skulle kunna utformas enligt figur 5.3. nedan. 

 

Arbetsmoment Tidsåtgång Signatur 

Ex. montering av dörrkarmar 8 timmar Per Persson 

Figur 5.3. Utformning av signatursystem med hänsyn till utfört arbete. 
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Denna teori utvecklas genom att den slås samman med egenkontroller. Detta skulle 

innebära att man säkerställer både att arbetet är gjort och även att kvaliteten håller den 

efterfrågade standarden. Eftersom det finns ett personligt ansvar för kontroll av både 

arbete och kvalitet skulle detta system kunna vara effektivt. Systemet skulle förslagsvis 

kunna vara utformat som ett protokoll enligt figur 5.4. nedan.  

 

Arbetsmoment Tidsåt-

gång 

Datum för 

färdigställande  

Kvalitets-

kontroll 

Utfört av Signatur 

Ex. montering 

av dörrkarmar 

8 timmar 2015-05-21 ✔ Per Persson Per 

Persson 

Figur 5.4. Utformning av signatursystem med hänsyn till utfört arbete och kvalitetskontroll. 

Den första kolumnen ska redovisa vilket arbetsmoment som har utförts. Detta följs av en 

kolumn där tidsåtgången för arbetet redovisas. Tiden för arbetet kan vara intressant att 

följa upp och jämföra med liknande arbetsmoment i framtiden. Då kan även slutsatser 

dras om hur tiden påverkar kvaliteten. Därefter följer en kolumn för datum. Detta följs av 

en kolumn för kvalitetskontroll där en bock visar att kontrollen är utförd och godkänd. Ett 

kryss i denna ruta visar att kontrollen är utförd men att kvaliteten är bristande.  Sedan 

följer två kolumner, en för namn och en för signatur där personen som utfört 

kvalitetskontrollen signerar.  

Till detta protokoll kan tänkas att ett tillhörande dokument för brister och åtgärder av 

kvalitetskontrollen upprättas. Syftet med detta protokoll och dokument är att under 

projektets gång ha rullande egenkontroller som redovisas på ett enkelt sätt. Vidare kan 

dessa lätt följas upp och bristande kvalitet kan åtgärdas. Att protokollföra sådana typer 

av mätningar kan underlätta för erfarenhetsåterföring och kan användas i kommande 

projekt. 

 

5.6.3 Uppföljning av egenkontroll 

I ovanstående kapitel handlar det om protokollföring av egenkontroller och 

dokumentation av upptäckta brister och behov av åtgärder. Egenkontrollerna bör i sin tur 

granskas och utvärderas för att se om planeringen av dessa har varit bra. Användningen 

av följande formler presenteras vidare i 5.6.1.4 Delsammanställning av egenkontroll. 

I nedanstående formel sätts antal utförda egenkontroller i förhållande till planerat antal 

egenkontroller för arbetsmomentet och man får ett resultat i form av ett procenttal.  

𝑈𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟
    (5)  

I följande formel sätts antalet godkända egenkontroller i förhållande till antal utförda 

egenkontroller för arbetsmomentet. Även detta ger ett resultat i form av ett procenttal. 
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  𝐺𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟
    (6) 

 

5.6.4 Delsammanställning av egenkontroll 

För att sammanställa ovanstående formler kan dessa föras in i ett protokoll enligt nedan. 

Arbetsmoment Antal 

planerade 

egenkontroller 

Antal utförda 

egenkontroller 

% Godkända 

egenkontroller 

Utförda 

Egenkontroller 

% 

Ex. 

Ventilationsarbete 

5st 5st 100 5st 5st 100 

Figur 5.5. Exempel på protokoll över utförda och godkända egenkontroller av arbetsmoment. 

Ovanstående protokoll är till för utvärdering av egenkontroller och dess nytta. I första 

kolumnen beskrivs arbetsmomentet. Detta följs av en kolumn där antalet planerade 

egenkontroller anges och därefter en kolumn där antalet utförda egenkontroller anges. 

Dessa två kolumner sätts i förhållande till varandra (enligt formel 5) och anges som ett 

procenttal i nästa. Utifrån detta kan man dra slutsatser om huruvida antalet planerade 

egenkontroller står sig i förhållande till antal utförda kontroller. Har man ständigt ett 

procenttal som ligger under 1 bör det utvärderas om man har för höga ambitioner 

gällande antalet mätningar. Därefter följer två kolumner där antalet godkända 

egenkontroller samt antalet utförda egenkontroller redovisas. Dessa sätts i förhållande 

till varandra och i sista kolumnen redovisas detta i procenttal (se formel 6). Detta 

procenttal kan jämföras med uppsatta mål för projektet. 
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5.6.5 Slutsammanställning av egenkontroll 

För att sammanställa resultaten kan dessa föras in i ett protokoll enligt nedan. 

Arbetsmoment Planerat 

antal 

Antal 

utfört 

% Antal 

godkända 

Antal 

utförda 

% 

Ex. Tätt hus 
10st 7st 70 6st 7st 86 

Stomme 
10st 3st 30 3st 3st 100 

Ventilation 
5st 5st 100 5st 5st 100 

Takplåtar 
5st 5st 100 2st 5st 20 

Resultat 
30st 20st 67 16st 20st 80 

Figur 5.6. Exempel på protokoll över utförda och godkända egenkontroller av arbetsmoment. 

Denna tabell illustrerar det förslag som ges för slutsammanställning av resultaten för 

mätningarna. Tanken är att samtliga godkända egenkontroller sätts i förhållande till 

totalt antal utförda egenkontroller för att ge ett mått på produktiviteten kring kvaliteten 

på projektet. Sedan bör slutresultatet utvärderas gentemot eventuella uppsatta mål.  

 

5.7 Maskinutnyttjande 

I frågan om kapacitetsutnyttjande kommer maskintimmar ofta på tal och åsikterna i den 

frågan är delade. En del av respondenterna anser att maskinerna kan stå outnyttjade 

under projektets gång eftersom transporter fram och tillbaka mellan projekten och 

uthyrningen kräver tid och resurser och därmed ökar kostnaderna. De andra 

respondenterna anser att det behövs en effektivisering i utnyttjandet av maskiner då de 

upplever en hög grad av stillestånd i maskinparken. Dessa olika åsikter kan bero på 

storleken av projektet. På ett stort projekt där maskinkostnaderna utgör en liten del av 

totala kostnaden har utnyttjandet av maskiner mindre betydelse. Medan utnyttjandet av 

maskiner på ett litet projekt där maskinkostnaderna utgör en stor del av totala kostnaden 

är av större betydelse.  

  

För att effektivisera utnyttjandet av maskiner och därmed få en hög produktivitet är ett 

alternativ vara tidsrapportering. Genom tidsrapporteringen redovisas antalet timmar 

som maskinen använts. Dessa timmar kan sedan ställas i förhållanden till antal timmar 

maskinen stått till förfogande, alltså antal hyrda timmar. Detta ger ett mått på 

utnyttjandegraden och utifrån resultatet kan det dras slutsatser om produktiviteten samt 

om det finns bättre lösningar. Kanske kan användandet av maskiner planeras bättre till 

nästa projekt?  
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Viktigt är att innan införandet av tidsrapporteringen definiera vad som menas med 

utnyttjande av maskinen. Är det när maskinen är igång, när någon sitter i den eller 

endast vid utförande av arbete.  

 

5.8 Mängd/tidsenhet 

Egna arbeten är enligt både litteraturen och respondenterna de arbetsmoment som är 

lättast att genomföra mätningar på. Gipsväggar sägs vara en optimal aktivitet att mäta. 

Detta för att det är lätt att se vad och hur mycket som har gjorts på en viss tid. Kanske är 

det just enkelheten som gör detta till det vanligaste produktivitetsmåttet. 

Däremot bör frågan ställas om det är viktigt att mäta just mängd/tidsenhet. 

Enligt flera respondenter är detta en onödig mätning som endast kräver tid och resurser. 

Det ger inget användbart resultat och dessutom finns redan framarbetade enhetstider 

som används vid planering av tids- och resursåtgång och dessa ska följas. Istället kan man 

sätta mål att följa upp.  

Har man ett uppsatt mål när det kommer till exempelvis gipsarbeten eller 

betongarbeten, kan man under projektets gång stämma av dessa och rapportera 

resultaten för kommande projekt. Det bör ge en ökad kunskap kring de olika 

delområdena.  
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6. Slutsatser 
 

6.1 Produktivitet 

Begreppet produktivitet och dess innebörd definieras på olika sätt från individ till individ. 

Detta visar sig tydligt i intervjuerna där sex respondenter förklarar begreppet 

produktivitet på olika sätt. Litteraturen beskriver produktivitet som förhållandet mellan 

produktionsresultat (output) och insatta resurser (input). Med detta menas att 

produktivitet är förmågan att få ut så mycket som möjligt utav så få resurser som möjligt. 

Denna beskrivning av produktivitet kan generellt ses i intervjusvaren men konstaterat är 

att tolkningen av produktivitet skiljer sig från person till person.  

 

6.2 Mätningar i dag 

De slutsatser som kan dras utifrån intervjuerna är att det inte genomförs mätningar i 

större omfattning för att kontrollera produktiviteten i företagets olika projekt. På 

projekten görs avstämningar gentemot tidsplan och kostnadskalkyl i syfte att kontrollera 

byggets status och ställa prognoser för förväntat slutresultat.  

I vissa fall görs mätningar på eget arbete i syfte att mäta arbetsproduktiviteten som 

utförd mängd/tid. Dessa mätningar används för att planera tidsåtgång för kommande 

likartade arbetsmoment.  

 

6.3 Mätningsområden 

Under intervjuerna diskuterades olika mätningsområden och det visade sig att de mest 

intressanta och användbara området att genomföra mätningar inom är kvalitet. Utifrån 

detta område diskuterades även hur mätningar inom kvalitet kan göras och bästa sätt att 

säkerställa kvaliteten i projektet anses vara genom egenkontroller av arbetsmoment. 

Således är kvalitetsmätningar som utförs på ett enkelt och givande sätt mest lämpliga att 

utföra inom projekten. Genom att genomföra dessa mätningar kommer rätt kvalitet 

säkerställas och risken för att göra om arbetet i slutet av projekttiden minskar i och med 

kontinuerliga och standardiserade egenkontroller. Utöver kvalitetsområdet skulle ett 

potentiellt mätningsområde enligt respondenterna vara egna arbeten där 

mängd/tidsenhet mäts. Från dessa mätningar får man inom projektet ett hum om vilken 

tid det tar att utföra ett visst arbetsmoment. Mätningar av arbetsproduktiviteten anser 

skribenterna vara av mindre vikt då det redan finns framarbetade enhetstider för 

aktiviteter som används inom projekten och som är accepterade av hantverkarna. Då en 

ny arbetsmetod används eller utvecklas kan det dock vara intressant att utföra mätningar 

som kan jämföras med en annan metod och utvärderas. 
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6.4 Att mäta eller att inte mäta 

Att mäta bara för mätandets skull är inte någonting att sträva efter. Det måste finnas en 

vikt i att utföra mätningar. Mätningarna ska generera ett resultat som är till nytta för ett 

vidare arbete och det ska ge möjlighet till utveckling av verksamheten. Nyttan av 

mätningarna som görs på arbetsplatsen bör också vara proportionerlig gentemot 

kostnaden och tiden som läggs ner på att utföra dem. Under en intervju sades det, ”vi 

kan egentligen mäta allt men till vilken nytta?”.  

Utifrån detta påstående i kombination med litteraturen, som säger att mätningar är av 

största vikt för utvärdering och utveckling av verksamheten, bör man i projekten ta god 

tid på sig att planera och definiera vilka arbetsmoment där mätningar faktiskt kan utföras 

och där resultaten kan vara användbara. Att mätningar är onödiga och resurskrävande är 

till viss del sant och frågan om det är värt att lägga resurser på detta har ställts. 

Motfrågan blir då om man ser en förbättringspotential i arbetsmomentet. Är svaret ja, 

bör det finnas en vikt i att utföra mätningar och nedlagda resurser kommer då i 

slutändan att löna sig. Skribenterna tror nämligen att mätningar kan förbättra 

produktionen om de används på rätt sätt.  
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7. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att inom företaget fastställa en definition av begreppet produktivitet. 

Syftet med en fastställd definition är att alla ska förstå vad man inom företaget menar 

med produktivitet. Även om individens uppfattning är en annan så finns det inom 

företaget en klarlagd begreppsförklaring över vad produktivitet innebär och detta skulle 

kunna underlätta för hur man inom projekten arbetar mot god produktivitet. 

Vi rekommenderar även att vid projekteringen rikta extra fokus på mätningar av 

egenkontroller för att säkerställa kvaliteten ytterligare i produktionen. Exempelvis genom 

att följa det förslagna arbetssätt med inriktning mot kvalitet som har presenterats i 

kapitel 5. Analys och diskussion.  

 
Figur 5.1. 

Därefter föreslår vi att man inom projekten använder egenkontroller som mätetal för att 

säkerställa att arbetsmomenten utförs med rätt kvalitet. Vidare bör det sättas mål för 

utförandet av egenkontroller samt uppföljning av dessa.    

𝑈𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟
  

𝐺𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟
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1. Underlag för intervju 

Bakgrund 
Så som vi har förstått det är styrkort ett verktyg som ska leda och styra en organisation 

eller ett företag i önskad riktning. I ett styrkort finns olika mätetal som kontinuerligt 

rapporteras till ledningen. Vi har fått en inblick över Skanskas styrkortsarbete och förstått 

att det främst vinklas åt det finansiella planet. Av de fem lönsamhetsmålen (1. inköp, 2. 

värderade och oförutsedda risker och möjligheter, 3. tillkommande intäkter och 

kostnader, 4. produktivitet, 5. byggtid/ AK-kostnader) fokuserar vi i vårt examensarbete 

på produktivitet Vi vill undersöka om ytterligare mätetal än det ursprungliga som är 

”Summa bättre än kalkyl” kan införas under produktivitetsmålet i Styr- och målkortet. Vi 

kommer under en 10-veckors period undersöka möjligheter till andra mätetal, vi tänker 

oss att kapacitetsutnyttjande, kvalitet och mängd/tidsenhet skulle kunna vara alternativa 

produktivitetsmått.  

Genom litteraturstudier har vi fördjupat oss inom begreppet produktivitet, vad det 

innebär och hur det definieras. Vår generella uppfattning är att produktivitet är 

produktionsresultat i förhållande till insatta produktionsresurser, d.v.s.  

Produktivitet =  
produktionsresultat

produktionsresurser
 

 

Diskussion 

Tidigare forskning kring ämnet visar att det är nödvändigt att mäta produktivitet på 

enskilda projekt för att kunna följa upp produktiviteten och effekter av tillförda åtgärder. 

En bra produktivitetsmätning ska innehålla begriplig information, vara aktuell, tillförlitlig 

och nyttan av mätningarna bör vara proportionerlig kostnaderna och tiden.  

Några relevanta exempel på vilka mätetal som skulle kunna följas upp: 

Kapacitetsutnyttjande: 

Nyttjad maskintid

Disponibel maskintid
 

Verklig produktion 

Beräknad produktion
 

Verkligt producerat värde 

Beräknad produktion
 

Kvalitet: 

Godkänd produktion 

Total produktion
, 

Ojusterad produktion 

Justerad produktion 
 

Mängd/tidsenhet:  

Producerad mängd 

Arbetad tid
  

Beräknad produktionstid

Faktisk produktionstid
  

 



 

 

Tidigare studier visar även att det inom byggbranschen kan vara problematiskt att utföra 

produktivitetsundersökningar, problemen med att mäta beror på de olika 

förutsättningarna i projekten och det stora antal olika delar som dessa består av. 

Ytterligare faktorer som försvårar sägs vara det stora antalet yrkeskategorier samt 

tillkomsten av nya tillbehör och metoder inom byggandet.  

 
Syfte med Intervju 
Genom att intervjua Er inom Skanska hoppas vi få era personliga åsikter vilket kan 

användas som underlag i rapporten. Ni medarbetare kommer att intervjuas om era 

synsätt på produktivitet, produktivitetsmätningar och lite kort om styr- och målkortets 

funktion för projektet.  

 
Frågeområden 
 

 Produktivitetsmätningar 

Tillexempel: 

- Hur mäts produktivitet i detta projekt? 

 

 Skulle man kunna lägga till flera aspekter för att få en bättre styrning, exempelvis: 

- Kvalitetsmått (antal godkända byggdelar/ totalt antal byggdelar) 

- Kapacitetsutnyttjande arbetstimmar (utnyttjade timmar/ tillgängliga timmar) 

- Kapacitetsutnyttjande materialtillgång (mängd utnyttjat 

material/materialtillgång) 

 

 Styr- och målkort 

Tillexempel: 

- Kan man sätta ett procentuellt produktivitetsmål som gäller för projektet? 

 

  



 

 

2. Intervjufrågor 

Produktivitetsmätningar  
 Mäts produktiviteten i detta projekt? 

o Hur mäts produktiviteten i detta projekt? 

o Vilka faktorer använder ni er av i mätningarna? (total produktivitet?) 

 Hur ofta mäts produktiviteten - dagligen, en gång i veckan, en gång i månaden? 

 Vilka i företaget tar del av mätningarna?  

 Vilka är intresserade av mätningarna?  

 Presenteras dem för både yrkesarbetare och ledning?  

 Hur skulle man kunna mäta kvalitet och kapacitetsutnyttjande? 

 Hur ofta bör man mäta och följa upp? 

 Hur kan man ta nytta av resultaten i projektet? 

 Kan man ta nytta av resultaten i kommande projekt? (eller beror det helt och 

hållet på förutsättningarna?)  

 Kan man sätta ett procentuellt mål som gäller för alla projekt? 

 Vilket procentuellt mål skulle kunna vara rimligt? 

 Skulle det procentuella målet påverkas av ett projekts olika förutsättningar eller 

kan man ha samma mål för alla projekt? 

 Varför har man inte tidigare haft andra mätetal? 

  

 Är medarbetarna nöjda som det är med utformningen av styrkortet och skulle 

uppleva en införande av ett nytt mätetal “onödigt” och krävande?  

  

 

Mätresultat 
 Hur sammanställs mätresultaten? 

 Finns det någon utformad mall där mätresultaten införs? 

 Hur används mätresultaten? 

 Vad är syftet med mätningarna i detta projekt, är det enbart för att styra mot 

lönsamhetsmålen eller finns det något annat intresse?  

 Hur följs de upp? 

 Jobbar ni aktivt med att följa upp och dokumentera resultaten av mätningarna?  

 Hur dokumenteras mätningarna?  

 Hur presenteras mätningarna?  

 Vilka åtgärder vidtas om mätningarna går åt fel håll?  

 

  



 

 

Produktivitets faktorer 
 Vad kan man göra för att öka produktiviteten? 

 Vilka faktorer påverkar produktiviteten negativt?  

 Vad på arbetsplatsen kan påverka produktiviteten mest? (Ledaregenskaper, 

utbildade hantverkare, erfarenhet) 

 Hur viktigt är det att utföra produktivitetsmätningar? 

 Kan man se någon ökad produktivitet om man regelbundet gör mätningar och hur 

stor är den ökningen? 

 Vilka svårigheter finns med produktivitetsmätningar? 

 Vilken metod är att föredra, partiell- eller totalproduktivitet? Varför? 

 

 

 

 Hur skulle man kunna mäta kvalitet och kapacitetsutnyttjande? 

 Hur ofta bör man mäta och följa upp? 

 Hur kan man ta nytta av resultaten i projektet? 

 Kan man ta nytta av resultaten i kommande projekt? (eller beror det helt och 

hållet på förutsättningarna?)  

 Kan man sätta ett procentuellt mål som gäller för alla projekt? 

 Vilket procentuellt mål skulle kunna vara rimligt? 

 Skulle det procentuella målet påverkas av ett projekts olika förutsättningar eller 

kan man ha samma mål för alla projekt? 

 Varför har man inte tidigare haft andra mätetal? 

 

 Är medarbetarna nöjda som det är med utformningen av styrkortet och skulle 

uppleva en införande av ett nytt mätetal “onödigt” och krävande?  

 

  



 

 

 


