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Förord 

Denna rapport redovisar sambandsanalyser av produktivitet och 

produktivitetspåverkande faktorer i nybyggnad flerbostadshus. Den baseras på data 

från 389 projekt avseende flerbostadshus som insamlades inom ramen för ett SBUF-

finansierad studie (Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013) som syftade till att 

med hjälp av fakta stimulera och vägleda förbättringsinsatser hos beställare, 

konsulter, entreprenörer och andra aktörer som har betydelsefull inverkan på att 

byggprocessen bedrivs på ett effektivare och säkrare sätt. Projektet som ligger till 

grund för denna rapport initierades av den framlidne Per-Erik Josephson, professor 

vid avdelningen för Construction Management på dåvarande institutionen för Bygg- 

och Miljöteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.  

 

Mathias Gustafsson, november 2017 
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Sammanfattning  

Föreliggande studie tittar på ett självrapporterat mått på produktivitet, benämnt 

processivitet, inom ramen för byggprojekt, ur både ett entreprenörs- och 

beställarperspektiv. Mer specifikt studeras, med hjälp av multipel linjär 

regressionsanalys i vilken utsträckning ett antal potentiella störningsfaktorer förmår 

förklara variation i måttet på processivitet. Analyserna, av en större datamängd kring 

nybyggnadsprojekt av flerbostadshus i Sverige 2012–2013, visar att hur parterna 

uppfattar varandra avseende en rad faktorer kan förklara en betydande andel av 

variation i graden av processivitet. Dessa faktorer inkluderar platschefens upplevelse 

av stöd från företaget och vidare uppfattningar om beställarens beslutsförmåga, 

förmåga att ge klara besked samt förmåga att samverka och förmåga att planera. Ur 

beställarens perspektiv är uppfattningar om entreprenörens prestation med avseende 

på samarbetet, leveranssäkerheten, produktkvaliteten och prisvärdet, samtliga faktorer 

som påverkar graden av processivitet. Därutöver finner vi att både beställarens och 

platschefens uppfattning om i projekten involverade arkitekter, konsulter, installatörer 

och leverantörer till viss del bidrar till att förklara variation i processivitetsmåttet.  
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Bakgrund och metod 
 
Syftet med föreliggande studie har varit att baserat på produktivitetsmätningen för 

2013, att bättre förstå de samband som kan tänkas föreligga mellan en hur olika parter 

i processen uppfattar varandras respektive bidrag och hur själva processen uppfattas 

med avseende på grad av störningsfrihet eller processflyt. 

Data som ligger till grund för analyserna, ligger även till grund för rapporten 

Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013 (Josephson, 2014), där en mer detaljerad 

redogörelse görs för datainsamlingen. Ett fokus här var att anlägga ett något annat 

perspektiv på begreppet produktivitet som vanligen definieras vanligen som kvoten 

mellan input och output (eller output och input) och uttrycks som t ex kr/m2 eller 

timmar/m2. Den definitionen fungerar väl för stationära verksamheter med tydligt 

inslag av upprepbarhet, t ex fabrikstillverkning av betongpålar, men inget vidare i 

projektorienterad verksamhet med liten upprepbarhet. För projektorienterad 

verksamhet bör traditionella produktivitetsmått kompletteras med andra mått. Inom 

ramen för datainsamlingen togs även mått fram med avseende på hur störningsfri 

processen upplevs. Vi kan kalla detta för processivitet för att understryka vikten av att 

processen fungerar väl för att nå hög produktivitet. Förutom produktivitetsmått av 

typen kr/m2 och timmar/m2, mättes ledtider, felkostnader och upplevd störningsfrihet 

i produktframtagningen vid sidan om mått på hur väl beställaren, konsulterna, 

byggentreprenören och byggentreprenörers leverantörer presterade. 

 

Data som ligger i fokus för föreliggande rapport rör således respektive parts 

uppfattning av beställarens prestationer, konsulternas prestationer, 

byggentreprenörens prestationer, samt leverantörernas prestationer inom de i 

analyserna ingående projekten, och till vilken utsträckning dessa uppfattningar kan 

förklara variationen inom olika produktivitetsmått. I denna rapport tittar vi på detta 

utifrån begreppet störningsfrihet. Störningsfrihet baseras på hur beställarens 

projektledare och byggplatschefen upplevde processen utifrån två frågor: 

  
• i vilken grad som processen varit störningsfri  

• i vilken omfattning som tidplanen hölls genom processen  

Beställaren har bedömt störningsfrihet och tidplanehållning i var och en av fyra faser, 
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programarbetet, projekteringsarbetet, upphandlingen av entreprenörer och 

produktionen har gått, medan platschefen har bedömt hur upphandlingen av 

leverantörer och produktionen har fortlöpt.  

Beställarens prestationer har analyserats ur fyra aspekter och baseras på 

byggplatschefens uppfattning om hur beställaren har agerat i det enskilda projektet: 

• Beslutsförmåga, vilket avser i vilken grad som beställaren har förmått 

ta nödvändiga beslut.    

• Förmåga att ge klara besked, vilket avser i vilken grad som beställaren 

har gett klara besked i tid.    

• Förmåga att samverka, vilket avser i vilken grad som beställaren har 

skapat god samverkan mellan aktörerna.    

• Förmåga att planera, vilket avser i vilken grad som beställaren har 

planerat arbetet för minimum av störningar.    

Svaren gavs på en skala från 1 (inte alls) till 5 (mycket väl). 

Likaledes bedömde beställaren entreprenörens prestation med avseende på: 

• Samarbetet (med oss beställare)      

• Leveranssäkerheten (leverans i rätt tid)       

• Produktkvaliteten (rätt standard på varan eller tjänsten)     

• Prisvärdet (bra pris för det som har levererats)  

Svaren gavs på en skala från 1 (inte alls nöjd) till 5 (mycket nöjd). 

Vidare gjorde både byggplatschefen samt beställarens projektledare även skattningar 

av i projekten involverade arkitekter konsulter och installatörer med avseende på hur 

bra de ansåg kvaliteten hos deras handlingar vara,  på en skala från 1 (mycket dåligt) 

till 5 (mycket väl). Även underentreprenörer/leverantörer bedömdes hur väl de 

presterade på en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket väl). 
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Processitivitet mättes med hjälp av ett antal frågor både till beställare och 

byggplatschef. Vad gäller de tidigare, ombads dessa skatta följande påståenden 

kopplade till olika projektfaser. Bedömningarna gjordes även här på en 5-gradig skala 

från 1 (inte alls) till 5 (mycket väl): 

• Programarbetet 

o genomfördes med gott samarbete inom projektgruppen  

o var fritt från störningar       

o följde tidplan mycket väl (var i fas varje vecka)    

• Projekteringsarbetet 

o genomfördes med gott samarbete inom projektgruppen  

o var fritt från störningar      

o följde tidplan mycket väl (var i fas varje vecka)   

• Upphandlingen av entreprenör(er) 

o genomfördes med gott samarbete inom projektgruppen 

o var fri från störningar      

o följde tidplan mycket väl (var i fas varje vecka)    

• Produktionen på byggplatsen 

o genomfördes med gott samarbete inom projektgruppen  

o var fri från störningar      

Byggplatscheferna ombads att göra bedömningar av följande påståenden, även dessa 

på en 5-gradig skala från 1 (inte alls) till 5 (mkt väl): 

• Arbetet på byggplatsen 

o genomfördes med gott samarbete inom projektgruppen  

o var fritt från störningar      

o följde tidplan mycket väl (var i fas varje vecka)   

• Upphandlingen av leverantörer (UE, materialleverantörer m fl) 

o var fritt från störningar      

o följde tidplan mycket väl (var i fas varje vecka)  

  

Samtliga frågor ovan besvarades inom ramen för telefonintervjuer. 
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Resultat 

 
Totalt tillfrågades beställare och platschefer för 389 projekt avseende flerbostadshus. I 

81 projekt svarade endast beställaren, i 152 endast platschefen och i 156 projekt både 

beställaren och platschefen.  Detta motsvarar en svarsfrekvens på 60% för beställare 

samt 79% för platschefer.  

 

Data överfördes från Excel till IBM® SPSS® statistics version 21 för analys. Givet 

datas beskaffenhet (av intervallskalkaraktär) möjliggjordes multipel linjär 

regressionsanalys som primär analysmetod. Regressionsanalys är en metod för analys 

av numeriska data bestående av värden på en så-kallad beroende variabel och en eller 

fler oberoende variabler (prediktor-variabler). Syftet med analysen är att undersöka 

eventuella samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. De 

variabler som brukats i analyserna är så-kallade indexvariabler (i egentlig mening 

medelvärdet av ett antal ingående variabler). Dessa indexvariabler baserades på a-

priori antaganden om att de mätte en och samma underliggande variabel. För att 

kunna bruka indexvariablerna i regressionsanalyserna, testades den interna 

konsistensen med hjälp av Cronbach alpha som är ett statistiskt mått på den interna 

konsistensen hos ett test, beskrivet som ett tal mellan 0 och 1. Intern konsistens avser 

hur väl olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept. Samtliga index 

variabler visade på acceptabla värden (.75 och över). I tabell 1 presenteras 

medelvärden, standardavvikelser för de i indexen ingående variablerna samt 

medelvärden, standardavvikelser och Cronbach alpha värden för indexvariablerna 

som användes i regressionsanalyserna. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för variabler* brukade i regressionsanalyserna.   
___________________________________________________________________________________ 

    

    Platschef   Beställare 

 

N M Sd  N M Sd 

  

Platschef om beställares.. 

 ..beslutsförmåga  295 4.05 0.98  - - - 
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 ..meddelsamhet  293 3.81 1.01  - - - 

 ..Samarbete   291 4.06 0.92  - - - 

 ..planeringsförmåga 284 3.62 0.97  - - - 

  

Uppfattning om beställare  284 3.89 0.86  - - -  

α=    .90 

 

Beställare om platschef .. 

 ..samarbete   - - -  225 4.16 0.88 

 ..leveranssäkerheten - - -  224 4.05 0.88 

 ..produktkvalitet  - - -  226 4.01 0.73 

 ..prisvärdet   - - -  220 3.93 0.80  

 

Uppfattning om plats- . . .  217 4.05 0.66 

chef  

α=        .81 

Uppfattning om.. 

 ..arkitekter   301 3.55 0.86  211 3.99 0.81 

 ..konsulter   299 3.66 0.93  206 3.96 0.85 

 ..vent-konsulten  287 3.54 0,95  205 3.74 0.86 

 ..rör-entreprenör  284 3.48 0.98  205 3.76 0.87 

 .. el-entreprenör  281 3.59 0.86  206 3.90 0.76 

Uppfattning Index  277 3.56 0.67  200 3.86 0,59 

α=    .79    .80    

Platschefens    296 4.33 0.82  - - -  

uppfattning om stöd  

från företaget 

 

Störningar-programfas - - -  206 3.84 0.92 

Tidhållning-programfas - - -  206 4.07 1.01 

 

Störningar- planering  - - -  215 3.73 0.88 

Tidhållning-planering  - - -  214 3.97 0.95 
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Störningar-   299 3.47 1.01  214 4.20 0.96 

upphandling 

Tidhållning- upphandling 299 3.87 1.01  214 4.22 0.97 

 

Störningar-   294 3.92 0.75  223 368 0.96 

produktion 

Tidhållning-produktion 294 3.91 0.85  225 3.91 1.10 

 

Processivitet   289 3.79 0.72  198 397 0.66 

α=    .80    .83 

 

Processivitet -produktion 291 3.92 0.73  223 3.80 0.97 

α=    .79    .87 
___________________________________________________________________________________ 

* Indexvariabler i fetstil. 

 

I tabell 2 presenteras statistisk information kring regressionsanalyserna relaterade till 

platschefernas uppfattning om processitivitet. Som vi kan se, så bidrar tre av de 

oberoende variablerna till att förklara variation i både övergripande processitivitet 

såväl som processitivitet i produktionsskedet.  I det först fallet förklarar de oberoende 

variablerna 43 procent av variationen (korresponderar till the R2
 adj

 -värdet).  När vi 

tittar på beta koefficienterna1 (b) kan vi se att det är platschefens uppfattning av 

leverantörerna som är den starkaste prediktorn, följt av uppfattningen om beställaren 

och uppfattningen om stöd från företaget, även om skillnaderna mellan de två senare 

är relativt små. När vi tittar på regressionsanalysen för processitivitet i 

produktionsskedet finner vi att de oberoende variablerna tillsammans förklarar 33 

procent av variationen. Med avseende på vilka oberoende variabler som är 

signifikanta prediktorer, finner vi att mönstret är detsamma som i fallet med 

övergripande processitivitet, det vill säga platschefens uppfattning av leverantörerna 

som, uppfattning om beställaren samt uppfattning om stöd från företagey 

 

                                                
1 Regressionskofficienten, b, är den genomsnittliga mängd som den beroende variabeln ökas när den 
oberoende variabeln ökar med en enhet 
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Tabell 2. Sammanfattning av linjärara regressionsanalyser avseende platschefens 

uppfattning om processivitet.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

Oberoende variabler  b  t 

Processivitet 

_____________________________________________________________________ 

 

Uppfattning om beställare   .20  3.39 c 

Uppfattning om ark/kons. /inst.  .09  1.41 n.s.  

Uppfattning om leverantörer   .35  5.36 c 

Stöd från företag    .24  4.01 c  

 

  R2
 adj =.43, F(4,221) = 41.96, p<.00001 

   

Processivitet – produktion 

 _____________________________________________ 

 

Uppfattning om beställare   .18  2.84 a 

Uppfattning om ark/kons. /inst.  .05    .71 n.s. 

Uppfattning om leverantörer   .33  4.73 c 

Stöd från företag    .20  3.20 c  

 

  R2
 adj =.33, F(4,222) = 27.67, p<.00001 

_____________________________________________________________________ 
a p<.05, b p<.01, c p<.001, n.s. ej signifikant 
 

I tabell 3 presenteras statistisk information kring regressionsanalyserna relaterade till 

beställarnas uppfattning om processivitet. När det gäller övergripande processivitet, 

finner vi att de två oberoende variablerna tillsammans förklarar 56 procent av 

variationen i beroendevariabeln, och att uppfattningen om platschefen är den starkaste 

prediktorn, följt av uppfattning av arkitekter/konsulter/installatörer.  
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När vi tittar på analysen som fokuserar på produktionsskedet, finner vi att 43 procent 

av variationen i beroendevariablen kan förklaras, och vidare att beställarens 

uppfattning om platschefen, i detta skede, är den enda signifikanta prediktorn. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av linjärara regressionsanalyser avseende beställarens 

uppfattning om processivitet 

_____________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

Oberoende variabler  b  t 

 

Processivitet  

____________________________________________________________________ 

 

Uppfattning om platschef   .57  9.48 c 

Uppfattning om ark/kons. /inst  .28  4.45 c 

  

  R2
adj=.56, F(2,177) = 113.45.01, p<.00001 

   

Processivitet – produktion 

 _____________________________________________ 

 

Uppfattning om platschef   .69  10.49 c 

Uppfattning om ark/kons. /inst   -.05  -.76 ns 

 

  R2 adj =.43, F(2,192) = 74.13 p<.00001 

 

_____________________________________________________________________ 
a p<.05, b p<.01, c p<.001, n.s. ej signifikant 
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Diskussion och Slutsatser 
 

Nedan sammanfattas resultaten från regressionsanalyserna med hjälp av figurer, där + 

tecken visar på den relativa styrkan hos prediktorvariablerna. 

 

 
 

Figur 1. Processivitet – Byggplatschef. 

  

 
 

Figur 2. Processivitet – Beställare. 

 

Föreliggande rapport har visat på att det undersökta måttet på produktivitet, som här 

benämns processivitet för att betona vikten av processens betydelse för produktivitet, 

väl fångar perspektiven för både beställare och entreprenör. Vidare visar vi att ett 

antal potentiella störningsfaktorer förklarar variationen i processivitetmåttet, både det 

med övergripande skedena, från program till produktion, såväl som måttet på den mer 

specifika produktionsfasen. Viktig att betona är att vi i regressionsanalyserna förklarat 

en betydande andel variation, såväl i analyserna rörande beställare som i de med 

platschefer, vilket vid sida av den höga svarsfrekvensens ger tyngd åt resultaten.  

Resultat påvisar betydelsen av en rad faktorer som avgörande för graden av 

processivitet inom ramen för byggprojekt. Vi finner att hur parterna uppfattar 

varandra har stor betydelse. Utifrån platschefens perspektiv, att besluts- och 

samarbetsförmåga hos beställaren är av stor vikt för upplevt processflyt. Likaledes 

visar sig från beställarens perspektiv, att uppfattningen om platschefen med avseende 
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på samarbetsförmågan, leveranssäkerheten samt den uppfattade produktkvaliteten 

äger betydelse för upplevt processflyt. För beställarens vidkommande är alltså 

uppfattningen om platschefen den absolut mest betydelsefulla faktorn, betydligt mer 

så än uppfattningen om andra aktörers prestationer. Måhända prediktorer som ej är 

direkt motintuitiva, men som vi nu visar vara statistiskt signifikanta prediktorer av 

processivitet.  

 

För platschefens vidkommande visar resultaten vidare att grad av upplevt stöd från 

företaget är en tämligen betydelsefull prediktor, näst efter hur leverantörerna 

uppfattas, både för övergripande processivitet samt processivitet i produktionsskedet. 

Noterbart är att platschefens uppfattning, fångat av ett sammanslaget mått, på hur 

arkitekter, konsulter samt installatörer ej visar sig vara en signifikant prediktor av 

processivitet. Denna prediktor visar sig endast signifikant i regressionsanalysen 

avseende övergripande processivitet från ett beställarperspektiv. 

 

Resultaten ger vid handa att processivitet är ett gångbart mått, som fångar processens 

betydelse för produktivitet, och som vidare har samband med ett antal potentiella 

störningsfaktorer. I denna kontext måste dock påtalas att data är av korrelationell 

natur, dvs. vi kan inte med säkerhet uttala oss om kausala samband, utan vad vi får 

göra är att hålla det för troligt att sambanden som vi gör gällande, går i den riktning 

som presenterar i regressionsanalyserna. Detta är dock ej något unikt med denna 

studie, utan ett faktum i alla studier av liknande karaktär. 

 

Bidrag som görs av föreliggande studie, är dels av vi nu har ett mått på ett mer 

processorienterat mått på produktivitet, som vi sidan av mer traditionella kvantitativa 

mått, ger oss en bättre bild av produktivitet inom ramen för den projektorienterade 

verksamhet som byggprojekt utgör. Sambanden etablerade inom ramen för analyserna 

trycker på vikten av relationskapande åtgärder, där beslutsförmåga och meddelsamhet 

mellan beställare och entreprenör är viktiga ingredienser för projektframgång. Vidare 

att stödet till platschefen från företaget, som befinner sig i en för projektet mycket 

betydelsefull och utsatt roll, äger en stor betydelse. 

 

Ur ett tillämpar perspektiv, skulle resultaten från föreliggande studie kunna ligga till 

grund för en ”diagnostik” hos både entreprenörer och beställarorganisationer. Ett sätt 
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för respektive organisation att skapa en, i tidigare empiri grundad, bättre uppfattning 

om läget i ett specifikt projekt, där man med en större grad av säkerhet kan förutse 

brister i processflytet, i olika produktivts relaterade faser, eller som vi valt att 

benämna det, i processiviteten. 

 

Då data föreligger från en senare studie av produktivitetsläget i Sverige 2014, kan det 

vara av värde att upprepa de analyser som ligger till grund för föreliggande rapport, i 

syfte att undersöka och möjligen stärka slutsatserna om de samband som påvisats i 

föreliggande rapport. 
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