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 I  

FÖRORD 
 
Den här förstudien har genomförts för att skapa en uppfattning om hur långt 
forskningen och arbetet inom byggbranschen kommit när det gäller 
produktivitetsfrågor. Initiativtagare till förstudien har varit Jan Byfors, 
Forsknings- och utvecklingsdirektör vid NCC AB samt Jan Borgbrant, Professor 
vid avdelningen för produktionsledning, institutionen för samhällsbyggnad, 
Luleå tekniska universitet. 
 
Studien har genomförts av undertecknad, som efter en tid inom svensk 
skogsindustri återvänt till bygg- och anläggningsbranschen, och numera innehar 
en adjungerad professur vid avdelningen för produktionsledning, LTU.  
 
Det har varit intressant att efter 9 år inom den svenska sågverksindustrin kunna 
jämföra hur långt man inom byggindustrin kommit i fråga om 
produktivitetsmätningar och produktivitetsutveckling. Jag kan efter att ha 
genomfört denna förstudie konstatera att byggbranschen ligger långt efter nu 
liksom då jag gjorde min avhandling 1996. Som exempel på det kan nämnas att 
inom det företag i sågverkindustrin där jag var ansvarig lyckades vi under den 
tiden öka produktionen per anställd med närmare 200 procent! Bakom det låg 
den hårda konkurrensen på den världsmarknad vi var verksamma på, samt den 
snabba tekniska utvecklingen som konkurrensen drev fram. 
  
Studien, med beteckningen "Förstudie om produktivitetsfrågor" och med 
projektnumret 11538, har finansierats av Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, SBUF, som jag härmed vill tacka. Jag vill även rikta ett stort 
tack till mina 2 bollplank; Jan Byfors och Jan Borgbrant som med många och 
kloka råd hjälpt mig in på rätt spår vid ett flertal tillfällen då vi diskuterat 
frågeställningar och problem via telefon. Möten som ibland blivit lite lustiga 
med tanke på deltagarnas förnamn men där ett brinnande intresse och öppna 
diskussioner hjälpt arbetet framåt. 
 
 
 
Luleå februari 2005 
 
 
 
Jan Jonsson 
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1. BAKGRUND 
 
Svenska företag upplever idag en allt ökande konkurrens från företag i andra 
länder. Att transportera produkter och tjänster över hela jorden är inte längre en 
utopi utan det görs dagligen. Råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter skickas 
mellan jordens länder i en omfattning och till en kostnad som bara för några 
decennier sedan var en omöjlighet. Mha Internet kan också inköpare och 
konsumenter snabbt och effektivt hitta leverantörer över hela världen.  
 
För att klara konkurrensen från andra länder med lägre löner och billigare 
råvaror är det av yttersta vikt att svenska företag a ständigt arbetar för att 
effektivisera såväl forskning, utveckling, design och produktion. 
Produktivitetsförbättringar är därför en nyckelfråga för hela svenska samhället. 
Utan förbättringar av produktiviteten tappar vi snabbt i konkurrenskraft. Under 
det senaste decenniet har också brister i produktivitetstillväxt inom såväl svensk 
industri som offentlig verksamhet diskuterats. Med en allt tuffare internationell 
konkurrens kombinerat med allt större krav på offentliga åtaganden i den 
svenska välfärden är en hög produktivitetstillväxt inom såväl privat som 
offentlig verksamhet av yttersta vikt. 

 
Figur 1. Näringslivets produktivitetsutveckling. Förädlingsvärde till 
baspris/arbetade timmar. Procentuell förändring från föregående år (SCB) 
 
En del av svensk industri som hittills varit relativt förskonad från internationell 
konkurrens är den svenska byggsektorn som med sina ca 450 000 verksamma 
personer utan tvekan är en av de viktigaste i det svenska samhället. Det gäller 
dels i form av antalet sysselsatta och dels utifrån sektorns andel av BNP, som i 
Sverige liksom i övriga västeuropeiska länder ligger mellan 5 och 10 %. Bristen 
på internationell konkurrens har lett till ett alltför lågt konkurrenstryck vilket 
oroat ett antal aktörer under senare år. En effektiv byggsektor är av yttersta vikt 
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även för den exportinriktade svenska tillverkningsindustrin. Utan en effektiv 
svensk byggindustri kommer man att få betala onödigt mycket för de 
investeringar som genomförs vilket i slutändan leder till försämrad internationell 
konkurrenskraft. På samma sätt kommer stat, kommun och landsting att få 
mindre utfört för de skattepengar som avsätts varje år i investeringar i 
infrastruktur. 
 
Regeringen har varit oroad över utvecklingen inom svensk byggindustri och 
under åren tillsatt olika utredningar som kommit med förslag om hur 
byggsektorn ska bli effektivare. Senaste exemplet var när man tillsatte den s.k. 
Byggkommissionen, som lämnade sitt betänkande, ”Skärpning gubbar!”  2002. 
Kommissionen konstaterade att branschstrukturen inom bygg- och 
anläggningssektorn leder till ett svagt konkurrenstryck pga. faktorer som hög 
koncentration, vertikal integration, inslag av korsvis ägande, svag 
importkonkurrens och inträdesbarriärer. Enligt rapporten resulterar detta i höga 
priser, svårigheter att påverka utbud, låg produktivitet, dålig kvalitet och svagt 
omvandlingstryck. Man konstaterar vidare i rapporten att utbildningsnivån i 
byggbranschen är lägre än i många andra branscher.  
 
I ett antal andra rapporter och utredningar har man också ifrågasatt branschens 
förmåga att komma tillrätta med problem som högt kostnadsläge, bristande 
kvalitet, låg FoU, låg produktivitet m fl. Man kan nog med fog säga att det 
knappast finns någon annan bransch som av stadsmakterna är så 
genomanalyserad som den svenska byggbranschen. 
 
Sedan 70-talet har svensk byggindustri inte utvecklats i samma takt som övrig 
industri (Burstrand). Byggkostnadsdelegationen (2000) redovisar i sin rapport 
att medan tillverkningsindustrin under perioden 1965 till 1996 ökade 
totalfaktorproduktiviteten med i genomsnitt 2,9 %/år så var samma siffra för 
byggindustrin endast 1,7%. Även ökningarna i arbetsproduktivitet var väsentligt 
högre inom svensk tillverkningsindustri än inom byggindustrin. Medan 
arbetsproduktiviteten inom tillverkningsindustrin ökade med hela 3,9 procent 
per år under samma period var ökningen inom byggindustrin endast 2,9 procent 
per år. Man vet samtidigt att internationell konkurrens påverkar företagens 
produktivitet och tvingar fram rationaliseringar vilket kan vara en förklaring till 
skillnaderna. Nedanstående figur (figur 2) illustrerar hur byggindustrin tappat i 
konkurrenskraft då ökade löner inom byggindustrin inte i likhet med annan 
industri kompenserats genom en ökad produktivitet. 
 
Med dagens allt mer öppna ekonomier inom EU och världen finns såväl hot som 
möjligheter i framtiden. Kan svensk byggindustri lyckas med att skapa en 
positiv produktivitetsutveckling finns goda möjligheter att både behålla en stark 
position på sin hemmamarknad och samtidigt skapa möjligheter till export. 
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Figur 2. Löneökning korrigerad för produktivitet (SCB och NCC) 
 
Sverige har också, enligt professor Roger Flanagan (1999), några av världens 
bästa och mest respekterade byggföretag som är fullt kompetenta att konkurrera 
med världens största. Något som Flanagan finner anmärkningsvärt med tanke på 
den lilla befolkningen i Sverige och den därmed begränsade inhemska 
marknaden. Svensk byggindustri har trots allt ett relativt bra utgångsläge med 
kompetenta och starka företag. Det gäller emellertid att man nu i takt med en allt 
snabbare ökande internationella konkurrens från såväl komponenttillverkare 
som rena byggföretag att arbeta aktivt för att möta denna konkurrens. 
Misslyckas man finns i stället risker att man kommer att tappa på 
hemmamarknaden samtidigt som möjligheterna för framgångsrik export av 
svenska byggtjänster minskas. Den s.k. Byggkostnadsdelegationen (2000) har i 
sin slutrapport ställt upp som en första målsättning att: 

• Byggkostnaderna ska minskas med 10% 
• Byggtiderna ska minskas med 10-20% 
• Kvalitetsfelen ska minskas med 20% 

 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har i sitt förslag till 
utvecklingsprogram, kallat Byggframsyn, för den svenska bygg- och 
fastighetssektorn tryckt på att det finns en stark vilja att utveckla hela sektorn. 
Tanken med programmet är att det ska resultera i en vision och mål för en 
attraktiv, kvalitetsmedveten och kompetent bygg- och fastighetssektor. Man har 
i programmet en vision om att Sverige år 2020 skulle kunna ha världens mest 
högpresterande, effektiva och attraktiva bygg- och fastighetssektor. I visionen 
står även att fungerande marknader driver utvecklingen framåt och 
kvalitetsfrågorna är i fokus. 
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2. SVENSK OCH INTERNATIONELL BYGGINDUSTRI 

2.1. Den svenska byggindustrins marknad 
Svensk byggindustri har det senaste decenniet tvingats till dramatiska 
förändringar genom att framför allt bostadsbyggandet minskat dramatiskt. Sedan 
den finansiella krisen i början av 90-talet och de därefter minskade statliga 
subventionerna i form av investerings- och räntebidrag har det skett en mycket 
kraftig nedgång. Marknaden har därefter etablerat sig på en betydligt lägre nivå 
än tidigare och de flesta bostadsprojekt som genomförts på senare tid har varit 

Figur 3. Lägenhetsbyggandet i Sverige (Sv. Byggindustrier) 
 
lokaliserade till attraktiva lägen och därmed avsedda för personer med högre 
inkomster (Persson). Branschbedömare anser att bostadsbyggandet fallit till 
nivåer som är för låga för att komma tillgodose kommande behov. 
 
Under perioden efter den sk Fastighetskrisen har branschen förutom nedgången i 
bostadsbyggandet upplevt en utslagning och uppköp av medelstora 
byggentreprenörer så att det i dagsläget endast finns 3 rikstäckande 
entreprenadföretag inom bygg- och anläggning; NCC, PEAB och Skanska samt 
ett stort antal lokala entreprenörer utan egentlig marknadsmakt 
(Byggkostnadsdelegationen). Huruvida detta är negativt för konkurrens och 
kostnader kan emellertid diskuteras. I en rapport från Rune Wigren (refererad i 
Dagens Nyheter, 2003) drar han slutsatsen att det är i städerna med största 
byggföretagen på marknaden man har lägst byggkostnader. Den allmänna 
uppfattningen är annars att det är ett stort problem att byggbranschen i Sverige 
domineras av ett så litet antal stora byggbolag.  
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När det gäller anläggningsbyggandet i Sverige, som utgör en mycket stor del av 
det totala byggandet, så har den marknaden under de senaste decennierna visat 
sig vara mer stabil än husbyggandet, där bostäder utgör en så betydande del. 
Men även här finns betydande variationer mellan olika år vilket framgår av 
nedanstående figur som visar det svenska vägbyggandet i Vägverkets regi de 
senaste 5 åren. Som framgår av figuren ökade investeringarna mellan år 2000 
och år 2003 med över 50%. 
 

Figur 4. Vägverkets investeringar i Mkr (2003 års nivå) det svenska vägnätet 
mellan 1999 och 2003 (VV:s årsredovisning 2003) 
 
Under sista tiden har man från SCB:s sida kunnat skönja vissa tecken till en 
konjunkturuppgång och mycket talar nu för att man inom den hårt pressade 
byggindustrin under de närmaste åren kommer att få uppleva en period av ökad 
efterfrågan. Figur 5 visar SCB:s konjunkturbarometer som bygger på insamlat 
material från branschen. Barometern har till uppgift att försöka ge indikationer 
om konjunkturen baserat på företagens bedömningar om orderingång mm innan 
det finns annat material att tillgå. 
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Figur 5. Konjunkturbarometer byggindustri. Diagrammen visar nettotal, det vill 
säga saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ 
förändring (SCB) 

2.2. Kostnadsutvecklingen i branschen 
Mycket kritik och oro har också framförts mot hur kostnadsutvecklingen under 
senare år skenat iväg. Bland flera konstaterar Anheim (2001) i sin avhandling att 
byggsektorns kostnadsökningar ligger över konsumentprisindex de senaste 
decennierna. Samtidigt har branschen haft en betydligt sämre produktivitets- och 
kvalitetsutveckling än andra branscher. 
 
I en artikel i tidningen Byggindustrin år 2000 lyfter Jan Borgbrant fram 
problemen med att kostnaderna i branschen ständigt stiger snabbare än andra 
varor och tjänster i det svenska samhället. Han menar vidare att själva processen 
i branschen är kostnadsdrivande och att man saknar kundanpassning. Han tycker 
att man inte i branschen lyckas ta med sig erfarenheter från tidigare projekt och 
att man ej heller lär sig att effektivisera som annan industri gör. 
 
Mycket av diskussionerna under senare år kring höga kostnader har kommit att 
handla om just bostäder. Orsaken till det är att det finns relativt gott om 
jämförelser när det gäller såväl produktionskostnader som hyreskostnader i 
Sverige. Ska man försöka sig på motsvarande jämförelser inom exempelvis 
vägbyggandet, som trots allt omsätter betydande belopp, blir det svårare. I 
officiell statistik från Vägverket framgår att produktionskostnaderna per km 
producerad väg varierar betydligt över åren men någon tydlig trend kan man inte 
utläsa ur materialet vilket i sig är anmärkningsvärt. Anledningen är förmodligen 
att vägprojekten skiljer sig för mycket åt för att en jämförelse ska låta sig göras 
på ett enkelt sätt samtidigt som antalet projekt är förhållandevis litet.  
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Vid kontakter med de 2 stora beställarna på anläggningssidan, Vägverket och 
Banverket, hänvisar bägge till kostnads- och produktivitetsuppföljningar hos de 
entreprenörer som ansvarar för produktionen. 

 
Figur 6. Totala kostnader samt à-priser för Vägverkets investeringar under 
perioden 1999-2003 (Vägverket) 
 
När det gäller bostäder däremot finns det mycket jämförelsematerial även om 
kvalitetsskillnader mm kan påverka utfallet vid en jämförelse. Nedanstående 
figur visar hur kostnaderna för byggandet av bostäder i Sverige ökat i jämförelse 
med den allmänna prisutvecklingen. 

Figur 7. Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag samt KPI (SCB) 
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Extra oroande är ökningen av produktionskostnaderna under senare år. 
Produktionskostnaderna i bostadsbyggandet har ökat med 75% mellan 1995 och 
2003 medan KPI under samma period endast ökat med 5%!.  Motsvarande 
siffror framgår av nedanstående figur som visar ökningen i 
nyproduktionskostnad för flerbostadshus mellan 1995 och 2001 för Sverige resp. 
Stor-Stockholm. Av figuren framgår att de kostnader som ökat i särklass 
snabbast är kostnaderna för mark. 
 

 
Figur 8. Nyproduktionskostnader flerbostadshus 1995 resp. 2001 (NCC) 
 
Kostnadernas sammansättning framgår av nedanstående figur. Där framgår att 
direkta lönekostnader utgör 22% av byggkostnaden.  

 
Figur 9. Kostnadsfördelning i flerbostadshus 2001 (NCC) 
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Lönekostnaderna för arbetare inom byggindustrin har enligt statistik från SCB 
visserligen ökat något mer är inom andra delar av det svenska samhället men 
skillnaderna är relativt små. Under de senaste 10 åren har arbetskostnadsindex 
för arbetare inom byggindustrin ökat med 53,8 % medan motsvarande siffra för 
exempelvis. Gruv-, mineral- och tillverkningsindustri ligger på 48,8%. 

 
Figur 10. Arbetskraftskostnadsindex för 2004. Index år 1994 = 100 (SCB) 
 
En hög löneökningstakt kan således inte ensamt förklara de accelererande 
byggkostnaderna under den senaste 10 års-perioden. Däremot kan en svag 
arbetsproduktivitetsutveckling ha medfört att kostnaderna ändå stigit mer än 
inom andra delar av svensk industri. Man kan under alla omständigheter fundera 
över hur lönerna har kunnat öka snabbare än för andra delar av det svenska 
samhället med tanke på den svaga konjunktur som rått inom byggsektorn. 

2.3. Byggindustrin I andra västländer 
Svensk byggindustri är emellertid inte ensam om att ha problem med låg 
produktivitet och höga kostnader. I de flesta av våra konkurrentländer inom 
Västeuropa och USA brottas också byggindustrin med liknade problem. I en 
artikel av den norske professorn Tore I Haugen påtalas problemen inom den 
norska byggindustrin med dåligt rykte hos allmänheten. Orsakerna kan enligt 
Haugen finnas i: 

• Dålig planering och bristfälliga ritningar 
• Ingen eller dålig ledning och kontroll vad avser tid och kostnader 
• Bristande kvalitet 

 
Internationella undersökningar (Fox, Marsh & Cockerham) visar att låg 
produktivitet och dålig kvalitet inom byggandet är ett internationellt problem. 
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Att produktivitet inom byggandet är en viktig fråga även internationellt visas av 
ett antal studier. En av dessa genomfördes under flera år på 400 av de största 
byggentreprenörerna i USA i syfte att identifiera möjliga områden för 
produktivitetsförbättringar (Arditti & Mochtar) 
 
Behovet av ökad produktivitet inom den europeiska byggindustrin har lyfts fram 
i ett stort antal rapporter under senare år (Haugen). Dessa rapporter har visat på 
att det finns en potential till produktivitetsförbättringar med mellan 10 och 50%. 
 
Låg produktivitet och höga kostnader är således inte unika för Sverige. I en 
europeisk jämförelse av entreprenadkostnaderna för flerbostadshus i ett antal  

Figur 11. Entreprenadkostnader för flerbostadshus med låg kostnadsnivå 2001 
(Sv. Byggindustrier 2003) 
 
europeiska länder framgår att de svenska entreprenadkostnaderna faktiskt ligger 
under EU-snittet.  
 
Även om man inte kan hävda att byggkostnaderna för bostäder är högre i 
Sverige än i jämförbara europeiska länder tvingas man ändå konstatera att 
boendekostnaderna utgör en betydligt större andel av hushållens konsumtion 
(Sv. Byggindustrier 2003). Här ligger Sverige i en jämförelse från år 2000 på en 
tredjeplats efter Luxemburg och Danmark. I Sverige utgör boendekostnaderna 
ca 28 % av konsumtionen medan motsvarande siffra för den genomsnittlige EU 
medborgaren är ca 23 %. Ett land som upplevs ha höga priser på boendet är 
Storbritannien men där utgör boendet mindre än 20 % av konsumtionen år 2000. 
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Som ett stöd för uppfattningen att det inte är dyrare att bygga i Sverige än i 
andra jämförbara länder uttalade sig Rune Wigren, vid institutet för 
bostadsforskning, i en artikel i DN (2003). Han menade i artikeln att problemet 
inte är kostnaderna utan att vi blivit för fattiga, och då särskilt i Stockholm. Han 
menar att vi haft en långsam ökning av levnadsstandarden samtidigt som 
byggkostnaderna ökat vilket inneburit att vi fått lägga allt mer av våra pengar på 
boendet. Han hävdar precis som Sv. Byggindustrier ovan att byggkostnaderna i 
Sverige inte är speciellt höga vid en internationell jämförelse. Han medger dock 
att han själv blivit förvånad eftersom han förväntat sig att Sverige skulle ha åkt 
uppåt i en kostnadsjämförelse med andra länder i Västeuropa. 
 
Orsakerna till den höga andelen av kostnaderna som hör till boendet kan 
förutom själva byggkostnaderna hittas i lägre nettolöner, skatter, räntor, 
kostnader för uppvärmning mm. Oavsett förklaringarna till den höga andelen av 
hushållens konsumtion som går till boendet är det ett problem eftersom 
hushållen rimligen inte kan betala mycket mer för sitt boende utan att annan 
konsumtion påverkas. Därför har man från politiskt håll under åren gjort insatser 
för att försöka få ner kostnaderna. Resultaten av dessa insatser har varierat. 
Regeringen har den 7 oktober 2004 beslutat om ett utvecklingsprogram för 
bygg-, fastighets- och anläggningssektorn (Dir. 2004:138). Direktivet innebär bl. 
a tillsättandet av en byggsamordnare vars uppgift är att bygga upp och samordna 
ett utvecklingsprogram för denna sektor. Även EU kommissionen har 
presenterat en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft i byggsektorn och 
utarbetat en agenda kallad ”Competetiveness of the Construction Industry – An 
Agenda for Sustainable Construction in Europé”. 
 
Den europeiska byggindustrin själv har också tagit ett initiativ till vad man 
kallar the European Construction Technology Platform (ECTP), vars syfte är att 
få med alla aktörer inom byggsektorn i ett gemensamt program för 
forskningsinitiativ i Europa. ECPT:s vision är att den europeiska byggsektorn år 
2030 ska vara en kundorienterad, uthållig, konkurrenskraftig, ansvarstagande, 
attraktiv, kunskapsbaserad och vital bidragare till livskvaliteten för innevånarna 
i Europa. Man beskriver vidare i sitt visionsmaterial att den europeiska bygg-
sektorn måste vara känd för sin konkurrenskraft lokalt, regionalt men även på ett 
globalt plan. Man lyfter i sitt dokument även fram vikten av avancerad teknik 
för att säkerställa såväl Europas som den europeiska byggsektorns 
konkurrenskraft. ECTP menar också att en industrialisering av byggandet bör 
kunna medföra radikalt sänkta kostnader och tider i byggandet.  
 
Den svenska byggsektorn är således långt ifrån ensam om att stå inför 
utmaningar under de kommande åren. Problemen inom svensk byggindustri 
delas av de flesta andra västländer. Man står således inför ett antal stora 
utmaningar inom de närmaste åren och som man måste hitta lösningar på: 
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• Bristande lönsamhet 
• Ryckigheten i marknaden och svårigheterna att planera 
• Dålig produktivitet 
• Bristande kvalitet 
• Branschen skamfilade rykte till följd av karteller, sk byggfusk mm 
• Stora pensionsavgångar de närmsta 10 åren 
• Svårigheter att rekrytera ungdomar till branschen 
• Konkurrens från nya medlemsländer inom EU 

 
Byfors (1999) påpekar att den svenska byggindustrin står inför betydande och 
krävande förändringar. För att klara detta kommer det att krävas högre 
kompetens och yrkesskicklighet inom områden som industriellt byggande, 
renovering och ombyggnad, nya system, ledarskap, arkitektur och miljö. 
 
Mycket talar för att produktivitetsfrågor kommer att spela en nyckelroll för 
branschen i framtiden. Orsaken är framför allt att nya konkurrerande företag från 
nya EU länder tillsammans med svårigheterna att rekrytera ungdomar till 
branschen gör att man kommer att tvingas fokusera mer på förbättringar av 
arbetsproduktiviteten än vad som varit fallet hittills. Enligt uppgifter från 
Sveriges Byggindustrier kommer under de närmaste 10 åren 2 till 3 gånger så 
många arbetare gå i pension som branschen tillförs via utbildade 
gymnasieungdomar.  
 
Branschen själv har också arbetat med produktivitetsfrågor. Man har under det 
senaste decenniet via Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, helt 
eller delvis finansierat ett antal projekt med inriktning mot produktivitetsfrågor. 
Exempel på några av dessa är: 
 
Väderoberoende byggande. Projektet innebar att man skapade mer skyddade 
produktionsmiljöer vilket ledde till kortade byggtider, förbättrad kvalitet, lägre 
kostnader, bättre miljö och högre produktivitet. 
 
Betongvält för vibrering av betongöveryta. Projektet syftade till att m h a 
vältar åstadkomma en sprickfri och mycket tät betongyta. Slutsatser från tester 
med denna utrustning var bl. a förbättrad kvalitet, ökad produktivitet i vissa fall 
samt förbättringar i arbetsmiljön. 
 
Arbetsplatsens informationsförsörjning. I projektet har man skapat en 
informationsmodell som betecknats Bygg CDn. Syftet var att genom bra 
information kombinerad med delaktighet i beslut åstadkomma förbättrad 
arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet. 
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Industrialiserat betongbrobyggande. I projektet har man konstaterat att 
branschen inte förmått nyttiggöra tekniska framsteg inom brobyggandet så att 
kostnaderna minskat. Man har därför studerat möjligheterna till ett mer 
industrialiserat byggande för att på så sätt åstadkomma förbättrad produktivitet 
och lägre kostnader. 
 
Produktivitetsmätning på byggarbetsplatsen. Skriften är ett utdrag ur Jan 
Jonssons avhandling om produktivitetsmätningar på byggarbetsplatser. Det är 
möjligt att mäta och att jämföra produktivitet mellan olika arbetsplatser.  
 
Rationalisering av murningsarbete. Projektet är en fortsättning av ett tidigare 
projekt med samma inriktning. Man har inom projektet studerat murningsarbete 
på en sk murarställning och konstaterat att såväl kvalitet som produktivitet 
förbättrats. Genom att bygga en bra murarställning med väderskydd kan 
produktiviteten förbättras med ca 15%. 
 
Utöver detta arbete har även många företag bedrivit ett internt arbete för att 
förbättra produktiviteten. Ett av problemen är emellertid svårigheterna att på ett 
bra sätt mäta förändringar i produktivitet (Jonsson). 
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3. STATE OF THE ART OCH FORSKNINGSFRÅGAN 

3.1. Genomförda studier under senare år 
Om man försöker hitta litteratur kring forskning inom produktivitet i byggandet 
och därtill relaterade frågor kan man konstatera att det inte skett så mycket 
under de senaste 10 åren. I en genomgång av den litteratur som fanns år 2000 
gjorde Anna-Karin Lidén och Jan Borgbrant vid Luleå tekniska universitet, LTU 
(Lidén & Borgbrant) en sammanställning. I studien, som finansierats av SBUF, 
behandlas ett 30 tal olika forskningsprojekt/rapporter som behandlar 
produktivitet och som inte var äldre än 10 år. Man konstaterade att det finns 
betydande svårigheter att mäta produktvitet inom byggproduktion samt gav 
förslag på frågeställningar som kunde vara lämpliga att arbeta vidare med: 
 

• Högre prefabriceringsgrad 
• Floran av aktörer i byggprocessen 
• Produktivitetsmätningar i konkreta byggprojekt 
• Enskilda projekts interna produktivitetsmått i relation till branschens 
• Varierar produktivitetsutvecklingen mellan olika produktionssystem 
• Materialtillverkarnas agerande i byggprocessen 

 
I en artikel i Arkitekturmuseets Årsbok 1994 lyfter Jan Borgbrant fram ett antal 
strategiskt viktiga frågor för branschen. Han frågar sig i artikel om 
byggföretagen kan fungera på en teknologisk utvecklingsnivå som starkt skiljer 
sig från andra branscher? Han frågar vidare om branschens företag kommer att 
anställa personal som får arbeta med utrustning som platsar i lågindustrialiserade 
länder men där produktivitetskraven ställs annorlunda? Svaret på frågorna är 
enligt Borgbrant en helhetssyn hos alla aktörer samtidigt som ny teknik måste 
börja användas mer. 
 
I en forskningsrapport från LTU (Lagerqvist, 2004) behandlas vad som benämns 
pressade byggtider och inverkan på bl. a arbetsmiljö och kostnader. I rapporten 
konstateras bl. a att: 
 

• Vare sig statistik eller enkäter visar att korta byggtider är ett 
arbetsmiljöproblem 

• Yrkesarbetarna ser bristande samordning och avsaknad av möjligheter att 
påverka sitt eget arbete som orsaker till problem och konflikter på 
arbetsplatsen 

• Där lönesystemens betydelse undersökts kan man inte påvisa någon 
koppling mellan lönesystem och fysisk ohälsa 
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• Hälften av tjänstemännen på lägre nivå upplever att det är svårt att 
kombinera god kvalitet med lönsamhet 

• Korta byggtider och stress har liten betydelse för felkostnader i 
produktionen 

  
I en artikel i tidskriften Construction management and economics (Lanford, El-
Tigani & Marosszeky) konstaterar författarna att det på många byggprojekt är 
betydande brister i kvalitet och att nivån i de flesta fall ligger under godtagbar 
standard. Man konstaterar vidare att kvalitetssäkringssystem inte i någon större 
utsträckning bidrar till förbättringar i produktiviteten i byggandet. I motsats till 
den allmänna uppfattningen hävdar författarna att en hög mekaniseringsgrad inte 
behöver ge högre produktivitet än arbetsplatser med en högre grad av manuellt 
arbete. 
 
I en annan artikel i ovanstående tidskrift (Fox, Marsh & Cockerham) menar 
författarna att produktivitetsförbättringar kan åstadkommas genom att återföra 
best practice inom produktion till projekteringen av olika byggprojekt. Man 
pekar på mycket goda resultat där så stora produktionskostnadssänkningar som 
50% uppnåtts! Men man konstaterar samtidigt att det i Storbritannien är mycket 
lite samarbete mellan material- och komponenttillverkare och entreprenörer 
inom den engelska byggindustrin. 
 
I sin licentiatavhandling konstaterar Anheim (2001) att lärandet i byggprojekt 
till största delen sker på individnivå och att spridningen av erfarenheter utanför 
projektet sker i mycket liten omfattning. Han menar att byggföretagen har en 
lång väg att vandra för att skapa lärande organisationer. Samma tema lyfter 
Borgbrant fram i en artikel i Arkitekturmuseets årsbok 1993 där han menar att 
just lärandet i byggprocessen ej fungerar optimalt. 
 
I det förändringsarbete, kallat 3T, som Skanska bedrev i under 1990-talet 
konstaterades i en uppföljningsrapport (Borgbrant & Hansson) att brist på 
kommunikation och därmed information leder till lågt engagemang, dålig 
arbetsglädje, svårigheter att förstå uppsatta mål och i slutändan låg produktivitet. 
 
Koskela (2000) konstaterar i sin avhandling att överförbrukning av tid och 
material är ett problem i hela byggprocessen. Exempel som han nämner är 
arbete för att åtgärda fel, arbete under inoptimala förhållanden, skadat material, 
överskottsmaterial samt omflyttningar av material. Enligt undersökningar som 
författaren relaterar till uppgår merkostnaderna för olika typer av brister till stora 
belopp. Som exempel nämner han: 

• Dålig kvalitet där merkostnaderna beräknas till mellan 4 och 20% av 
produktionskostnaderna. 
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• Brister i "byggbarhet" (constructability) eller med andra ord svårigheter 
att praktiskt kunna utföra arbetena i enlighet med ritningar eller 
beskrivning. Här uppskattas merkostnaderna till mellan 6 och 10% av 
produktionskostnaderna. 

• Dålig planering av materialleveranser och lagring är beräknade till 
merkostnader på ca 10% av materialkostnaderna. 

• Material som i onödan blir spill beräknas till mellan 5 och 30% av 
materialkostnaderna. 

• Icke produktivt arbete som enligt studier beräknas uppgå till så mycket 
som 2/3 av tiden. Alltså är endast 1 av 3 arbetade timmar värdeskapande! 

• Dålig planering och störningar på arbetsplatsen kan leda till förluster i 
arbetstid och därmed i produktivitet på upp till 20%. 

 
Problemen med att rekrytera och behålla arbetskraft inom byggindustrin är inte 
heller det ett unikt svenskt problem. I en artikel i tidskriften Construction 
Management and Economics (Haas, Rodriguez, Glover, & Godrum) beskriver 
författarna motsvarande problem i USA. Där har man genomfört förändringar i 
byggnadsarbetaryrket så att arbetarna fått en bredare kompetens och därmed 
klarar fler arbetsuppgifter. Lyckade försök visade på lägre kostnader, högre 
produktivitet, lägre personalomsättning samt ökade löner för arbetarna. 
 
I USA genomfördes ett antal studier av byggföretag och potentialer för 
produktivitetsförbättringar (Arditi & Mochtar). De faktorer där man och andra 
författare såg utrymme för förbättringar var: 

• Kostnadskontroll 
• ”Value engineering”  
• Träning/utbildning av arbetskraften 
• Kvaliteskontroll  
• Revisioner 
• Prefabricering 
• Nya produkter 
• Kontrakt med arbetarna 

 
I en av de mer intressanta artiklar som finns i ämnet produktivitet konstaterar 
författaren Mike Smith att den engelske byggnadsarbetaren endast var i effektiv 
produktion 37% av tiden. Lösningen på detta problem ser Smith i en allt högre 
grad av prefabricering. I artikeln berättar författaren att McDonald’s 
restauranger i Storbritannien lyckats reducera byggkostnaderna med 50% genom 
att använda prefabricerade standardkomponenter. Fördelarna med prefabricering 
är inte bara tiden och kostnader utan även kvalitet. Tillverkningen flyttas från 
byggarbetsplatser som är utsatta för väder och vind till mer kontrollerade 
förhållanden på en fabrik. 
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Den största potentialen till förbättrad produktivitet ligger i bättre samarbete 
mellan de olika aktörerna i byggprocessen (Haugen). På så sätt har i pilotprojekt 
åstadkommit förbättringar av produktiviteten med uppskattningsvis 15%. 
 
Runt om i Europa finns enligt Flanagan exempel på att kostnaderna i byggandet 
kan reduceras med 30% genom förbättringar av produktiviteten och att nyttja 
standardkomponenter. Enligt Flanagan kommer allt mer komponenter och 
byggmaterial att importeras till Europa från länder med lägre löner vilket 
kommer att ge lägre kostnader. 
 
I det s.k. "Wigral 2"-projektet (Andersson & Borgbrant) satte den för projektet 
verksamma styrgruppen bl. a upp följande mål: 

• Hyresgäster ska uppfatta hyresnivån som rimlig 
• Produktions och driftskostnader ska sänkas 
• Samtliga aktörers ansvar för kostnadsutvecklingen och för att 

effektivisering av byggprocessen ska tydliggöras 
• Ny teknik (IT) som medel för produktivitetsförbättringar ska tillvaratas 

 
Efter genomfört projekt kunde man konstatera att produktionskostnaden per 
bruksarea för lägenheterna t o m minskade i förhållande till det föregående 
projektet "Wigral 1". Att klara en hyresnivå på 800 kr/m2 och år uppnåddes. I en 
jämförelse med landets då genomsnittliga produktionskostnad låg motsvarande 
för "Wigral 2" 19 % lägre. En ledstjärna för projektet var att skapa en bättre 
kommunikation mellan aktörerna för att på så sätt lättare kunna arbeta för ett 
gemensamt mål om låga kostnader. 
 
Även i Boverkets rapport (2004) angående nya inköpsvägar för byggmaterial 
konstateras att man kan sänka kostnaderna betydligt genom att köpa material 
inom exempelvis. VVS till priser långt under de svenska genom att importera 
från länder som Thailand, Kina, Tjeckien och Polen. 
 
I en rapport om den sk ”Svedalamodellen” redogör författaren (Persson) för hur 
man genom att redan i förväg ange prisnivå i kr/m2 BOA (Bostadsarea) 
utvärderat inkomna anbud på hur respektive företag dokumenterat och 
presenterat arbetsmetoder och rutiner. Syftet med upphandlingsmodellen var att 
ta tillvara entreprenörens kunnande när det gäller kostnadseffektivt byggande. I 
projektet ingick även ett betydligt längre garantiåtagande än normalt för entre-
prenören. Efter genomfört projekt konstaterades att man lyckats genomföra fullt 
moderna lägenheter till en kostnad som låg 33% under riksgenomsnittet. 
Modellen kräver att man arbetar med gemensam målsättning från såväl 
beställare som entreprenör. 
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Även Byggkostnadsforum (2004) visar i sin rapport att det går att bygga 
flerbostadshus till rimliga kostnader för såväl hushåll som bostadsföretag även i 
Stockholmsregionen. Genom att på ett bra sätt ta tillvara kunnandet hos ett antal 
byggföretag lyckades man få fram ett 10-tal typhus som går att bygga till rimliga 
kostnader. 
 
Att situationen för byggindustrin ändrats betydligt under 90-talet framhålls av 
tre finska forskare (Aarni, Leinonen & Huovila). Man framhåller vikten av att 
använda mer prefabricerade delar kombinerat med en mer automatiserad 
produktionsprocess. Man framhåller även ett mera ”magert” (lean) arbetssätt vad 
avser konstruktion och produktion för att på så sätt skapa ökad produktivitet och 
därmed mera ”värde för pengarna”. Författarna påpekar att byggindustrin inte 
till skillnad från annan industri lyckats sämre med nya ”magra” (lean) processer 
vad avser konstruktion och produktion. 
 
Att det går att bygga bostäder billigare i Sverige har bl. a visats genom de 
pilotprojekt som Boverkets Byggkostnadsforum (2004) stödjer med 
utvecklingsbidrag. Man har åstadkommit kostnadssänkningar på 20 till 30% 
genom att bl. a handla upp entreprenadarbeten och material på nya sätt. Exempel 
på detta är ett hyreshus i Karlshamn där man genom hög prefabriceringsgrad, 
nya upphandlingsformer och import av stora delar av byggnadsmaterialen 
lyckats få ner byggkostnaden med 30%. Av ett antal viktiga produktgruppen 
inom husbyggnad konstaterar man att medelpriserna utomlands låg 20-70 % 
under de svenska medelpriserna. Mycket av materialet har handlats i fd. 
öststatsländer med väsentligt lägre priser som följd. Även här har man liksom i 
flera andra projekt arbetat med sk ”partnering” där beställare och entreprenör 
arbetat tillsammans för att åstadkomma lägre kostnader.  
 
Som den primära orsaken till byggindustrins eftersläpning vad avser effektivitet 
och produktivitet i en jämförelse med andra branscher anser Johansson och 
Lagerqvist att organisationen är. Problemet är att byggprocessen är ett antal 
stafettsträckor där massor med information förloras vid varje växling. Incitament 
saknas också för att investera i FoU som kan generera en förbättrad effektivitet 
och produktivitet. Även här lyfter författarna fram faktorer som: 

• Samordning av projektering och produktion 
• Standardiserade produkter och komponenter 
• Ökad samverkan mellan parterna i processen  

  
Även Thomassen (2004) lyfter i sin rapport fram byggandets organisation och 
processer som det område där den verkliga potentialen till utveckling ligger. 
Partnering som samverkansform har under de senaste 10 åren uppmärksammats 
en hel del i Danmark. Thomassen efterlyser emellertid mera av utvärdering av 
effekterna av partnering. 
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I en förstudie som behandlar installatörernas roll i byggprocessen (Apleberger, 
Dahlöf & Edholm) konstateras att installatören bör få en viktigare roll i 
byggprocessen. Det bör ske genom att installatören kommer in redan i 
planeringsskedet. Syftet med ett sådan förfaringssätt är bl. a att man genom ett 
tidigare engagemang kan medverka till sänkta kostnader. Detta är inte minst 
viktigt nu när installationernas andel av de totala byggkostnaderna ökar hela 
tiden. 
 
I sin avhandling om partnering som kraft för förändring lyfter Anna Rhodin 
(2002) fram ett flertal fördelar med just partnering som samverkansform: 

• Kostnadsreduktion och kostnadskontroll 
• Minskat antal konflikter mellan parterna 
• Ökad produktkvalitet 
• Förbättrat tekniskt utförande 

 
I den expertrapport utgiven av Byggkommissionen (tillsatta av Sveriges 
Byggindustrier) som Jan Borgbrant skrev 2003 fokuserar Borgbrant på ett antal 
områden där byggbranschen har behov av utveckling. Borgbrant lyfter fram 
detta i ett antal hypoteser vilka skulle kunna medverka till utvecklingen av 
branschen: 

• utveckling av mätmetoder avseende produktivitet 
• ökat beaktande av kundens krav, önskemål och betalningsvilja 
• nya former av kontrakt 
• effektiviteten och produktiviteten kan höjas genom att aktörerna 

samverkar 
• en ökning av industrialiseringsgraden ger förutsättningar för en 

effektivare byggprocess 
• lärande från avslutade projekt är viktigt för att utveckla verksamheten 
• inre och yttre produktivitet kan ökas genom ett uppföljningssystem som 

bidrar till en lärande kultur 
• utvecklingspotentialen ökar om byggprocessens aktörer uppmärksammar 

och utnyttjar forskningsresultat 
 
Byggkostnadsdelegationen (2000) hävdar i sin slutrapport att effektivitet och 
produktivitet kan öka genom att design, produktion och förvaltning integreras i 
tidiga skeden. 
  
Under andra halvan av 90-talet har en diskussion förts i Sverige om hur man ska 
kunna minska byggkostnaderna (Burstrand). Ett sätt att minska kostnaderna är 
ett industrialiserat byggande. Exempel på detta är enligt Burstrand att nyttja 
lättbyggnadsteknik med stål i bostäder vilket visat sig reducera byggkostnaderna 
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avsevärt. Hon framhåller vikten av att involvera alla parter i byggprocessen i ett 
så tidigt skede som möjligt för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Hon 
hävdar också att ”lean construction” underlättas av samarbete (partnering) 
mellan de olika aktörerna. På så sätt kan en mer effektiv byggindustri skapas.  
Burstrand lyfter också fram potentialen i 3D CAD som visar sig i: 

• Bättre integration mellan produktion och konstruktion 
• Bättre arbetsmiljö 
• Hög kvalitet 
• Radikalt minskad konstruktionstid 

3.2. Slutsatser  
Vilka slutsatser kan man då dra efter denna förstudie? Man kan dels konstatera 
att produktivitetsfrågor är intressanta, inte bara ur ett snävt svenskt perspektiv, 
utan produktivitet i byggandet är av ett globalt intresse, åtminstone i 
västvärlden. Även om problemen inte är unika för Sverige är det ändå ett 
samhällsintresse och naturligtvis även ett branschintresse att skapa förbättringar 
av produktiviteten och därmed sänkta kostnader. Sedan kan man naturligtvis 
diskutera huruvida kostnaderna är höga i jämförelse med andra länder och om 
den svenska byggindustrin har haft en sämre utveckling än andra jämförbara 
länder. Förmodligen är så inte fallet utan behovet av produktivitetsförbättringar i 
nivå med annan industri finns förmodligen i hela västvärlden. Hur detta ska 
åstadkommas är emellertid inte enkelt att besvara. 
 
Man kan också diskutera orsakerna till den låga produktivitetsförbättringen i 
branschen. Den splittrade byggprocessen med många aktörer framförs ofta som 
en av orsakerna. Annat som lyfts fram är den låga graden av industriellt 
tänkande. Bristen på incitament för förbättringar är en annan faktor som 
framkommer. Oavsett orsakerna så är forskarna eniga om att det finns betydande 
potentialer till förbättringar. Exakt hur stor potentialen är svårt att säga men de 
undersökningar som refereras i denna rapport pekar på möjligheter att sänka 
kostnaderna med kanske 20 till 30 %. Författaren till denna förstudie 
konstaterade i sin avhandling 1996 bl. a. att potentialen till förbättringar var ca 
30% om alla projekt genomförts på rätt sätt. Senare forskning bekräftar att 
potentialen idag ligger på samma nivå! 
 
När det gäller forskningen inom ämnesområdet så kan man med hjälp av denna 
begränsade studie urskilja några vägar till förbättringar av produktiviteten och 
därmed ett lägre kostnadsläge för de färdiga byggnadsprojekten. De vägar som 
verkar vara framkomliga och som arbetas med är: 

• Industriellt byggande med standardiserade komponenter. På så sätt skapas 
en rationellare och mindre väderkänslig produktion samtidigt som 
förutsättningarna för bra kvalitet underlättas. 
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• Bättre kommunikation mellan aktörerna och upphandlings- och 
samarbetsformer, s.k. ”partnering”. Exempel visar på goda erfarenheter. 

• Nya hjälpmedel som IT för att förbättra informationen i hela processen 
såväl kvalitetsmässigt som snabbheten i informationen 

• Import av material eller halvfabrikat. Lyckade exempel finns från bl. a 
lågprisländer i öst. 

 
Att inse att import av material och halvfabrikat från länder med lägre löner, 
högre konkurrens mm ger lägre tillverkningskostnader i Sverige om 
fraktkostnaderna är acceptabla behöver kanske inte så mycket mer av forskning. 
Här har emellertid bygg- och anläggningsföretagen själva ett ansvar att arbeta 
med globala inköpsstrategier för att på så sätt stärka den egna 
konkurrenskraften. Här står förmodligen också mycket av utveckling för dörren. 
Med öppnare gränser i Europa och snabba och effektiva informationsflöden 
kommer denna utveckling att accelerera allt mer. Det visas inte minst av de 
forskningsrapporter som behandlat detta ämne. 
 
När det gäller övriga områden för att skapa ökad produktivitet och lägre 
kostnader så beror mycket av framgången på hur man lyckas verifiera och 
använda resultat från lyckade projekt. Som en grundförutsättning för ett lyckat 
produktivitetsförbättringsarbete ligger själva mätproblematiken. Utan att på ett 
relevant och enkelt sätt åstadkomma mätningar för att jämföra olika projekt med 
varandra famlar man i mörker. I den avhandling som författaren till denna 
förstudie (Jonsson) presenterade 1996 provades ett antal olika metoder och 
nyckeltal för mätning av produktivitet på arbetsplatsnivå. Förväntningarna var 
nu att man 10 år senare skulle ha fört detta arbete vidare inom branschen och 
forskningen för att utveckla metoder och mätetal. Det har emellertid varit svårt 
att hitta många sådana exempel inom den forskning som finns. Avhandlingen är 
visserligen med som referenslitteratur i några av de rapporter som refererats till 
ovan men få har arbetat vidare med just mätproblemen. Möjligen finns en hel 
del inom de företag som är verksamma inom branschen och vars material och 
arbete inte ingår i denna förstudie. Att arbeta vida med själva mätproblematiken 
känns därför angeläget. 
 
Även IVA föreslår i sitt program, Byggframsyn, att det är nödvändigt att ta fram 
kriterier för att mäta samt mätmetoder för att kunna åstadkomma förbättringar. 
Man skriver vidare att bygg- och fastighetssektorns arbete behöver följas upp 
med ett antal nyckeltal samt att sådana nyckeltal kan inspirera till jämförelser 
och att utvecklingen drivs framåt. 
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4. FORTSATT FORSKNING 
 
Med ett antal möjliga vägar för fortsatta studier/forskningsprojekt kring 
förbättringar och mätning av produktivitet borde kommande studier inriktas mot 
djupare uppföljning av enskilda objekt samt inom enskilda 
företag/organisationer. Det forskas på flera håll där man dels försöker mäta 
produktivitet på en macronivå (nationalekonomi) samtidigt som man försöker 
hitta vägar till förbättringar av produktiviteten. Direkta undersökningar av 
produktivitet på enskilda projekt är få. Fortsatta studier skulle därför inriktas 
mot att studera produktivitetsutveckling i enskilda objekt och hur resultaten 
används eller kan användas i den egna organisationen. Där finns ett antal 
områden som bör studeras vidare. Dessa är: 

• Hur genomför man mätningar av produktivitet? 
• Hur kan man skapa lärande organisationer? 
• Vilka drivkrafter finns? 

 
Exempel på frågeställningar inom varje område framgår nedan. 

 
Det är viktigt att man i framtida forskning beaktar alla dessa tre områden 
eftersom alla tre hänger ihop och är förutsättningar för varandra. Utan mätningar 
finns inga resultat att använda. Utan en lärande organisation kommer resultaten 
inte till användning. Utan att känna till drivkrafterna för att arbeta med ständiga 
förbättringar skapas inte ett tryck på att få fram relevanta mätetal.  
 
I en ansökan till SBUF vidareutvecklas hur framtida forskning inom dessa 
områden kan ske. 

Mätningar 
Vilka mätetal finns? 
Varför just dessa 
mätetal? 
Hur går mätningarna 
till? 
Var nyttjas de och av 
vem/vilka? 
Är de relevanta? 
Finns en systematik i 
uppföljningarna? 
Används 
benchmarking? 

Lärande 
organisation 
Hur används 
mätresultat och av 
vem/vilka? 
Vilka system finns 
för uppföljning? 
Hur sker 
erfarenhetsutbyte 
inom 
organisationen? 
Hur skapa ständiga 
förbättringar? 

Drivkrafter 
Vad påverkar 
företagen att arbeta för 
förbättringar av 
kvalitet, produktivitet 
mm? 
Vilka incitament finns 
för nya 
samverkansformer 
inom byggprocessen? 
Vilka krav finns på 
beställaren i en ny 
byggprocess 
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