
 



Sammanfattning 
 

Att mäta produktivitet i ombyggnadsprojekt verkar vara svårare än i nyproduktionen. IT-utvecklingen 
borde ge möjligheter att förbättra uppföljningen av hur resurser används på arbetsplatsen.  

Intervjuer med platschefer och en enkät ligger till grund för rapporten. Dagens mätpraxis går mest ut 
på att följa upp tidplan och projektbudget. Faktisk resursförbrukning spelar långt mindre roll. 

Digital strukturerad informationshantering, BIM, gör det möjligt att följa upp ombyggnader bättre. 
Men än så länge är BIM vid ombyggnad ovanligt, speciellt i mindre projekt. BIM kan hantera byggna-
ders geometri, fast befintliga ritningar är ofta problematiska liksom laserskanning. 

Jämförelser mellan ombyggnadsprojekt är svårare än i nyproduktionen, eftersom befintliga byggna-
der ger olika förutsättningar. Enkla mätetal som utgår från renoverad area föreslås i rapporten. Dess-
utom ges rekommendationer för IT-stöd på arbetsplatserna, krav på hårdvara och systemkrav. 



Förord
 

Sveriges Byggindustriers forskningsprogram startade 2010 som en del av det branschgemensamma 
projektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass. Målet var att ta fram forskningsbaserade fakta om 
byggbranschen för att främja förnyelse. Programmet finansieras av Sveriges Byggindustrier och inrik-
tar sig mot följande områden: 

1. Säkerhet och arbetsmiljö 
2. Samarbetsformer och affärsrelationer 
3. Ökad produktivitet i byggbranschen genom bl.a. IT och plattformar 
4. Kompetensförsörjning och ledarskap 
5. Effektivare plan- och byggprocess 

Forskningsprojekten ska resultera i både vetenskapligt granskade forskningsrapporter och en popu-
lärvetenskaplig sammanfattande rapport som ges ut av Sveriges Byggindustrier. Resultaten från tidi-
gare projekt har bland annat utgjort underlag för en statlig utredning om detaljplaner och utgjort 
mycket användbara fakta i diskussionen om branschens produktivitet. Forskarna har också talat på 
byggföreningsstämmor och i Almedalen. 

Föreliggande rapport är den 8:e sedan forskningsprogrammet startade.  

Syftet med rapporten är i första hand att kartlägga och analysera praxis för arbetsplatsmätning av 
resursåtgång i ombyggnadsprojekt. Särskilt undersöks IT-stödet. Analyserna ligger till grund för för-
slag till produktivitetsmått och krav på IT-stödet för att mäta resursåtgång i ombyggnader. 

Underlaget består av intervjuer med platschefer med erfarenheter från ombyggnad av flerbostads-
hus och kontorshus. Både små och stora entreprenörer finns representerade. Dessutom genomför-
des en mindre enkät om IT-användningen. 

Författarna rekommenderar att man följer upp och mäter output som renoverad golvarea. Input i 
form av material och arbete kan mätas som faktiska kostnader. Renoverad golvarea kan också divide-
ras med mängder av olika slags rivningsavfall. Rapporten avslutas med rekommenderade krav på IT-
stödet för arbetsplatsmätning. 

 

Studien har genomförts av Ahmet Anil Sezer och Jan Bröchner vid Institutionen för Teknikens eko-
nomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola. 

Stockholm i november 2016. 
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En svår mätutmaning? 
 
Att mäta produktivitet i ombyggnadsprojekt verkar vara svårare än i nyproduktionen. IT-utvecklingen 
borde ge möjligheter att förbättra uppföljningen av hur resurser används på arbetsplatsen. Det är 
viktigt att förstå hur olika IT-hjälpmedel används idag i ombyggnadsprojekt, vad de används till och 
varför användarna vill använda dem. På så sätt bör det vara möjligt att formulera krav på IT-stödet 
för att följa upp resursförbrukning. 
 

Projektets idébakgrund 

Under det VINNOVA-stödda Bygginnovatio-
nenprogrammets första fas konstaterade en 
analysgrupp att det var väsentligt svårare att 
utforma arbetsplatsorienterade produktivi-
tetsmått för renovering än för nyproduktion 
av flerbostadshus (Bröchner & Olofsson 2012). 
Detta problem finns för ombyggnad och reno-
vering av både bostadshus och andra typer av 
hus. Frågan är viktig. Det är välkänt att om-
byggnadsinvesteringarna är av stor betydelse 
för den svenska byggbranschen. Detta gäller i 
hög grad för många mindre och medelstora 
byggföretag, som dessutom kan tänkas ha 
sämre förutsättningar för att själva utveckla 
ett ombyggnadsanpassat IT-stöd. 

Samtidigt kan man konstatera att det även i 
nyproduktionen är typiskt att mätning av re-
sursförbrukning och värdeskapande i projekt 
handlar om att man följer upp avvikelser från 
budget och tidplan. I den klassiska projektled-
ningens järntriangel av tidplan, budget och 
specifikation handlar det om utfall. Huruvida 
projektets resursanvändning skulle kunna vara 
mer effektiv är en sekundär fråga, om den 
överhuvudtaget ställs. På motsvarande sätt är 
underlaget ofta dåligt för att kunna mäta om 
projektet hade kunnat genomföras på ett mer 
ekologiskt hållbart sätt. 

Mer teoretiskt har vi i tidigare studier vid Chal-
mers undersökt förutsättningarna för att mäta 
utvecklingen av byggproduktivitet och speci-
ellt vad gäller ombyggnadsprojekt (Sezer & 
Bröchner 2014, Sezer 2015a). Utgångspunkten 
har då varit moderna teorier för att analysera 
tjänsteproduktivitet, eftersom ombyggnad är 
en typ av verksamhet som bäst kan beskrivas 

som tjänsteproduktion, trots det påtagliga re-
sultatet i form av en renoverad byggnad. Aktu-
ell praxis på arbetsplatserna är en annan 
fråga. Här kan man tänka sig att storskaliga 
ombyggnadsprojekt för miljonprogrammets 
bebyggelse ger förutsättningar för plattforms-
utveckling och nya möjligheter till uppföljning, 
men många projekt avser ombyggnad eller  
renovering av enstaka byggnader med många 
unika förutsättningar, som dessutom ibland 
upptäcks först under produktionsskedet. 

Syften 

Projektet har syftat till 

1. Att kartlägga och analysera praxis för ar-
betsplatsmätning av resursåtgång i om-
byggnadsprojekt. 

2. Att kartlägga och analysera dagens IT-stöd 
för arbetsplatsmätning av resursåtgång i 
ombyggnadsprojekt. 

3. Att utveckla enkla ombyggnadsanpassade 
produktivitetsmått (output/input). 

4. Att identifiera och analysera krav på IT-
stöd för arbetsplatsmätning av produktivi-
tet i ombyggnadsprojekt. 

Rapporten följer samma ordning som de fyra 
delsyftena. 

Hur projektet har genomförts 

Projektet baseras på intervjuer under 2015 
med nitton platschefer som har aktuell erfa-
renhet av ombyggnad/renovering av flerbo-
stadshus och kontorshus. Intervjupersoner 
valdes så att olika företags- och projektstorle-
kar skulle bli representerade. Intervjuer om 
produktivitetsmätning gjordes med fem plats-
chefer från två större företag och tre chefer 
från mindre företag. Intervjuer om IT-
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användning gjordes med elva av platscheferna 
från de två större företagen och de tre che-
ferna från mindre företag. Dessutom besvara-
des en kort enkät om IT-användning av totalt 
femton platschefer och två arbetsledare från 
de större företagen och två platschefer från 
mindre företag. Frågorna avsåg att kartlägga 
praxis för mätning av resursförbrukning på ar-
betsplatsen och de IT-hjälpmedel som an-
vänds för detta. Vidare undersöktes vilka sär-

skilda krav som platschefer ställer på ett effek-
tivt IT-stöd för just ombyggnader/renove-
ringar. 

Synpunkter på ett första rapportutkast har 
lämnats av projektets referensgrupp och av 
deltagare i Sveriges Byggindustriers Forsk-
ningskonferens 2015. 
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Dagens mätpraxis på arbetsplatserna 
 
Det finns bara några få tidigare undersökningar av hur resursåtgång mäts i ombyggnadspro-
jekt. Svenska och utländska studier tyder på att mätpraxis domineras av uppföljningar i för-
hållande till tidplaner och projektbudget. Faktisk resursförbrukning spelar långt mindre roll. 
De nu genomförda intervjuerna bekräftar helhetsbilden. 
 

Tidigare studier 

Varken i Sverige eller utomlands finns det mer 
än någon enstaka studie av arbetsplatsorien-
terad mätning av produktivitet i ombyggnads-
projekt. Två undantag som bägge avser flerbo-
stadshus är den danska ”Bedre produktivitet 
ved renovering” (Bertelsen 2004) och NCC/ 
SBUF-rapporten ”Slöserier i renovering av mil-
jonprogrammet” (Engström 2012). I den 
svenska rapporten ges ett åskådligt exempel 
på vad som kan komplicera fönsterbyte vid  
renovering, och betydelsen av decentraliserad 
planering och ordning på arbetsplatsen för att 
minska slöseri framhålls i anslutning till ett  
Leanresonemang.  

Bertelsen framhöll i den danska undersök-
ningen att det är viktigt att se på både pro-
duktionsresultatet och resursförbrukning. Han 
föreslog grova mätetal baserade på att pro-
duktionsresultatet mäts som mängd/ 
omfattning, standard/kvalitet samt leverans-
förhållanden. Resursförbrukningen kvantifie-
ras då som samlad utgift, driftkostnader, bygg-
varor (nettoutgift, mängd) samt tidsförbruk-
ning (nettoutgift, timlön, tid). Erfarenheterna 
från två projekt med försök till detaljerad da-
tainsamling vittnade om att de många och 
ofullständigt dokumenterade ändringarna un-
der pågående ombyggnad försvårar jämförel-
ser mellan planerade aktiviteter och utfall. 
Många projektmedverkande var främmande 
för nya strukturer för uppföljning av resursför-
brukning, men de var å andra sidan uppenbart 
villiga att dela med sig av produktionsproblem 
som de hade stött på. Både Bertelsen och Eng-
ström understryker att det är viktigt med ett 
industriellt processtänkande. Den projektverk-
lighet som Bertelsen dokumenterade var 
emellertid att parterna var betydligt mer foku-
serade på att hålla fast vid projektens sluttid 

och totalkostnad än att systematiskt följa upp 
under genomförandet. 

En senare svensk enkät bland ägare till flerbo-
stadshus har visat att de två entreprenöregen-
skaper som mest värdesätts under ombygg-
nadstiden är förmåga att kommunicera med 
boende och beställare samt förmåga att pla-
nera projekt och hålla tidplaner (Malmgren 
2014). I en särskild studie av stambyten i fler-
bostadshus har Malmgren också konstaterat 
att behovet av flexibilitet på arbetsplatsen 
motverkar införandet av standardlösningar för 
material och komponenter. 

Intervjuer med tio byggentreprenörer i Michi-
gan vittnar om att mätning av ’performance’ i 
ombyggnadsprojekt (i jämförelse med de 
flesta nybyggnader) försvåras av osäkerhet, 
projektens dynamiska karaktär, oregelbunden-
heter och behovet av att samordna med be-
ställarens verksamhet (Singh m fl 2014). Ändå 
visar sig uppföljningen på arbetsplatserna vara 
av samma enkla slag som i nybyggnadsprojekt: 
mätning av avvikelser från budget och tidplan. 
Å andra sidan noterar författarna att mängden 
av olika projektspecifika restriktioner gör både 
mätning och jämförelser av produktivitet  
väsentligt mer komplexa än för nybyggnads-
projekt. 

I svensk nyproduktion är det vanligast att 
byggföretag mäter m2 eller m3 per timme, det 
vill säga att man använder enkla mätetal för 
(inverterad) arbetsproduktivitet (Forsberg 
2008). Det är en utbredd praxis att jämföra 
förbrukad tid med kalkylerad, att genomföra 
ackordsavstämningar och mäta antalet nöjda 
kunder.  

Utländska studier vittnar överhuvudtaget om 
hur begränsade de insatser är som görs av ar-
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betsledare för att samla in byggproduktions-
data, även om IT-utvecklingen har skapat 
större möjligheter för uppföljning (Egbu 1997, 
Scott & Asadi 1999). Man kan tyvärr notera att 
studier av produktivitetsfrågor hos underent-
reprenörer är sällsynta (Loosemore 2014).  
Givet det stora inslaget av underentreprena-
der i typiska ombyggnadsprojekt är detta en 
klar brist. 

 

 
 
Bild 1: Fasadrenovering. 

Intervjusvaren 

Intervjuerna med platschefer och arbetsledare 
visade på stora likheter mellan mindre och 
stora byggföretag i fråga om hur de följer upp 
resursanvändningen på arbetsplatserna. Alla 
intervjuade kan sägas utnyttja mätetal som 
kan relateras till produktivitet (output/input) 
under ombyggnadstiden. I de flesta fall rör det 
sig om enkla partiella kvotmått av typen in-
put/output som arbetstimmar/m2 och materi-
alåtgång/m2 och dessutom kostnadsuppfölj-
ning i styrsystem. En platschef hos en stor ent-
reprenör förklarade att det råder brist på al-
ternativa metoder för uppföljning och sade att 
företagets interna system dessutom bara ac-
cepterade timmar, m2 och material som in-
satsvaror.  

Överhuvudtaget domineras uppföljningen på 
arbetsplatserna av återkommande jämförelser 
mellan budget och utfall liksom mellan tider 
och utfall. Uppföljningsdata används för att 
göra nya prognoser för hur projekten utveck-
las. Med fokus på avvikelser från budget och 
tidplan får man ingen tydlig information om 
hur effektiv resursförbrukningen är på arbets-
platsen, eftersom mycket hänger på vilka för-
väntningar som präglat ursprunglig budget 
och tidplan. 

Kundundersökningar används av alla företa-
gen oavsett deras storlek. I princip kan resulta-
ten av kundundersökningar bidra till uppskatt-
ningar av outputvärdet av ett ombyggnads-
projekt, men så utnyttjas de inte. Här finns 
också komplikationen att termen "kund" kan 
förstås på olika sätt, med hänvisning till hyres-
gäster, bostadsrättshavare eller fastighetsä-
gare. 
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IT-stödet på arbetsplatserna 
 
Här redovisas vilka IT-hjälpmedel som ombyggare faktiskt använder på arbetsplatserna. Vilka 
funktioner fyller olika slags hårdvara? Underlaget består av intervjusvar och en enkät. Resul-
taten har tolkats med hjälp av teorier om teknikacceptans där upplevelser av nytta och an-
vändarvänlighet är centrala. 
 

Resultat från intervjuer  
och enkät 

Först ska strykas under att intervjuerna och 
enkäten endast omfattar ombyggnadsentre-
prenörernas platschefer, inte all produktions-
personal och inte heller underentreprenörer. 
Våra intervjuer med platschefer och enkät vi-
sar att praktiskt taget alla hjälpmedel används 
på alla arbetsplatser (Bild 2). Undantaget är 
surfplattor, som används i varierande ut-
sträckning. Flera av de intervjuade menade att 
surfplattor skulle komma att användas mer i 
framtiden. Någon påpekade att surfplatta i nu-
läget bara förekommer i projekt av en viss 
minsta storlek. Utöver de typer av hårdvara 
som finns i Bild 2 nämndes skärmar som kan 
användas för projektknuten information på ar-
betsplatser. 

 

 
Bild 2: Hur ofta olika slags hårdvara används 
på arbetsplatsen (skala 1-5). 

 

Varje slags hårdvara brukar användas för spe-
ciella syften. Bärbara datorer används för pla-
nering, e-post, hantera fakturor, resursupp-
följning, skriva protokoll, inköp, kostnadshan-

tering, övervakning av kvalitet, personaladmi-
nistration, informationssökning, nätverka 
inom organisationen, hantera ritningar, tidpla-
nering och skyddsronder. Mobiltelefoner an-
vänds för grundläggande syften som samtal 
och meddelandetjänster och för mer avance-
rade ändamål som e-post, ta bilder och sända 
vidare, tidplanering, läsa dokument, se på rit-
ningsdetaljer, skyddsronder, påminnelser, 
skriva projektdata till systemet via en app och 
bläddra i kalendrar. En platschef samman- 
fattade vad mobiltelefoner innebär: 

”Mobiltelefonen innehåller så mycket - ofant-
ligt mycket funktioner, så att det är nog sna-
rare så att man har så oerhört mycket fler 
funktioner än vad man någonsin kommer i 
närheten av att behöva använda - som job-
bande i byggföretag. Däremot finns det säkert 
andra yrkesgrupper som använder många fler 
funktioner i en mobiltelefon än vad vi gör.” 

Mobiltelefoner har sina begränsningar, något 
som lyfts fram av en av de intervjuade: 

”Mobilen är väldigt svår. Det är svårt att 
kunna läsa lite sådana här saker, och man ska 
förstora, det funkar inte, utan …”. 

Surfplattor används ofta för visualisering in-
klusive jämföra ritningar med verkligheten, ta 
bilder under säkerhets- och kvalitetsronder 
och knyta dem till ritningar, miljöronder och 
3D-modeller. En av de intervjuade sa: "Ja, jag 
tror att vi ska ha surfplattor med mycket mer 
3D-modeller inom några år", medan en annan 
intervjuad beskrev behovet av surfplattor un-
der pågående renovering som: 

”Pads på arbetsplatsen just för ritningshante-
ring, för att slippa ha ritningar ute på arbets-
platsen så ska man då kunna dra fram rit-
ningen och förstora upp och förstora ner och 
kunna se då och förklara för hantverkare ute 
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på plats, enkelt och smidigt. Så det är väl där-
för, det är väl det dom vill använda pads till 
då, just för ritningshantering. Och även göra 
kontroller, alltså säkerhetsronder, skyddsron-
der och miljöronder.” 

En annan intervjuad nämnde att surfplattor 
kan användas för att rapportera problem: 

”Då tar man en bild på det, lägger in det där, 
kanske skriver direkt vem som är ansvarig, 
skickar en påminnelse till honom. Och så kan 
han gå in, och stryka ’Yes, åtgärdat’.” 

Användning av surfplattor och VDC (virtuellt 
byggande) uppmuntras i större projekt, häv-
das det av en av de intervjuade: 

”Nu har dom tagit en policy om renoverings-
projekt över X antal miljoner (jag kan inte det), 
då ska vi göra någonting som heter […], det är 
någon förkortning på det för då ska alla rit-
ningarna ligga på det lager så att du kan ta 
med dig paddan ut, och då kan du ha ritningen 
med dig ute, så du ser att du inte får någon 
krock mellan dom olika bitarna”. 

För sina mobiltelefoner (eller surfplattor) har 
de intervjuade identifierat flera funktioner 
som de vill ha, främst relaterade till tillgänglig-
het, inklusive 

 med en portal där ritningar ständigt uppda-
teras,  

 med surfplatteprogramvara som gör det 
enkelt att länka och jämföra verkligheten 
med en ritning,  

 tillgång till övervakningskamera för över-
vakning av byggarbetsplatsen via mobilte-
lefoner och blir varnad om något misstänkt 
pågår,  

 tillgång till alla filer när som helst, ett pro-
gram som underlättar att hålla koll på olika 
projekt,  

 tillgång till information om projekt och bil-
der under möten.  

Behovet av automatiska uppdateringar under-
ströks av en av de intervjuade: 

"att ritningarna automatiskt tankar över till en 
surfplatta på natten, det kommer, det ligger 
nya ritningar på portalen över dagen så upp-
dateras din surfplatta automatiskt över nat-
ten." 

En av platscheferna nämnde en projektdata-
bas och hur användbart det är att få tillgång 
till denna databas via mobiltelefoner: 

”Har man ett nytt projekt, då gör man upp all-
ting, alla handlingar, precis allting som ska fin-
nas läggs in i, på datan, så är den kopplad till 
mobilen. En app där då, så som heter projekt-
portalen, däri finns precis allting du behöver, 
tanken med det är att du inte ska behöva ett 
enda papper någonstans, allt ska du sköta där 
med […] - det är en lång sträcka att komma 
dit, men det är på gång.” 

De intervjuade ansåg att det är viktigt att 
kunna använda IT-verktyg på själva arbetsplat-
sen. En av intervjuerna noterade IT:s roll för 
platschefer: 

”Har så utvecklad IT-verksamhet, det är inget 
snack om det, dom är beroende på det. Och 
det hjälper oss otroligt mycket som platsche-
fer. För det är mycket ansvar som ligger på en 
platschef på något sätt, det blir bara, lagkra-
ven höjs ju och produktionen ska ju optimeras 
och det ska gå så fort som möjligt och det ska 
bli bra. Så det är klart med alla det fordras att 
en har mycket hjälpmedel för att orka med 
det, annars skulle man stånga sig blodig på 
något sätt, det skulle bli jobbigt.” 

Förutom de tekniska möjligheterna att ge flex-
ibilitet för användarna, utnyttjar produktions-
ansvariga IT-stödverktyg beroende på graden 
av värde det skapar för användaren. Det bör 
inte ta mer tid att använda ett IT-verktyg för 
att slutföra en uppgift än med det traditionella 
sättet. En av intervjuerna bekräftar: 

”Så jag kan ju sitta och göra grejer som säkert 
är jättebra, men du måste tjäna någon tid, el-
ler pengar eller på något sätt ha mer nytta 
utav det sättet då, än det gamla sättet, och 
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känner jag att det inte är det, då använder jag 
det inte. Vi ser när vi kör lite visuell planering, 
jättetavla med alla gubbarna och sådant inne 
på kontoret. Men det där tar ju en stund, sen 
havererar den lite, för det kräver mycket tid, 
tid varje dag att uppdatera denna. Och den 
känner nog ingen att vi har ... Det är ju tiden, 
allt hänger ju på tiden, vad du ska lägga din 
tid på.” 

En annan intervjuperson nämnde en utveck-
ling som han inte anser är användbar: 

”Det kommer så mycket saker, nu har dom ju 
sagt, nu kan man skriva ut ifrån mobilen på en 
skrivare idag, men jag vet ingen som har an-
vänt det och varför jag skulle behöva det, när 
jag har samma sak på datorn och kan skriva 
ut. Jag fattar inte varför det ska gå till den lik-
som, som ett litet exempel i …”

 
 
Bild 3: Åsikter om IT-stöd på arbetsplatserna (skala 1-5). 

 

Källor till mervärde kan vara olika, exempel 
enligt en intervjuperson var projektdata som 
matas in direkt till en portal med hjälp av mo-
biltelefoner och surfplattor, så att de undvek 
pappersanvändning och arbetade på ett mer 
hållbart sätt.  

Två arbetsledare hos större entreprenörer 
hävdade att det är viktigt att det är lätt att 
mata in data och att uppdatera projektinform-
ation. Arbetsledarna vill också få snabbt IT-
stöd och hjälp alltid tillgänglig. De vill i och för 
sig använda surfplattor men de har tydligen 
inte tillgång till sådana. 

Det är viktigt att det är lätt att mata in data 
och uppdatera projektinformation för plats-
chefer hos mindre företag. De använder inte 
mobiltelefoner lika ofta som platschefer hos 
stora entreprenörer. Mobiltelefonerna an-
vänds mest för kommunikation, samtal och 
sms. Bara en av de tre intervjuade har surf-
platta och använder den ofta för att sända e-
post. Vanlig dator används för tidplanering, 
dokumenthantering, ritningshantering, faktu-
rahantering, e-posthantering, ekonomihante-
ring och att skriva protokoll. En av de intervju-
ade berättade att surfplattor ska införas och 
användas på ombyggnadsarbetsplatserna, 
men han tillade också att han fortfarande är 
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beroende av utskrifter och fysiskt papper och 
penna för att driva projektet. En annan inter-
vjuperson nämnde att mobiltelefoner är svåra 
att arbeta med på grund av deras små skär-
mar. Han skulle också vilja ha bättre anslut-
ning till sitt företags servrar när han arbetar 
utanför kontoret. Betydelsen för kommunikat-
ion och projektledning av kommersiellt er-
bjudna samlade programpaket nämndes av 
två av intervjupersonerna. 

Man kan fråga sig om IT-mönstret även beror 
på användarens ålder. Intervjuerna pekar på 
att det finns yngre arbetsledare som kommer 
direkt från högskoleutbildningar och som har 
större IT-vana, men skillnaderna mot äldre 
platschefers IT-användning framstår som små. 

Teoribakgrund 

Det finns två slags teorier som kan användas 
för att förklara hur användare förhåller sig till 
olika IT-hjälpmedel. Den ena är Media Rich-
ness Theory (Daft & Lengel 1986) som utgår 
från att olika medier, t ex e-post kontra mobil-
samtal, väljs beroende på hur ”rika” de är. 
Rika media är sådana som förmedlar otvety-
diga budskap och är bra på att minska osäker-
het. Valet av medier för att kommunicera kan 
också påverkas av andra faktorer: snabbhet, 
sekretess, ansvar, social interaktion och in-
formationsintegritet. 

Den andra teorin, Technology Acceptance  
Model, är inriktad på individers teknikaccep-
tans. I princip förklaras då valet av IT-hjälp-
medel av upplevd nytta och upplevd använ-
darvänlighet (Davis 1989). Teknikacceptans 
kan dessutom antas bero på sociala effekter, 
inklusive grupptryck, samt företagspolicy och 
företagssystem. Personlig IT-kompetens och 
generell attityd till ny teknik spelar troligtvis 
också in. 

De två teorierna är inte oförenliga, men tekni-
kacceptans syftar bredare än enbart hjälpme-
del för kommunikation. Därför har vi utgått 
från teknikacceptans när vi har utvecklat 
grundmodellen i Bild 4 för att förklara den fak-
tiska IT-användningen på arbetsplatserna. Vik-
tiga exempel på hårdvara som är eller kan vara 
tillgänglig är bärbar dator, surfplatta, mobil- 
telefon, skrivare och scanner. 

Mjukvara kan fysiskt befinna sig inom företa-
get eller utgöra molnmjukvara. Mjukvara i  
företaget kan vara generell (i stil med Excel), 
branschspecifik för byggprojekt eller speciali-
serad för logistik och för att stödja olika ISO-
system. Kombinationer av mjukvara och hård-
vara kan vara mer eller mindre användarvän-
liga, men graden av användarvänlighet beror 
samtidigt av personalens IT-kompetens grun-
dad på utbildning och erfarenhet. Lättanvänd-
het kan brytas ned i att avse inmatning, upp-
datering, systemtillgänglighet, tydlighet och 
tillgång till IT-stödfunktion. 

Företagets egna principer för att driva olika 
processer som påverkar personalen på arbets-
platsen har uppenbar betydelse. Företagets 
processer kan hänga ihop med själva IT-
organisationen (intern/extern), mjukvarukäl-
lor, datakällor (interna/externa), rapportering 
av avvikelser, utbildning av platschefer och 
ombyggnadsprojektering för att ta några vik-
tiga exempel. Olika processer motsvarar olika 
användningar för till exempel anbud, budgete-
ring, redovisning, kalkylering, planering, inköp, 
arbetsmiljö och avfallshantering (Sezer 
2015b). 

Myndigheters regler och beslut kan spela en 
roll för IT-hanteringen. Beställaren, antingen 
direkt eller via arkitekt och andra konsulter, 
kan också vara betydelsefull. 
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Bild 4: Faktorer som påverkar den faktiska IT-användningen på arbetsplatsen. 

Här kan det tänkas att entreprenadformen, 
generalentreprenad eller totalentreprenad, 
styr informationshanteringen i olika utsträck-
ning. 

Det är naturligt att förutsättningarna för IT-
användning skiljer sig mellan större och 

mindre företag och även mellan större och 
mindre ombyggnadsprojekt. Små byggföretag 
kan ha strategiska fördelar av en högre grad 
av flexibilitet i organisering och process, men 
också tänkas ha problem med brist på intern 
IT-expertis. Kostnadsbilden kan se olika ut be-
roende på företagsstorlek.
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Hur enkla produktivitetsmått kan  
utformas 
 
Produktivitet, dvs kvoten output/input, kan mätas på olika nivåer. Här är projektproduktivi-
tet av intresse. Jämförelser mellan ombyggnadsprojekt är svårare än i nyproduktionen,  
eftersom befintliga byggnader ger olika förutsättningar. Enkla mätetal som utgår från reno-
verad area föreslås. 
 

Begreppet produktivitet 

Produktivitet brukar definieras som kvoten 
output/input. Output, det vill säga produkt-
ionsresultatet, värderas liksom input, med 
andra ord de resurser som förbrukas i pro-
duktionen, till marknadspriser. Eftersom kvo-
ten inte uttrycker kostnader i en viss valuta, är 
det lätt att göra internationella jämförelser. 
Ett partiellt mått på produktivitet är arbets-
produktivitet, där man bortser från andra in-
putresurser än arbetsinsatsen, normalt mätt i 
persontimmar.  

Nivån ”näringsgren” 

Produktivitet kan mätas på olika nivåer (Sezer 
& Bröchner 2014). SCB publicerar årliga pro-
duktivitetsdata på nivån näringsgren. Produk-
tivitetsutvecklingen år för år inom näringsgre-
nen byggverksamhet (F) är inte imponerande 
att döma av SCB:s siffror. Detta är ett internat-
ionellt välkänt fenomen som annars är typiskt 
för hela tjänstesektorn. En del av den låga  
eller obefintliga produktivitetsutvecklingen i 
publicerad statistik på nivån näringsgren för-
klaras av praktiska problem när man ska korri-
gera för kvalitetsändringar i output och input.  

Byggverksamhet omfattar många olika företag 
och olika slags byggande. Exempel: man kan 
lätt räkna ut att om man förenklar byggverk-
samhet till att bestå av dels nybyggnad och 
dels ombyggnad, kan näringsgrenens samlade 
produktivitetsutveckling bli sämre än produk-
tivitetsutvecklingarna för nybyggnad och om-
byggnad tagna var för sig. För att få den effek-
ten kan det räcka att produktiviteten är lägre 

för ombyggnad än nybyggnad i utgångsläget 
och att andelen ombyggnader ökar. 

Projektproduktivitet 

Den nivå som här är av intresse för produktivi-
tetsmätningar är det enstaka ombyggnadspro-
jektets. I första hand är det fråga om att ställa 
värdet av den genomförda ombyggnaden mot 
resursförbrukningen. 

Bra sätt att mäta produktivitet kan vara avgö-
rande för att sälja in nya idéer när man möts 
av kommentarer som ”det går aldrig” eller 
”vad tjänar vi på det”. Det handlar om att för-
ändra attityder. Genom att mäta produktivite-
ten skapas möjligheter för bättre planering av 
kommande uppdrag – vilket även bör leda till 
högre kvalitet och bättre arbetsmiljö. 

På senare år har Trafikverkets arbete för att 
bidra till höjd produktivitet i anläggningspro-
jekt aktualiserat ett antal mätfrågor. En up-
penbar svårighet vid jämförelser mellan olika 
vägprojekt är att bedöma naturförutsättning-
arna för projekt, särskilt som markförhållan-
dena är mer eller mindre ofullständigt kända 
vid projektstart. Här finns det en likhet med 
ombyggnader, där egenskaperna hos den be-
fintliga byggnaden har stor betydelse för re-
sursförbrukningen men där det inte lönar sig 
att göra en fullständig analys på förhand. 
Överraskningar under projektets gång är inte 
ovanliga. 
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Ombyggnad är i normalfallet en samprodukt-
ion, ofta med en byggentreprenör som sam-
ordnar och en rad specialentreprenörer. Sam-
ordnarens tillgång till data om specialentre-
prenörernas resursförbrukning är som regel 
högst begränsad. Det är angeläget att stödja 
underentreprenörernas uppföljning av resur-
sanvändning, deras förhållande till projekte-
ring och deras arbetsledning. Samtliga yrkes-
grupper på arbetsplatsen är betydelsefulla. 

Mer direkt styrning och uppföljning av mil-
jöfrågor under själva ombyggnadsskedet är 
ovanligt bland ägare till bostadsfastigheter 
(Olsson m fl 2014, s 12ff). En intressant kom-
plikation är att om beställaren av ombyggna-
den betalar mer för att få entreprenör som är 
lyhörd, kommunicerar bra, håller tider, mini-
merar störningar för eventuella brukare av 
byggnaden och är flexibel - i så fall måste man 
förstå det som att outputvärdet av ombyggna-
den är högre, oavsett det påtagliga resultatet 
av ombyggnaden. Det är alltså inte enbart re-
sultatet utan också processegenskaper som 
påverkar produktiviteten. Men processegen-
skaperna är svårare att mäta. 

Praktiska förenklingar 

Om syftet är att jämföra produktiviteten i olika 
ombyggnadsprojekt (benchmarking), är det 
enklast att mäta output som renoverad golv-
area [m2]. Många bostadsombyggnader är 
koncentrerade på badrum och kök, och frågan 
om relevant areabegrepp är viktig för jämför-
barheten. Egentligen är m3 ett bättre mått när 
stambyten och dyra väggytskikt är aktuella. 

I tider som nu med förhållandevis stabilt pen-
ningvärde är det rimligt att mäta input i form 
av material och arbete som faktiska kostnader 
för olika kategorier av material och arbets-
kraft. Inslaget av underentreprenader är dess-

utom ofta större vid ombyggnad än nybygg-
nad, och där är som sagt möjligheterna att få 
data om fysisk resursåtgång begränsade.  

Produktivitetsmått kan alltså utformas som 
[m2/kr] där beloppen i nämnaren avser olika 
resurser som ingår i input. I princip kan man 
alternativt mäta arbetstimmar, men då tar 
man inte utan vidare hänsyn till att löneskill-
nader kan återspegla verkliga kompetensskill-
nader hos arbetskraften. 

Rivningsavfall kan oftast betraktas som en 
oönskad output (bortsett från säljbart avfall) 
och ger upphov till förbrukning av interna re-
surser (arbetskraft) och köpta tjänster (utrust-
ning, transporter, tipptjänster). Sorterat avfall 
redovisas ofta i form av ton eller m3. Sådana 
mått är användbara eftersom kommuner och 
avfallsentreprenörer tar ut olika avgifter för 
olika typer av avfallsfraktioner, till exempel 
betong, trä, gips och osorterad. Renoverad 
golvarea (A) dividerad med prisviktad (pi) av-

fallsmängd (qi) per fraktion (i), dvs Api/piqi 
[m2/ton], kan vara ett användbart produktivi-
tetsmått för benchmarking. 

Det är lätt att räkna upp ett antal faktorer som 
kan tänkas förklara skillnader mellan produkti-
vitetsdata för olika ombyggnadsprojekt. Hit 
hör byggnadernas ålder och ursprungliga 
byggteknik, arten av standardhöjningar och 
inte minst projektstorleken, eftersom det tro-
ligtvis finns stordriftsfördelar. Relevanta jäm-
förelser förutsätter att man begränsar sig till 
exempelvis miljonprogrammets flerbostads-
hus med prefabstomme. 

Man bör slutligen komma ihåg att det finns en 
risk för snedvridande effekter om förenklade 
benchmarkingdata kopplas direkt till starka in-
citament för individer i företaget. 
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En utblick: BIM vid ombyggnad 
 
Digital strukturerad informationshantering, BIM, skapar möjligheter till bättre uppföljning av om-
byggnader. Än så länge är BIM vid ombyggnad ovanligt, speciellt i mindre projekt. BIM kan hantera 
byggnaders geometri, men befintliga ritningar är ofta problematiska liksom laserskanning. 

 

BIM utnyttjas sällan 

Möjligheterna till en precis och ständigt aktu-
ell uppföljning av resursförbrukningen under 
ombyggnadsprojekt skulle utan tvivel öka med 
digital strukturerad informationshantering 
(BIM) som utgår från ett upplägg där man har 
en eller flera objektsorienterade modeller. 
Egenskaper är kopplade till objekten, och det 
finns relationer mellan objekt. Det ska även 
vara möjligt att producera olika informations-
vyer ur modellen eller modellerna. BIM har på 
senare år blivit allt vanligare som stöd för ny-
produktion. Utvecklingen av olika viewerpro-
gram gör att det har blivit lättare att ta sig 
runt i 3D-miljö på arbetsplatsen utan att inve-
stera i tyngre programvara för produktions-
personalen. 

Det är mer sällan som BIM kommer till an-
vändning i ombyggnadsprojekt, visar en 
undersökning som utgår från intervjuer i 

större byggföretag1. När BIM utnyttjas rör det 
sig oftast om stora ombyggnader. Entreprenö-
rens ansvar för projekteringen har betydelse – 
totalentreprenader ger andra förutsättningar 
för BIM-användning än generalentreprenader. 

Geometri i första hand 

BIM vid ombyggnad har störst betydelse för 
att hantera byggnadens geometri. Äldre rit-
ningar är ofta opålitliga. Det är inte säkert att 
byggnaden överhuvudtaget har uppförts exakt 
enligt de ursprungliga bygglovshandlingarna, 
och under årens lopp kan det ha gjorts odoku-
menterade mindre ombyggnader och andra 

                                                           
1 Avsnittet baseras främst på Gökgür (2015), som inter-
vjuat BIM-experter i fyra stora svenska byggföretag un-
der våren 2015. 

ändringar. En teknik som då allt oftare aktuali-
seras är 3D-laserskanning av utrymmen i bygg-
naden. Resultaten kan jämföras med befintliga 
ritningar. Skanningtekniken är känd sedan 
länge och prövad i många företag, men är 
fortfarande alltför resurskrävande för att an-
vändas genomgående. Grundproblemet är att 
översätta skanningens punktsvärm till hanter-
lig geometri, och än så länge krävs det kvalifi-
cerade mänskliga insatser för att tolka de data 
man får. En variant är att man vid inmätningen 
pekar lasern på avgränsningsytorna och talar 
om via droplistor vilket element man pekar på 
– pelare, bjälklag osv – så att det skapas vek-
torbaserade intelligenta datamoln. 

Det spelar en viktig roll om beställaren vill ha 
laserskanning. Här kan man jämföra med en 
brittisk studie (Kim & Park 2013), som har vi-
sat att de största hindren för BIM i ombygg-
nadsprojekt (bostäder) är grundinvesteringen 
och bristande efterfrågan från beställarsidan.  
I stora projekt med enhetliga lägenhetstyper 
och mått kan man kompromissa genom att 
skanna några få lägenheter, tolka resultaten 
och skala upp dem till BIM för hela byggnader. 

BIM-databasen kan användas för budgetering 
och produktionsplanering. Ett skäl att använda 
BIM vid ombyggnad är som stöd för logistiken 
på arbetsplatsen. BIM-databasen är särskilt 
värdefull med tanke på de avfallsvolymer som 
normalt uppstår vid ombyggnad, då den även 
ger möjlighet att klassificera olika slags avfall i 
samverkan med avfallshanterande företag. 
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Brist på alternativ 

En anledning till det begränsade BIM-
utnyttjandet är att projektörer har väsentligt 
färre frihetsgrader vid ombyggnad eftersom 
de måste utgå från en befintlig byggnads 
struktur och andra egenskaper. Det är därför 
inte lika aktuellt att testa en rad olika utform-
ningsalternativ som i nybyggnadsprojekt, och 
där finns annars en viktig fördel med BIM. 
Samtidigt visar det sig att det är mer i projek-
teringsskedet än i produktionen som BIM-stöd 
förekommer i ombyggnadsprojekten. Det 
finns dock exempel på att BIM används även i 
produktionsskedet för kollisionskontroll. 

BIM för kommunikation 

Möjligheterna att visualisera som stöd för 
bättre samverkan i ombyggnadsprojekt är vik-
tiga. BIM har också sin betydelse i kommuni-
kationen med underentreprenörer. Detta gäl-
ler i första hand el och VVS (värme, ventilation 
och sanitet) med egna databaser som i princip 
kan länkas till byggentreprenörens BIM i olika 
utsträckning. Det är ovanligt idag att ställa 
skarpa krav på underentreprenörers BIM-
kompetens. 
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Slutsatser 
 

Arbetsuppgifter och valet av IT-stöd 

I ombyggnadsprojekt finns det olika slags ar-
betsuppgifter som platschefer genomför dagli-
gen, och var och en av dessa uppgifter kan 
kräva olika hårdvaror och olika användningar 
av samma hårdvaror. Till exempel föredras 
surfplattor ofta på grund av att de är lätta att 
ta med sig. Deras rörlighet och deras skärm-
storlek underlättar många aktiviteter: läsning, 
kontroll gentemot ritningar, fotografering och 
koppling av bilder till ritning och verklighet. 
Dessutom stödjer surfplattor samarbete på ar-
betsplatsen och skapar en gemensam visuell 
plattform för problemlösning. 

Hur betydelsefull en viss information är kan 
påverka vilken typ av kommunikationskanal 
som faktiskt används. Vad gäller e-post är akti-
viteterna att läsa, ta bort och även skriva 
tidskrävande, och information som delas med 
e-post är ofta inte så avgörande. Väsentlig in-
formation som avser låt oss säga olycksfall el-
ler allvarliga tekniska problem kan komma att 
förmedlas via telefonsamtal som tar mindre 
tid och tillåter snabb interaktion för akut pro-
blemlösning. Den lägre graden av formalitet 
hos muntlig kommunikation kan antas vara at-
traktiv när det är känsliga frågor som måste 
tas upp. 

När platschefen arbetar någon annanstans 
(offsite), blir datatillgängligheten det viktig-
aste IT-kravet. I princip vill man ha tillgång till 
företagets server, kunna nå alla filer och ge-
mensamma plattformar samt dessutom ut-
nyttja övervakningskameror för att se vad som 
händer på arbetsplatsen. 

Tidspress och integritet 

Eftersom ombyggnader oftast genomförs un-
der tidspress är det naturligt att platschefer 
föredrar att inte använda IT-hjälpmedel om 

det tar längre tid än papper och penna eller 
telefon. Förutom tidspressargumentet erbju-
der traditionella sätt som att använda penna 
och papper integritet för platschefer när de 
vill hålla informationen för sig själva och inte 
vill dela med andra. 

Beställare och BIM 

För ombyggare är integrerade digitala mo-
deller som stöd på arbetsplatsen normalt att 
betrakta som en framtidsfråga. Än så länge fö-
refaller de flesta beställare av ombyggnads-
projekt ha svårt att dra fördelar av BIM, vare 
sig under projekteringen eller den senare fas-
tighetsförvaltningen. Huvudproblemet är re-
sursåtgången för att tolka skannade eller foto-
graferade utrymmen i befintliga byggnader. 

Storlek hos projekt och företag 

Storlek och typ av projekt kan förklara hur ofta 
platschefer använder olika former för IT-stöd i 
den dagliga verksamheten. Det kan också fin-
nas en arbetsfördelning genom att platsche-
fen har hjälp av arbetsledare eller projektin-
genjörer för att hantera IT-stödet. I större pro-
jekt, exempelvis i enhetligt byggda miljonpro-
gramområden, kan det finnas resursutrymme 
för att utveckla projektspecifika plattformar 
som uppenbart effektiviserar det dagliga arbe-
tet. 

Produktivitetsmått 

Produktivitetsmåtten utgår från output/input. 
Enklast är att mäta output som renoverad 
golvarea [m2], eventuellt som m3. Input kan 
motsvaras av kostnader för olika kategorier av 
material, arbetskraft, underentreprenader och 
andra externa resurser. Dessutom hör resur-
såtgång knuten till olika kategorier av avfall 
hemma bland inputs. 
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Bilaga: Rekommenderade krav på IT-stöd 
för arbetsplatsmätning 
 
Utgångspunkten är att få data för de enkla kvotmått som föreslagits i studien. Rekommendationerna 
har sorterats efter krav på själva hårdvaruprodukten (ergonomi, övriga fysiska egenskaper, skärm-
gränssnitt) och systemkrav i vid mening. Många krav som bör ställas på IT-verktyg för ombyggnader 
är desamma som för nybyggen, men det finns några krav som är speciella. 

 

A. Ergonomi  

A1. Lämplig känslighet hos kapacitiv pekskärm, 
med eller utan styluspenna. 
A2. Detaljer på skärm lätta att förstora med 
fingerrörelser, även i kyla och med skydds-
handskar. 
A3. Lätthanterad hårdvara trots fysiskt skydd 
för skärm och eventuellt tangentbord. 
A4. Avvägning skärmstorlek och mobilitet. 
 

B. Övriga fysiska egenskaper 

B1. Fuktsäkring för att tåla regn och snö vid 
användning utomhus.  
B2. Bör kunna tappas och tåla fall mot hårda 
ytor utan att skadas.  
B3. Batterier bör inte behöva uppladdas ofta 
eller ha väsentligt sämre prestanda vid låga 
temperaturer. 

 

C. Skärmgränssnitt 

C1. Lättolkat skärmgränssnitt. 
C2. Skärmens ljusstyrka bör göra det möjligt 
att använda den även i solljus utomhus. C3. 
Lätt att snabbt mata in data. 
C4. Lätt för två eller flera personer som är en-
gagerade i problemlösning att samtidigt följa 
en skärmbild.  
C5. Lämpligt även för större möten. 

 

D. Pappersmediet 

D1. Enkelt att producera större utskrifter av 
ritningar och tidplaner för att sättas upp på en 
vägg.  

D2. Insikt i att personal kan behöva proviso-
riska minnesanteckningar vid sidan av projekt- 
och företagssystemen. 

 

E. System 

E1. System som är kompatibla från bärbar  
dator via surfplatta till mobiltelefon.  
E2. Lätt att ta en bild, direkt knyta den till rit-
ning eller använda bilden tillsammans med en 
avvikelserapport, inom företaget, till bestäl-
lare eller teknikkonsult som är engagerad i 
projektet.  
E3. Lätt för platschefen att själv uppdatera 
projektinformation. 
E4. Lätt för platschefen att motta uppdate-
ringar (t ex över natten) från andra projekt-
medverkande. 

 

F. Distansarbete 

F1. Lätt att nå projektdata hemifrån med god 
serveranslutning. 
F2. Lätt att följa övervakningskameror kopp-
lade till system och mobiler för att motverka 
intrång och stölder på arbetsplatsen. 

 

G. Hållbar ombyggnad 

G1. Systemanknytning till databas i BIM med 
objektattribut är önskvärd för att registrera 
material och komponenter som tillförs vid om-
byggnad. 
G2. Systemanknytning till certifieringssystem 
för befintliga byggnader och renovering är 
önskvärd (LEED, BREEAM, Miljöbyggnad). 
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