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Sammanfattning  
Byggbranschen beskrivs ha begränsade möjligheter att utveckla av material- 
och produktionsstyrningsstrategier på grund av temporära projektorganisationer 
och försörjningskedjor. Operativa strategier, som exempelvis val av 
produktionsmetod och material, kan ge betydande konkurrensfördelar. Idag 
mäts det emellertid inte i så stor utsträckning på aktivitets- eller processnivå där 
mått som ledtid och produktivitetsnivå kan bidra till utveckling.  

Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för att mäta 
materialflöden på byggplatsen. Avslutade och pågående byggprojekt har 
studerats med avseende på olika byggmaterial för att undersöka om skillnader i 
materialstyrning fanns. Ett problem med informationshanteringen var den 
bristfälliga dokumenteringen och spårbarheten, exempelvis saknades 
dokumentation för flera ton armering. Olika typer av mått inom organisation, 
tillverkande industri och byggprojekt presenteras. Dessutom presenteras ett 
alternativt mått, lagerperioder, som mäter tiden material ligger på 
byggarbetsplatsen innan inbyggnad. 

Datainsamling är ofta tidskrävande och fokus bör läggas på att kunna registrera 
tidpunkter för den operativa rapporteringen av händelser som sker kontinuerligt 
under ett byggprojekt framför att mäta och beräkna specifika mått. Avslutade 
projekt bör sparas i en databas med så låg aggregering som möjligt av 
projektdatan för att i efterhand kunna avgöra önskat aggregeringsnivå. Detta för 
att möjliggöra analyser på aktivitets- och processnivå. 

 

Nyckelord: Mätning, materialflöden, byggstyrning 
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1. Inledning 
Byggbranschen beskrivs ha begränsade möjligheter att utveckla av material- 
och produktionsstyrningsstrategier på grund av temporära projektorganisationer 
och löst hopsatta försörjningskedjor, (Dubois och Gadde, 2002)., kan ge 
betydande konkurrensfördelar. Idag mäts det inte i så stor utsträckning på 
aktivitets- eller processnivå där mått på ledtid och produktivitetsnivå, som är 
kända indikatorer inom fasta industrin, kan bidra till utveckling av operativa 
strategier, som exempelvis val av produktionsmetod och materialförsörjning.  

Jonsson (2005) konstaterar att det är en sektor som har bristande konkurrens, 
kvalitetsproblem, kostnadsökningar och en dålig produktivitet. Lutz och 
Gabrielsson (2002) drar slutsatsen att detta beror på för stor resursförbrukning i 
kombination med en föråldrad arbetsorganisation. Produktiviteten i 
byggindustrin var oförändrad från 1994 till 2003. Hur stort det produktiva 
bidraget är från arbetskraften varierar mellan olika undersökningar Jevrell 
(2006) nämner 50 % medan Alinaitwe (2006) nämner 30 %. 

Koskela (2000) anser att överförbrukning av tid och material är ett 
återkommande problem i hela byggprocessen. Bland orsakerna till 
kostnadsökningar finns; bristande kvalitet, materialslöseri, dålig planering av 
materialleveranser och lagring, bristfällig planering och suboptimeringar. 

För att veta var besparingspotentialen finns samt att undersöka om vidtagna 
åtgärder har fått avsedd effekt måste resultaten mätas. Jonsson (1996) beskriver 
att det som mäts är framför allt det som är enkelt att mäta eller det som måste 
mätas.  

Jonsson (2005) konstaterar att under de nio år som har gått sedan första studien 
har det inte hänt mycket vare sig på mätområdet eller för produktiviteten i 
branschen. Forsberg (2008) skriver att arbetsproduktiviteten har minskat trots 
att man mäter på projektnivå. I en intervjustudie av Polesie, (2011), rankade 
respondernterna mätning på plats 30 av 31 föreslagna åtgärder för att 
effektivisera resursutnyttjande. I det relativt nystartade programmet 
Bygginnovationen som syftar till att stärka byggnäringens konkurrenkraft blir 
mätfrågor av effektiviteten central, Bröchner (2010).  Därför är syftet med 
denna studie att undersöka förutsättningarna för att mäta materialflöden på 
byggplatsen.  
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2. Teori 
Mått i en organisation 
Verksamheten hos en organisation har minst två olika logiker: en 
verksamhetslogik och en kapitallogik. Verksamhetslogiken finns där förädling 
sker och där de operativa nyckeltalen och informationen är av betydelse. För 
kapitallogiken är finansiella nyckeltal det centrala. De nyckeltal som används i 
de respektive logikerna är inte tillräckliga indikatorer utan behöver 
kompletteras med mer information. En företagsledning behöver kunna 
kommunicera sina visioner och strategier i företaget vilket gör det nödvändigt 
att det finns lämpliga mått anpassade till den egna verksamheten. I den 
operativa verksamheten används finansiella mått för att bland annat prissätta de 
använda resurserna, (Ewing och Samuelson, 2002). 

En metod för att åskådliggöra tillståndet och utvecklingen i ett företag är att 
använda sig av balanserade styrkort. Ett syfte med detta är att kombinationen av 
finansiella och icke-finansiella mått ska ge en överskådlig bild av företagets 
prestationer inom dess huvudområden. Ett liknande metod är ”The Performance 
Pyramid”, se figur 1, vars grundsyn är att styrmåtten ska anpassas efter den 
logik och möjlighet att påverka som finns på olika organisationsnivåer i 
verksamheten. En skillnad mot balanserade styrkort är att de finansiella måtten 
används på högre nivåer medan icke-finansiella mått används på de lägre 
nivåerna. Olika nivåer i en organisation mäts med olika mått. Icke-finansiella 
nyckeltal kan utgöra ett snabbare varningssystem på att någonting håller på att 
hända i verksamheten, vilket gör att korrigeringar kan sättas in snabbare. Vad 
som är lämpliga nyckeltal avgörs av vad organisationen anser är av vikt. 
Därmed kan använda nyckeltal ändras eller bytas ut över tid (ibid.). 

Figur 1: Performance pyramid. 

Ett problem med att fokusera på vinstrelaterade mått är vinsten inte 
nödvändigtvis påverkas direkt av förbättringsåtgärder (Grünberg, 2004).  

Mått i tillverkande industri 
Enligt Langley et al (2009) kan operativa mått i industriell produktion delas in i 
tre huvudgrupper: produktivitet, utnyttjandegrad och prestation. 



84 

Utnyttjandegrad är ett mått för hur mycket de tillgängliga resurserna producerar 
i förhållande till den kapacitet som finns. Resurserna kan exempelvis bestå av 
maskiner, arbetskraft eller utrymme.  

Produktivitet = Output/Input 

Utnyttjandegrad = 100 (Utleveranstakt/Maximal kapacitet) 

Den maximala kapacitet som antas finnas är dock ett teoretisk värde.   

Langley et al (2009) beskriver hur prestationsmått kan delas in i olika 
kategorier. Supply Chain Council gör följande indelning: pålitlighet, 
tillgänglighet, flexibilitet, kostnad och ”finansiell styrning” (asset management). 
En annan variant är att dela in prestationsmåtten i följande kategorier: tid, 
kvalitet, kostnad och övriga mått. 

Mått i byggprojekt  
Produktiviteten för byggproduktions definieras på liknande sätt som för 
stationär industriell tillverkning: kvoten mellan output och använda resurser 
Thomas et al (1990). Sweiss (2000) (från Forsberg, 2008) anser att anledningen 
till att det inte finns någon standarddefinition av arbetsproduktivitet beror på att 
aktiviteter i byggföretag är unika och svåra att upprepa. Thomas och Sanders 
(1992) definierar arbetsproduktivitet som kvoten mellan summan av betalda 
arbetstimmar och summan av utfört arbete under samma period. Jonsson (1996) 
konstaterar att ett flertal författare har invändningar till att mäta en partiell 
produktivitet som arbetsproduktivitet i de fall andra resurser används som 
prefab-komponenter. På grund av att måttet är lätt att mäta och lätt att förstå är 
det att vanligt mått. 

Ballard (2000) presenterar ett annat sätt att mäta där fokus ligger på hur väl en 
planering har fungerat. Måttet utgörs av kvoten mellan utförda aktiviteter och 
planerade aktiviteter. Syftet med måttet är att spridningen av variation till 
efterföljande aktiviteter ska undvikas för att förbättra pålitligheten i arbetsflödet. 
Percentage Plan Complete (PPC) är korrelerat med produktiviteten, en högre 
andel utförda aktiviteter motsvaras av en högre produktivitet. Måttet är tänkt att 
utgöra en del av en arbetsmetodik (Last Planner). 

PPC = 100 (Utförda aktiviteter/Planerade aktiviteter) 

Material kan indirekt användas som en indikator till produktivitet, vilket gör att 
det för vissa material kan räknas på olika sätt. Betong kan dels beräknas baserat 
på den teoretiska mängden som kan härledas från ritningar eller kostnad för 
köpt volym dividerat med nettokostnaden för föreskriven kvalitet. Anledningen 
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till detta är att den förslagna kvaliteten kan ändras av platschefen på bygget. Det 
lämpligaste sättet är att mäta det ekonomiska värdet. Produkter av mer komplex 
natur kan mätas med mått som antal lägenheter. Är dessa av olika material kan 
jämförelser göras mellan olika projekt genom att enbart jämföra med likvärdiga 
material. (ibid.) 

Jonsson (1996) beskriver metodproblem som fanns när hans studie skulle 
genomföras. För att kunna genomföra produktivitetsmätningarna krävdes 
resurser i form av personal, dessa resurser kunde inte de olika projekten erbjuda. 
Lösningen blev att använda arbetslösa ingenjörer som via ett 
arbetsmarknadsprojekt utförde delar av mätningarna tillsammans med 
författaren och en examensarbetare. Inga mätningar genomfördes av 
byggföretagen. 

Alternativa projektmått inom byggindustrin 
Ett sätt att mäta materialflöde, eller brist på materialflöden är att mäta hur 
många perioder i lager ett visst material har, vilket kan kallas lagerperiod eller 
Periods In Stock (PIS). Detta mått är ursprungligen ett prognosmått för att spåra 
systematiska fel i en prognos. (Wallström, 2009) 

En skillnad mellan byggindustri och tillverkande industri är osäkerheten i 
efterfrågan och hur lager används. I tillverkande industri kan lager användas för 
att kompensera för en delvis okänd och varierande efterfrågan. I ett byggprojekt 
är efterfrågan för material väl underbyggd i förhållande till industrin. Hur väl 
materialefterfrågan stämmer överens beror till stor del på hur korrekta ingående 
kalkyler är. I ett byggprojekt är lager ett sätt att möta osäkerheten i produktion 
och inte efterfrågan. (Norberg et al, 2007; Wallström, 2010)  

Syftet med lagerperioder är att måttet visar på kombinationen av exponeringstid 
och medelantal av materialet under projekttiden. I undersökningar kring det 
faktiska priset för en gipsskiva utgör kapitalbindningen ett par procent av 
kostnaden. Skador, spill och svinn står för en större del kostnaderna. Ju längre 
tid ett material exponeras på en byggarbetsplats desto större risk för s-kostnader 
(skador, spill och svinn). 

Figur 2 visar ett typfall för materialleverans. Materialet anländer långt innan det 
är dags att använda det, därmed uppstår det en liggtid för materialet. Med 
liggtid avses den tid från leverans till det att materialet börjar byggas in 
(produktion där materialet ingår startar). (Norberg et al, 2007; Wallström, 2010) 
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Figur 2: Observerad lagerhållning för armering. Armeringen levereras i 
två omgångar och har en liggtid på nästan på en månad innan 
aktiviteterna startar (Lindström, pågående examensarbete) 

Måttet är tänkt att används vid utvärdering av lager på plats, leverantörer och 
planering. Måttet är såväl närlogistik som supply chain management relaterat. 
Måttet beräknas efter att materialet har används eller i slutet av ett projekt. Det 
är framför allt tänkt att vara till hjälp vid utvärderingar för att spåra 
materialflöden som har en förbättringspotential. Att utvärdera samma eller 
liknande material (substitut) eller leverantörer från flera projekt ger en 
möjlighet till en tydligare bild av förbättringsmöjligheter. (Norberg et al, 2007; 
Wallström, 2010).  

3. Emperi 
I projektet studerades avslutade och pågående byggprojekt med fokus på 
mätning, informations- och dataflöden, informations- och datalagring. För att 
göra detta valdes några allmänt förekommande material ut. Främst platschefer 
har intervjuats. Bland de utvalda materialen fanns: 

Isolering, därför att det är utrymmeskrävande och därmed intressant att se hur 
tidigt materialet levererades i förhållande till då det började byggas in.  

Armering, därför att materialet används tidigt i ett byggprojekt vilket medför 
att komplexiteten i projektet är lägre. Enligt intervjuer som gjordes skulle detta 
vara en av de aktiviteter som normalt kunde hålla tidsplanen.  

Observerad lagerhållning för armering
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Främst studerades fakturor i det avslutade projektet. Detta för att fastställa 
levererade mängder och datum för att i ett senare skede jämföra dessa datum 
mot inbyggnadsdatum från dagböckerna (en typ av loggbok för projektet där 
vad som görs varje dag noteras). Mängden fakturor och projektets karaktär 
gjorde att enbart isolering valdes bland de tilltänkta materielen. Det var inte 
möjligt att spåra tillräckligt många leveranser för att täcka den mängd som 
rimligtvis hade behövts.  

Materialflöde och produktivitet var omöjliga att beräkna då den fakturerade 
mängden isolering inte motsvarande den erforderliga mängden enligt 
ritningarna. Mängden levererad isolering baserades på följesedlar och fakturor 
från projektet som lagrades i pärmar. Inbyggnadsdatum var inte möjligt att 
spåra. Anledningen till att isoleringsmängden inte stämde var att restlager från 
andra projekt utnyttjades i första hand. Denna information fanns inte 
dokumenterad bland följesedlarna.  

Alternativet till de pärmar som innehöll följesedlar var den IT-dokumentation 
av fakturor från projektet som består av pdf-dokument, inte någon databas. 
Sökningen av pdf-fakturorna var endast möjligt att göra på platschefen egen 
dator, samt den dator som platschefens chef förfogade över. Då ingen databas-
sökning var möjlig utan endast ett slumpmässigt sökande bland pdf-filer som 
laddades långsamt, var detta inte ett alternativ för att hitta ytterligare 
information kring isoleringsmängder och leveranser. 

Undersökning nummer två gjordes på ett pågående projekt för att sannolikheten 
skulle vara större för att allt material var spårbart. Armering valdes som det 
lämpligaste materialet. Anledningen till att välja armering var att alla moment 
där armering skulle användas var redan avslutade. Förutom fakturor skulle även 
dagböckerna studeras för att kontrollera leveranser såväl som produktivitet. 
Samma problem som i studie nummer ett uppstod. Spårbarheten kring mängden 
material var inte tillräcklig för att kunna genomföra beräkningar. 

Leverade mängder armering summerades och jämfördes med de teoretiska 
mängder som krävdes enligt ritningarna, se Tabell 1. Beräkningarna av 
armeringsmängder gjordes av en civilingenjör med erfarenhet inom området 
som ej var knuten till projektet. Med saldo avses leverad mängd minus inbyggd 
mängd. Positivt saldo innebär att mer har levererats än vad som har byggts in. 
Leverad mängd är den mängd som levererats senast inbyggnadsdatum för 
mellanblälklag och gårdsbjälklag. Saknad andel (%) är kvoten mellan leverad 
mängd och teoretisk mängd där armering saknas. För Gårdsbjälklag – post 
inbyggnad tas ingen hänsyn till när leveranser av materialet har skett. 
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All armering gick inte att spåra. Enligt de följesedlar och fakturor som fanns 
räckte inte leveranserna av armering med dimensionen 12 mm för täcka behovet 
baserat på ritningarna för mellanbjälklaget, se Tabell 1. Detta betyder att 
levererade materialmängder och/eller inbyggnadsdatum inte är korrekta. En viss 
del av underskottet kan förklaras med den teoretiska beräkningen som har skett 
utifrån ritningar. Men att det saknas mer än 4,6 ton 12 mm armering 
(Gårdsbjälklag) är så pass stora skillnader att det inte går att förklara enbart med 
teoretiska beräkningar. 

Om hänsyn till leveransdatum inte tas (Gårdsbjälklag – post inbyggnad) saknas 
1,7 ton 10 mm armering, 161 kg 12 mm armering. Dessutom har 4,6 ton för 
mycket levererats av 16 mm armering, vilket är 3 gånger mer än den teoretiskt 
använda mängden. Den rimligaste anledningen till detta är att den 
dokumentation som fanns tillgänglig för armering inte var fullständig. 
Dokumentationen kring vissa leveranser saknades. Den dagbok som fördes då 
armeringen gjordes saknades enligt ledningen, vilket gör att eventuella 
avvikelser jämfört med planering som skedde inför armeringen är okända. Det 
är i vilket fall som helst orimligt att tre leveranser sker efter det att inbyggnad är 
klar. 

Tabell 1: Sammanställning av inbyggda och levererade mängder 
armering. 

  Typ (mm) Saldo (kg) 
Saknad andel 

(%) 
 10 4782  
Mellanbjälklag 12 -3525 100 
  16 701  
 10 -3739 14,1 
Gårdsbjälklag 12 -4664 39,8 
  16 -39 2,6 
 10 -1719 7 
Gårdsbjälklag - post inbyggnad 12 -161 2,2 
  16 4598  
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4. Analys 
Det stora problemet med att mäta i ett byggprojekt är inte vad man ska mäta 
utan hur ska man kunna mäta det man är intresserad av. Att mäta innebär ett 
manuellt merarbete. Styrningen av ett byggprojekt kräver all tid av ledningen 
och förändringar som uppstår under projektets gång prioriteras, inte att mäta 
produktion eller materialflöden. Som en respondent uttryckte det: ”gipsskivor 
köps så fort källaren är klar, då kan gipset ligga till sig under några månader 
och man behöver inte funderar på vilka mängder man behöver beställa eller om 
leveranserna kommer i tid”. Ett problem med denna filosofi är att material kan 
flyttas flera gånger på arbetsplatsen innan det byggs in.  

I efterhand är det svårt att utvärdera projektet då det kräver stora insatser av 
manuellt arbete för att hitta den information som därefter ska sammanställas. 
Att hitta dokumentationen som gällde isolering från ett projekt som varade i 
ungefär 6 månader tog cirka 24 mantimmar. Dessutom var det osäkert om allt 
material hittades. Detta var för ett material, isolering. Ett byggprojekt består av 
betydligt fler materialtyper, vilket gör att sammanställningstiden blir lång. 
Därefter ska själva projekt utvärderas. Förutom osäkerheten i de framräknade 
måtten är det inte möjligt att styra ett pågående projekt med denna typ av 
måttberäkning. Sammanställning av data och beräkningar är för långsamma för 
att kunna vara till praktisk hjälp. 

Det intrycket kring vad som mäts är att mätningar undviks så långt som möjligt 
på grund av besvären att genomföra mätningarna samt de resurser som krävs. 
Det är inte mätningar som ligger till grund för beslut under ett projekts gång 
utan erfarenhet och uppskattningar. Dessutom finns det ingen koppling som 
medger automatisk uppdatering av de olika planerna om en förändring sker. 
Varje plan lever sitt eget liv, för att kunna behålla kontrollen över projektet 
handlar det om att hålla den ursprungliga planen så långt som möjligt. En 
möjlig produktivitetshöjning för delar av projektet vägs mot att kontrollen 
förloras över projektet. Enskild produktivitetshöjning innebär mindre fördelar 
än risken för kaos. För att kunna ha en dynamisk planering krävs det stöd för 
detta. Ett lämpligt stöd är ett program där en förändring leder till uppdateringar 
i samtliga planer samt att alla efterföljande aktiviteter uppdateras. För att kunna 
mäta krävs det att det inte innebär ett merarbete utan är införlivat i det dagliga 
arbetet samt att lagringen av datan från mätningarna inte kräver en omfattande 
arbetsinsats för åtkomst. 
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Vad som mäts och dokumenteras idag är i huvudsak kopplat till ekonomi. Det 
medför att det är endast de övre delarna av performance pyramid som mäts. 
Någon formell mätning på aktivitets- eller processnivå görs inte. Därmed blir 
det svårt att veta hur bra eller dåliga vissa val i projektet har varit då vissa 
sämre val kan vägas upp av bättre val. Stora avvikelser kommer troligen att 
märkas men inte mängden små avvikelser som kan påverka kostnaderna mer på 
grund av sitt antal. Platschefen gör egna, ”privata” mätningar av det som 
identifierats som kritiskt för ett projekts ekonomiska framgång.  

Det är tveksamt om något som är relaterat till flöden mäts. Vid planeringen av 
projektet tas det hänsyn till att vissa material inte bör ligga på byggarbetsplatsen 
utan bör byggas in direkt. Ett problem är vem som ska ansvara för denna del. 
Inköp har fokus på själva inköpet och budget för inköpet, frågan är om inköp 
mäts med hänsyn till materialflödet. Ett liknande scenario återfinns hos 
produktion där produktion prioriteras för materialflöden. Problemet är att veta 
om rätt balans mellan inköp, materialflöden och produktion uppnås. Jämförs 
tillverkande företag med byggföretag tyder det på att det är en stor skillnad 
kring arbetet med effektiva flöden då logistik och materialstyrning finns som en 
egen enhet. Om inte material- och resursflöden uppmärksammas är det 
tveksamt om byggföretag kommer att uppnå sin potential. Därmed inte sagt att 
organisationen måste ha samma utseende som ett tillverkande företag.  

Datainsamling är ofta tidskrävande och fokus bör läggas på att kunna registrera 
tidpunkter för den operativa rapporteringen av händelser som sker kontinuerligt 
under ett byggprojekt framför att mäta och beräkna specifika mått. Dessutom 
bör mått vara utformade så att de inte blir projektunika eller inaktuella över 
tiden. Ballard (2000) anser att enbart avslutade aktiviteter ska få en procentsats 
som är 100 % och övriga aktiviteter inklusive avbrutna aktiviteter har 0 % till 
dess att den är helt slutförd. Detta är en logik som har visat sig fungera då fokus 
ligger på planering och produktion. Detta fokus som är ett resultat av Last 
Planner metodiken medför komplikationer vid mätning av materialflöde. Ur ett 
materialflödesperspektiv kommer Last Planner att ge upphov till förvrängningar 
för vissa mått. Anta att ett material levereras i början av period 1. Inbyggnaden 
av detta material sätter igång direkt men måste avbrytas efter några perioder. 
Om den mängd som byggts in rapporteras kommer projektlagersaldot minus 
inbyggda enheter. Om den påbörjade aktiviteten även ses som noll procent 
avklarade ur ett materialperspektiv kommer projektlagerperioder och 
projektmedellager att påverkas. Med hänsyn till den faktiska produktionen som 
har skett kommer det att uppstå en skillnad jämfört med då ingen hänsyn tas till 
materialförbrukning.  
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5. Diskussion 
Avslutade projekt bör sparas i en databas med så låg aggregering som möjligt 
av projektdatan för att i efterhand kunna avgöra önskat aggregeringsnivå. Med 
högre grad av aggregering kommer det att vara svårare att mäta på de lägre 
nivåerna i performance pyramid, vilket kommer främst att påverka analyser på 
aktivitets- och processnivå. 

Vad bör mätas? Det som är intressant ur strategiskt perspektiv, hur man ska 
konkurrera, och det platschefen behöver för att kunna genomföra 
tillfredställande styrning av ett projekt är två parametrar som bör beaktas. De 
problem som existerar är ytterligare en parameter. Ett sätt att identifiera mått 
som krävs är att använda sig av performance pyramid och Koskelas 
begränsningar som presenterades i inledningen. Exempelvis kan materialslöseri 
kopplas till leveranssäkerhet och ledtid på aktivitetsnivå och flexibilitet på 
processnivå. Dessutom bör ett flertal dimensioner mätas för att undvika 
suboptimeringar. Med enbart ett mått ökar sannolikheten att måttet blir målet 
och prioriteringar görs för att uppfylla måttet. Det sätt, som kan vara resurser, 
hur värdet på måttet har tillkommit mäts inte. Därför bör även exempelvis 
materialflöden mätas parallellt.  

Det stora inslaget av manuellt arbete för att genomföra mätningar gör att mått 
som kan beskriva tillståndet i aktiviteter och processer inte mäts. Kostnaden 
upplevs för hög och relevansen för låg. Vad som egentligen faktiskt mäts är 
trots allt troligen mer än vad som finns dokumenterat i efterhand. Bristen på 
databasdokumentation gör det svårt att se vad som mäts.  

Idag mäts projekt med hjälp av enkäter vilka mäter upplevelse och 
uppfattningen kring ett projekt, vilket korrelerar med hur pass framgångsrik 
produktionen har varit. Då en upplevelse mäts finns en subjektivitet kring 
bedömningen. Det är inte säkert att två personer ger en likvärdig bedömning på 
samma företeelse. Dessutom blir det problematiskt att mäta på detaljnivå och 
dokumentera utfall på aktivitetsnivå. 

Vissa åsikter som har framkommit vid intervjuer och diskussioner är att det är 
erfarenhet och inte mått som behövs. Det är resursslöseri att mäta då alla 
projekt är unika vilket gör att måtten blir värdelösa utanför projektet. Exempel 
på detta fokus på skillnader istället för likheter kan även spåras i forskning, som 
att det finns inte en standarddefinition för arbetsproduktiviteten. Detta beror på 
att projekt är ofta unika och därmed svåra att upprepa. De skillnader som finns 
är lättare att hitta på projektnivå än på aktivitetsnivå. Byggbranschen är troligen 
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mer projektunik än aktivitetsunik. En fördel med att kunna mäta på 
aktivitetsnivå är att det blir lättare att kunna jämföra liknande delar i olika 
projekt och därmed kunna underlätta för att skapa en lärande organisation. 
Många delkonstruktioner är standardlösningar exempelvis väggkonstruktioner 
som upprepas i olika projekt.  

Hur pass utbredd attityden; att det som behövs är erfarenhet och inte mått, har 
inte undersökts men den indikerar att för att mätningar ska kunna genomföras 
bör det innebära fördelar för de inblandade, vilket ett IT-stöd kan ge. Att basera 
måtten på den operativa rapporteringen så långt det är möjligt borde ge ett bra 
mätunderlag. Dessutom bör mätningar följas upp, till en början inte för att 
utvärdera mätetalen utan för att få en rutin så det mäts i fortsättningen så att 
tillräckliga mängder data generas vilket gör att det finns en mängd projekt och 
aktiviteter att ta lärdom av. Därför är det viktigt att förmedla och att använda 
resultaten för att förbättra processer. Med fungerande mätningar kan det ge 
mycket mer än att fastställa medelproduktiviteten hos exempelvis snickare. 
Mått och analyser av mått kan utgöra ett underlag för kommunikation. 

Ytterligare en fara med införandet av mått är ett för stort fokus på enskilda mått, 
om för få mått eller för få dimensioner mäts. I samband med depressionen på 
1920-talet i USA var det stort fokus på lageromsättningshastigheten. Så stort att 
företag upphörde att lagerföra artiklar för att höja sin omsättningshastighet med 
katastrofala följder för företaget. Måttet blev viktigare än verkligheten. Ett mått 
ska beskriva en verklighet inte ersätta den. 
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