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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose: The aim of this report is to design an alternative pay system which in 

difference to todays payroll system encourages employees to work more quality-

oriented. Today errors often arise in construction output and the root cause is in many 

cases a lack of motivation. By designing a payroll system that promotes quality-oriented 

work, the number of errors will be reduced.  

Method: Through a qualitative approach in the form of interviews with people on 

different positions in the construction industry and also literature studies, an alternative 

pay system was designed with a greater focus on quality.  

Findings: In this report, the conclusion has been made that a high variable part of the 

salary should consist of quality and quick work in order to create motivation. The 

system is built to create a better accuracy among the employees by rewarding quality-

oriented work. The system is composed of three parts, there is a fixed part, a quality 

part and piecework. The quality part will be assessed through inspections. Piecework 

part will be assessed based on set unit time compared with the time it takes to perform 

an operation. The fixed portion is lower than in the previous pay system to create 

motivation. 

Implications: Today's pay system has a focus on rapid and efficient work. This will 

remain as it creates drive and commitment that contributes to increased motivation. The 

alternative pay system will result in accuracy that also benefits quality. This will also 

lead to fewer errors and therefore lower costs during the warranty period for the 

construction companies. 

Limitations: The interviews that the report was partly built around was only performed 

on one company and the general opinion on the entire market may differ.  

Keywords: Piece wage, quality, fault causes, motivation 
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Sammanfattning 

Syfte: Målet med rapporten är att utforma ett alternativt lönesystem till dagens 

ackordslönesystem för att motivera medarbetarna till ett mer kvalitetsinriktat arbete.  

Idag uppkommer ofta fel i byggproduktionen och dess grundorsak är i många fall brist 

på motivation. Genom att utforma ett lönesystem som gynnar kvalitetsinriktat arbete 

ska antal fel minimeras.  

Metod: Genom ett kvalitativt arbetssätt i from av intervjuer med personer med olika 

befattning i byggbranschen och litteraturstudier har ett alternativt lönesystem utformas 

med ett större fokus på kvalitet.  

Resultat: I rapporten har slutsatsen gjorts att det behövs en hög rörlig del i lönen som 

utgörs av kvalitet och snabbt arbete, detta för att skapa motivation. Systemet är 

uppbyggt för att skapa en större noggrannhet bland hantverkarna genom att belöna 

kvalitetsinriktat arbete. Systemet är uppbyggt med tre delar, det är en fast del, en 

kvalitetsdel och en ackordsdel. Kvalitetsdelen kommer att bedömas genom 

förbesiktningar. Ackordsdelen kommer att bedömas utifrån satta enhetstider som 

jämförs med den tid det tar att utföra ett arbetsmoment. Den fasta delen är lägre än i 

tidigare lönesystem för att skapa motivation.     

Konsekvenser: Dagens ackordslönesystem har ett fokus på snabbt och effektivt arbete. 

Detta kommer att finnas kvar då det skapar driv och engagemang som bidrar till ökad 

motivation. Det alternativa lönesystemet kommer medföra noggrannhet som också 

gynnar kvalitén. Detta kommer också leda till mindre antal fel och därför lägre 

kostnader under garantitiden för byggföretagen.  

 

Begränsningar: Arbetet begränsas av att intervjuer som ligger till grund för 

utformningen av systemet endast genomförts på ett företag. De åsikter som gavs 

behöver inte vara generella på hela på hela marknaden.  

 

Nyckelord: Ackordslöner, kvalitet, felorsaker, motivation. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är det sista momentet i utbildningen till högskoleingenjör på 

Jönköpings Tekniska Högskola med inriktning byggnadsteknik på avdelningen för 

byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Arbetet omfattar 15 hp. Arbetet genomförs i 

samarbete med Peab Sverige AB och deras kontor i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
Rapporten behandlar dagens ackordslöner för att se vilka positiva och negativa effekter 

som lönesystemet bidrar med. Genom detta arbete skall ett alternativt lönesystem 

utformas som belönar kvalitet i större utsträckning.  

 

Ackordslön är en löneform där lönens storlek varierar beroende på en individs eller ett 

arbetslags arbetsprestationer. Lönen förhandlas fram av en representant som ska ta del 

av lönen, en representant från företaget som ska betala ut lönen samt en fackman som 

ser över att lönen sätts inom rimliga gränser för båda parter.  

Ackordslönesystemet har används i Sverige sedan tidigt 1900-tal då det användes av 

industrier som tillverkade varor eller massor. Det var ett effektivt sätt att motivera 

medarbetarna samtidigt som det krävdes mindre övervakning. (Ackordslön, 2015) 

 

I byggbranschen finns det kvalitetsbrister som leder till kostnader i from av tillrättande 

av fel under produktionen och under garantitiden. Enligt (Josephson, 1998) är det till 

stor del brist på motivation som leder till fel i produktionen. Den belöning som används 

idag för att få medarbetarna motiverade är ackordslönesystemet och det är en 

tidsberoende löneform som inte beaktar kvalitet.   

  

1.2 Problembeskrivning 

Hantverkarna har idag ett stort fokus på att arbeta snabbt och effektivt då ett sådant 

beteende belönas av ackordslönerna. I en rapport från Sveriges Byggindustrier ”Vad 

kostar ackorden?” nämns det att “ackordens fokus på tempo och kvantitet försvårar 

utvecklingen mot högre kvalitet och resultat” (Sveriges byggindustrier, 2008). 

 

I en studie utgiven av Josephson och Saukkoriipi nämns det att ”Det påtalas flera 

brister i utformningen av dagens löneformer, särskilt för de som verkar i produktionen. 

Bland annat nämns omfattande administration i samband med ackordsförhandlingar 

och alltför stort fokus på tid på bekostnad av försämrad kvalitet.” (Josephson & 

Saukkoriipi 2009). 

Det är idag känt att brist på engagemang bland hantverkarna är den största anledningen 

till att det blir fel i olika byggnadsprojekt (Josephson, 2013). Av de felkostnader som 

kan kopplas till mänskliga orsaker utgör brist på engagemang 50 % av felen (Josephson, 

2013). 

Från fallstudier som har gjorts av Stadskontoret i uppdrag av regeringen pekar det på 

att antalet byggfel snarare har ökat de senaste åren. Orsaken till detta tros vara högre 

takt i byggandet i kombination med ett bristfälligt system för hur egenkontroller utförs. 

(Gustavsson & Rupperecht Hjort 2009). 
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Enligt (Armstrong, 2006) kan människan bli motiverad genom två faktorer, en inre och 

en yttre motivationsfaktor. Den inre motivationsfaktorn utgörs av yrkesstolthet. Med 

yrkesstolthet menas att medarbetarna vill utföra ett bra jobb med god kvalitet. Den yttre 

motivationsfaktorn utgörs av löner, befordran och dylikt. Tidigare har medarbetarna 

endast blivit motiverade att arbeta snabbt, då har deras engagemang gentemot kvalitet 

hamnat i skymundan.  

En studie genomfördes på sju om- och nybyggnadsprojekt. Studien följde de olika 

byggnationerna under 6 månader. Totalt registrerades 2879 fel och de kostnaderna som 

bidrog till att rätta till felen varierade mellan 2,3 % till 9,4 % av byggkostnaderna under 

studietiden. (Josephson, 2013) 

Det är därför direkt nödvändigt att involvera kvalitet i lönesystemet för att öka 

engagemanget bland hantverkarna som i sin tur leder till minskade kostnader som fel 

bidrar till. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att utforma ett alternativ till dagens ackordslönesystem för att motivera 

medarbetarna till ett mer kvalitetsinriktat arbete. 

För att lyckas utforma ett sådant lönesystem krävs det en viss kunskap om hur 

människan fungerar och vad som motiverar den. Frågan “vad motiverar 

produktionspersonalen till att arbeta kvalitetsinriktat” måste besvaras för att 

belöningssystemet ska motivera personalen på rätt sätt.  

För att få förståelse för vilka orsakerna är till att kvalitetsbrister uppstår måste frågan 

“vilka är grundorsakerna till fel i byggbranschen?” besvaras. Om denna fråga besvaras 

kan löningssystemet utformas på ett sådant sätt att grundorsakerna till fel minskar. För 

att utforma ett system som belönar kvalitet måste frågan “hur ska ett lönesystem 

utformas för att minska kvalitetsbristerna?” besvaras. 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna utforma ett lönesystem som beaktar de aspekter som är relevanta för 

rapporten kommer inte byggnads avtal att beaktas eftersom att detta kan begränsa 

möjligheten till att utforma ett kvalitetsinriktat lönesystem.  

 

Svinn av material och verktyg är ett område som skulle kunna ligga till grund för hur 

ett lönesystem kan utformas. Dock utreds ett lönesystem som hanterar kvalitet och 

fokus väljs att läggas på det. 

 

Lönesystemet skall inte involvera personal som inte går på ackord, deltidsanställda eller 

underentreprenörer. 

 

1.5 Disposition 
I Kapitel ett presenteras det varför det är relevant att kolla på ett alternativt lönesystem 

och vilka bakomliggande problem som finns med dagens lönesystem. Målet i rapporten 

presenteras och de frågeställningar som skall besvaras för att nå målet redovisas. De 

avgränsningar som har gjorts framkommer med en kort motivering.  

 

I kapitel två beskrivs de metoder som har använts för att uppfylla arbetets mål och 

besvara rapportens frågeställningar. Det beskrivs hur rapportens frågeställningar är 

kopplade till den datainsamling som har utförts. Det presenteras vilka metoder som har 
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används för datainsamling. I kapitel två presenteras hur arbetsgången sett ut och 

rapportens trovärdighet resoneras fram.  

 

Tredje kapitlet berör de teorier som ligger till grund för att besvara frågeställningarna 

samt en sammanfattning av dessa teorier.  

 

I kapitel fyra redovisas den empiri som framkommit från de fem intervjuer som har 

genomförts samt en sammanfattning av en mejlkonversation. Här redovisas även de 

mest relevanta från kapitel tre. Varje intervju har sammanfattats i en flytande text och 

kapitlet avslutas med en sammanfattning av gemensamma faktorer och relevanta åsikter 

som kopplas till fakta som kommer från litteraturstudien.  

 

Kapitel fem analyserar den empiri som samlats. Denna empiri används för att besvara 

frågeställningarna. I detta kapitel beskrivs också utformningen av ett alternativt 

lönesystem.  

 

I det sjätte kapitlet sker en diskussion angående resultat och metod. Arbetets 

begränsningar diskuteras och förslag till vidare forskning ges. Här framförs också de 

slutsatser som dragit
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs arbetets genomförande och arbetsgång. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Kvalitativ metod innebär att forskaren befinner sig ute i den verklighet som analyseras. 

Datainsamling och analys sker i växelverkan, och man försöker tolka människor och 

dess handlingar i sin naturliga omgivning. (Kvalitativ metod, 2015) 

 

Kvantitativ metod innebär att forskaren samlar in empiriska och kvantifierbara data 

systematiskt, sammanfattar dessa i statisk form och från dessa bearbetade data 

analyserar utfallet utifrån testbara antaganden. (Kvantitativ metod, 2015) 

 

Fallstudie betyder att man endast kollar på ett visst fall med syfte att utreda en liten del 

av ett stort förlopp. Slutsatser i en fallstudie kan ses som antydningar och de slutsatser 

som dras kan få en större vikt när andra antydningar pekar åt samma håll som inhämtats 

från andra forskningsmetoder. (Ejvegård 2009) 

  

Denna studie är kvalitativ där angreppssättet till att besvara frågeställningarna till stor 

del har skett genom intervjuer med personer som befinner sig i olika positioner i 

byggbranschen. Intervjuer har genomförts för att få en verklighetstrogen bild som är 

aktuell i dagsläget. De data som kommer att analyseras under studien är kvalitativ data 

i form av sammanställningar av intervjuer som genomförts. Rapporten är även en 

fallstudie då endast en utredning inom Peab Sverige AB region sydost.  

2.2 Frågeställningar och metoder för datainsamling 
Här beskrivs de undersökningsmetoder som har använts för att besvara respektive 

frågeställning.  

2.2.1 Vad motiverar produktionspersonalen till att arbeta 
kvalitetsinriktat? 
För att kunna besvara frågan har Herzbergs tvåfaktorsteori används, teorin behandlar 

vad som motiverar människan. Utifrån denna teori har frågeställningarna inför 

intervjuer utformats för att få en uppfattning om hur verkligheten ser ut. Efter 

intervjuerna har sammanfattningar utförts och sammanställts. Intervjuer har genomförts 

med personer med olika befattningar inom byggbranschen för att plocka ut 

gemensamma aspekter för att komma fram till ett trovärdigt resultat.  

 

2.2.2 Vilka är grundorsakerna till fel i byggbranschen? 
Det finns tidigare studier som visar vilka orsaker som ligger till grund till de fel som 

uppstår under produktionen. Dessa orsaker kunde bekräftas och utvecklas genom 

intervjuer med människor med erfarenhet inom byggbranschen.  

 

2.2.3 Hur ska man utforma ett lönesystem för att minska 
kvalitetsbristerna? 
Genom att intervjua personer med olika yrkesroller inom byggbranschen och studera 

andra alternativ på lönesystem har ett nytt system kunnat utformas med ett större fokus 

på kvalitet. Då denna fråga är direkt kopplad till de mål som är uppsatt är det relevant 

att knyta an de svar som kommit från de tidigare frågeställningarna. Det är viktigt att ta 
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till vara på vad som motiverar produktionspersonalen och vilka grundorsakerna är till 

att fel uppstår för att kunna utforma ett system som minimerar felorsakerna och som 

ökar engagemanget. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som har använts har varit litteraturstudier och intervjuer. 

2.3.1 Intervjuteknik 
Det finns olika metoder för hur man samlar information på. Det finns direkta-indirekta 

och strukturerade-ostrukturerade informationsinsamling. Med direkt 

informationsinsamling menas att information samlas in med egna ögon och öron och 

iakttar ett skeende. Indirekt metod betyder att man samlar information genom frågor till 

personer som innehar information från något som redan har iakttagits. Strukturerad-

ostrukturerad informationsinsamling har att göra med hur noggrant man förbereder 

informationsinsamlingen och hur lätt det är att sortera den information man får in, till 

exempel en enkät med bestämda svar är en strukturerad informationsinsamling och en 

informationsinsamling med öppna svar är en ostrukturerad informationsinsamling. 

(Ekholm & Fransson, 1992) 

 

Den informationsinsamling som har används i arbetet är indirekt metod i form av 

planerad intervju där den intervjuade fritt fått svara på frågorna. Därför blir intervjuerna 

något lågstrukturerade. En lågstrukturerad intervju är bra då den intervjuade har full 

frihet att formulera sina svar. Den fria intervjun kan vara till stor nytta då man vill bilda 

sig en uppfattning om hur en person ser på saker och ting och det är lätt att egna 

värderingar kommer fram. (Ekholm & Fransson, 1992) 

 

Det som är viktigt inför en intervju är att göra en problemanalys där det förklaras varför 

intervjun skall göras, vad man skall göra med svaren och vilka frågor intervjun skall ge 

svar på. Detta leder till att den som blir intervjuad och den intervjuade talar samma 

språk. (Ekholm & Fransson, 1992).  

 

Det är också viktigt att göra en precisering och prioritering av frågeområdena. Man får 

utreda vilka frågeområden som är viktigast så att inte intervjuerna tar för lång tid 

(Ekholm & Fransson, 1992).  

 

Efter att man har klart för sig vad man vill ha ut från intervjun upprättar man en plan 

där man i detalj planerar hur intervjun kommer att genomföras. Denna plan måste 

granskas kritiskt för att se om brister och svagheter finns. Denna granskning kan ske 

genom att göra provintervjuer. Om brister i planen upptäcks krävs det en revidering av 

intervjuplanen för att komma fram till ett bättre alternativ (Ekholm & Fransson, 1992).  

2.3.2 Litteraturstudier 
För att finna data som är aktuell i det forskningsområde som används i detta arbete har 

granskning genomförts bland diverse databaser som publicerats av Jönköpings 

högskolebibliotek. Bland dessa sökmotorer hittades relevanta vetenskapliga artiklar, 

böcker och doktorsavhandlingar (Ejvegård, 2009). Till hjälp av sökning av relevant 

forskning har en bibliotekarie tillhandahållit en genomgång av diverse sökmotorer.   

De dokument som studerats under arbetets gång ligger till grund för både intervjuer och 

utformningen av ett alternativt lönesystem. 
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2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna har böcker och vetenskapliga artiklar studerats för att 

få fram det senaste från forskningsfronten. Med den samlade fakta som har varit 

relevant för frågeställningarna har sedan intervjuer varit befogade för att dels förankra 

fakta till verklighet och för att få ett mer heltäckande svar från personer som arbetar i 

byggbranschen.  

 

Frågeformulär för de intervjuer som har genomförts finns bland bilagorna.  

 

För att få rapportens frågeställningar besvarade under intervjuerna har intervjun byggts 

upp utifrån rapportens tre frågeställningar. Utifrån dessa frågeställningar har det gjorts 

ett antal underfrågor på varje huvudfråga för att få ett så heltäckande svar som möjligt.  

 

Inför intervjuerna har en problemanalys upprättats som har varit en grund för hur 

frågorna har utformats. Problemanalysen har används som en introduktion inför varje 

intervju för att den intervjuade ska sätta sig in i arbetet och förstå vad som skall 

åstadkommas. 

 

Före intervjuerna har det upprättats ett frågeformulär. Det har genomförts 

provintervjuer internt i arbetsgruppen för att se att frågorna är gångbara. Då det har 

uppstått problem så som ledande frågor har justeringar gjorts. Frågorna har ställts på ett 

öppet sätt för att man lätt ska kunna ställa följdfrågor och få en diskussion med den 

intervjuade. Utifrån varje intervju har det gjorts en sammanfattande text med 

observationer och direkta svar under intervjuns gång.  

 

Intervjuerna genomfördes med fem personer i olika befattningar för att få en bred bild 

av organisationen av Peab region sydost. En träarbetare intervjuades eftersom att det är 

den målgrupp som kommer beröras mest av en eventuell förändring av lönesystemet. 

En arbetsledare och en platschef intervjuades eftersom att dessa positioner befinner sig 

ute i produktionen och är en viktig del av kvalitetsarbetet och har en god överblick av 

vad som faktiskt händer. En eftermarknadsansvarig intervjuades för att reda ut vad det 

är som kostar pengar efter att en slutbesiktning är genomförd, denna befattning har koll 

på hur eftermarknaden ser ut och kan ha bra idéer kring vilka fel som bör elimineras.  

En arbetschef intervjuades, denna intervju gjordes för att arbetschefen har en överblick 

på helheten av organisationen och kan bidra med mycket åsikter som togs till vara.  

 

2.5 Trovärdighet 
 
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. (Ejvegård 2009) 

I denna rapport besvaras frågeställningarna genom intervjuer och litteraturstudier. 

Frågeställningarna i rapporten besvaras och validiteten anses vara god. Intervjufrågorna 

riktar sig mot de huvudfrågor som har ställts upp i rapporten.  

Fakta från litteraturstudierna som används stämmer överens med de svar som gavs 

under intervjuerna. Därför anses att validiteten är uppfylld. 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten för det som har uppmätts. (Ejvegård 2009)  

Genom att genomföra intervjuer och lämna svaren öppna för respondenten har det getts 

möjlighet för respondenten att svara ärligt och i samband med intervjuerna har 

diskussioner förekommit.  
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Under intervjuerna antecknades svaren från den intervjuade och sedan sammanfattades 

de svar som uppfattades i ett dokument. Detta dokument har skickats till de intervjuade 

för att säkerställa att rätt tolkning har gjorts. Om tolkningen skulle avvika från den 

intervjuades uppfattning har de fått chansen att rätta till det som varit fel. Detta har varit 

ett sätt att säkerställa reliabilitet.  

Det är fem intervjuer som har genomförts, frågorna är något justerade efter position 

men i stort sett har samma typ av frågor ställts. På grund av att samma typ av frågor har 

ställts till respondenterna har detta underlättat när sammanfattning av svaren från de 

olika intervjuerna har genomförts och få en samlad bild i en organisation.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas studier som senare kommer knytas samman med 

frågeställningarna för att uppnå målet med rapporten. Dessa teorier kommer ligga till 

grund för de frågor som kommer att ställas under intervjuer samt bidra till de 

lönesystem som ska utformas.  

3.1 Motivation 
Motivation är ett samlingsnamn för alla olika drivkrafter och motiv som människor 

besitter. Motivation kan förekomma i olika typer av sammanhang, så som 

arbetsmotivation, karriärsmotivation och maktmotivation.  Många organisationer 

använder sig av olika motivationsmedel för att påverka sina anställda att göra ett gediget 

arbete. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

Det finns en rad olika motivationsteorier och i detta arbete har två stycken används.  

3.1.1 Hertzbergs tvåfaktorsteori  
Enligt Hertzberg finns två typer faktorer som påverkar människans trivsel och 

motivation. Det handlar om hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer 

utgörs av sådant som Företagspolicy, ledning, lön, relationer på arbetsplatsen och 

arbetsförhållanden. Dessa faktorer medför ingen högre motivation enligt Hertzberg 

utan de ska uppfyllas för att en person skall trivas på sin arbetsplats. 

Motivationsfaktorer utgörs av prestation, erkännande, själva arbetet, ansvar och 

avancemang. Dessa faktorer medför en högre motivation för en person. Hertzbergs 

tvåfaktorsteori har blivit kritiserad ett par gånger då andra forskare anser att lönen i hög 

grad faktiskt påverkar motivationen till att arbeta. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

Hertzbergs faktorer kallas i vissa forskningar inre- och yttre motivationsfaktorer där de 

yttre faktorerna utgörs av det som kallas hygienfaktorer. Detta på grund av att det är 

yttre personer så som folk från ledningen som har makten att göra ändringar inom dessa 

faktorer. De inre faktorerna utgörs av motivationsfaktorerna. Enligt dessa rapporter är 

de yttrefaktorerna det effektivaste sätt att få en anställd att arbeta med nya metoder. 

(Armstrong 2006).  

Hertzbergs tvåfaktorsteori har många gånger testats och fått olika resultat. Många 

gånger för att olika personer har olika värderingar. Vissa personer prioriterar lön 

framför trivsel och tvärs om. De flesta behöver dock en kombination av inre och yttre 

motivation för att känna sig motiverade på sin arbetsplats. En person skulle kunna göra 

ett arbete enbart för en väldigt hög lön men vantrivas. En annan person skulle kunna 

göra ett arbete som den personen innerligen tycker är roligt till en låg lön. I dagens 

samhälle behöver de flesta personer både inre- och yttre motivation. De vill trivas på 

jobbet genom att ha stimulerande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och känna att man 

bidrar. I och med alla utgifter i dagens samhälle medför också att den yttre motivationen 

är viktig, en person behöver känna sig välbetald för att leva den livsstil de känner är 

nödvändig. Ett jobb idag skall därför vara välbetalt med goda chanser för inre 

motivation. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 
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3.1.2 J Richard Hackmans motivationsteori 
Hackmans teori är en fortsättning av Hertzbergs tvåfaktorsteori. Hackman menar att om 

man gå djupare in på faktorerna i Hertzbergs teori skulle man tydligare se var ifrån 

motivationen kommer. Denna teori syftar även på att vissa av Hertzbergs 

hygienfaktorer faktiskt kommer att öka motivationen bland de anställda.  (Bakka, 

Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

Hackmans motivations teori utgår ifrån 3 huvudkategorier, centrala arbetsegenskaper, 

viktiga psykologiska tillstånd samt personliga och arbetsmässiga resultat. Under dessa 

tre huvudkategorier finns vissa kriterier som behövs uppfyllas för att ta sig till nästa 

steg, i det sista steget uppnås motivation i olika former. I bilden nedan syns 

huvudkategorierna med samtliga underrubriker. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. J Richard Hackmans motivationsteori. Bild ut (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

 

De centrala arbetsegenskaperna utgörs utav följande underrubriker.  

Krav på olika färdigheter: Det krävs att en anställd besitter de färdigheter som krävs 

för att utföra en arbetsuppgift. Om en person inte känner att den behärskar sitt 

arbetsområde kan den istället bli uttråkad och strunta i resultatet. 

Uppgiftens identitet: Det är viktigt att man ser resultat av det man gör, vad ska göras, 

vart är gränserna för mitt arbete. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

Uppgiftens betydelse: Vad är ändamålet med det man gjort, påverkas någon annan i 

organisationen eller samhället på något betydande sätt. Arbetsuppgiftens känns 
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nödvändig om den har direkt inverkan på någon eller något. (Bakka, Fivelsdal, 

Lindkvist, 2011) 

Autonomi: Detta handlar om själva utförandet av arbetet, om den anställde har möjlighet 

till olika val av metod under arbetets gång och själva få planera. (Bakka, Fivelsdal, 

Lindkvist, 2011) 

Feedback i arbetet: Det handlar om att ge konkret kritik angående det arbete som 

utförts. Det kan tillexempel handla om kvalitet, data eller mängden på det som är utfört. 

(Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011) 

Om en organisation lyckas med dessa underrubriker kommer det medföra att de 

anställda känner att det har ett meningsfullt arbete, ansvar och kännedom om resultatet. 

Dessa är underrubriker under. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 2011)     

3.2 Kvalitet 
Vad kvalitet är kan variera från person till person beroende på individens åsikter. Om 

en persons förväntningar på en produkt eller tjänst tillfredsställs eller helst överträffas 

uppfylls god kvalitet. Definitionen för kvalitet är enligt (Bergman & Klefsjö, 2012) 

“Kvalitén på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helts överträffa, 

kundens behov och förväntningar”  

Kvalitet inom byggvärlden fungerar på samma sätt, kunden har uttalade behov och de 

skall uppfyllas. När en byggnation genomförs är kundens uttalade behov att fel skall 

utebli. Ett fel är enligt (BBK, 2012) “Avvikelse som innebär att en del av en entreprenad 

inte utförs alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”. En byggnad av god kvalitet är 

en byggnad med få antal fel i byggprocessen.    

 

3.3 Vilka är orsakerna till fel i byggandet 
Denna teori tar upp olika typer av fel som kan uppkomma under hela byggprocessen 

och anger hur stora andelar som hör till vilket ordning. Studien tar också upp vilka 

felkonsekvenser som kommer till följd av diverse fel, kostnader av fel (Josephson, 

2013). 

 

Med fel i byggbranschen avses en icke-önskad fysisk produkt eller ett icke-önskat steg 

i processen. Det är ofta en eller flera medarbetare som har agerat på ett sätt som leder 

till att fel uppstår. Fel uppstår på grund av en orsak, lyckas man med att eliminera 

orsakerna kan man också undvika felen. Det är därför viktigt att följa upp fel för att 

kunna undvika dem vid ett senare tillfälle där en liknande process sker. Orsakerna till 

att fel uppstår kan kopplas till alla aktörer som ingår i ett projekt (Josephson, 2013). 

 

Vid en studie av närmare 3000 fel vid sju byggprojekt kunde 26 % av felkostnaderna 

hänföras till projektering, 25 % till produktionsledning, 20 % till arbetsutförande, 17 % 

till materielleveranser, 7 % till beställaren i form av ändring och tilläggsarbeten och 

resterande 5 % till maskinfel och störningar från allmänheten (Josephson, 1998).  

 

Fel är en stor kostnad för byggbranschen och vissa fel kan leda till stora risker för de 

som arbetar och kan ge ekonomiska konsekvenser. Många av de felkostnader som 

uppstår är dolda och ett fåtal av dem är synliga. De synliga felkostnaderna ligger mellan 

2-10 % av byggkostnaden. De dolda felkostnaderna är kostnader för fel som inte 

registreras och felkonsekvenser som är svåra att följa upp (Josephson, 2013).  
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Fel uppstår ofta på grund av mänskliga misstag. Av de felkostnader som beror på den 

mänskliga faktorn utgörs 50 % av felkostnaderna på grund av bristande engagemang, 

29 % utgörs av kunskapsbrister, 12 % är kopplade till bristande information, 6 % beror 

på ett för stort risktagande och 3 % hänförs till stress (Josephson, 2013).  

Från studien förklaras begreppet engagemang i tre delar: Motivation, förväntan och 

commitment. Motivationen avser medarbetarens delaktighet att bidra till organisationen 

mot det gemensamma målet. Förväntan avser medarbetarens uppfattning om att hans 

eller hennes arbetsuppgift är viktig för att organisationen skall nå sitt mål och 

commitment avser känslan att vara knuten till målet i projektet. Av felkostnader som 

uppstod på grund av engagemang var 55 % felkostnader på grund av glömska, 40 % av 

felkostnaderna uppkom av slarv och 5 % av felkostnaderna var medvetna fel i form av 

stöld och skadegörelse (Josephson, 2013). 

 

Enligt en studie av (Gustavsson & Rupperecht Hjort 2009) uppstår byggfel på grund av 

slarv, nonchalans, okunskap eller från okunskap i beställningen. Det kan också vara 

planeringsbrister, oerfarenhet i organisationen, risktagande och 

kommunikationsbrister. (Gustavsson & Rupperecht Hjort 2009) 

Konsekvenserna av byggfel leder till bristande kvalitet som i sin tur leder till höga 

kostnader för att åtgärda felen. Forskare från Chalmers och ett antal företag har gjort en 

kartläggning av slöseri i byggprojekt med syftet att lyfta fram vad som inte ger något 

värde för kunden. Slöseriet i byggbranschen uppskattas av kartläggningen till 30-35 % 

av byggprojekts produktionskostnad varav 10 % av den totala produktionskostnaden är 

kopplat till byggfel. (Gustavsson & Rupperecht Hjort 2009) 

Från lokala fallstudier som har gjorts av Stadskontoret i uppdrag av regeringen pekar 

det på att antalet byggfel har ökat de senaste åren. Orsaken till detta tros vara högre takt 

i byggandet i kombination med ett bristfälligt system för hur egenkontroller utförs.  

(Gustavsson & Rupperecht Hjort 2009) 

3.4 Rekommendationer för ökad lönsamhet 

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet är en studie skriven av Josephson 

och Saukkoriipi, den handlar om att skapa långsiktig lönsamhet för företag som verkar 

inom byggbranschen. I studien ges 31 rekommendationer som företag bör följa för att 

skapa lönsamhet i framtiden. Rapportens alla rekommendationer handlar om att minska 

förbrukningen av resurser som inte tillför värde för varken kunden eller organisationen, 

på så vis ska företagen få en bättre lönsamhet. En viktig del i rapporten handlar om att 

ledarskapet ska disciplineras och en punkt som ligger under denna rubrik är att 

företagen ska belöna goda arbeten. Genom att belöna väl utförda arbeten skickar 

företagen tydliga signaler till sina anställda om vad som är viktigt inom organisationen. 

På så vis kan företagen styra sina medarbetare mot sina egna mål och värderingar. 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Det finns en koppling mellan teorin angående vad som motiverar människan och 

teorierna angående orsakerna till att fel i byggnadsprojekt. I 50 % av de mänskliga 

missarna som uppstår utgörs på grund av bristande engagemang som grundar sig i dålig 

motivation (Josephson, 2013). 

 

För att öka kvalitén på byggnadsprojekt krävs det mindre antal fel. För att minska antal 
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fel krävs det bättre motivation och engagerade medarbetare. Hertzbergs teori handlar 

om olika faktorer som motiverar medarbetarna långsiktigt och kortsiktigt. Tar man 

hänsyn till dessa faktorer kan man besvara frågeställningen angående hur ett lönesystem 

skall utformas för att minska kvalitetsbristerna.  

En teori handlar om att det är viktigt för företagens lönsamhet att belöna ett sådant 

beteende som önskas av organisationen. Genom att ge en belöning för ett väl utfört 

arbete skapas också extra motivation. Motivationen som uppkommer genom en sådan 

belöning sker i form av en yttre motivationsfaktor som motiverar människan till att 

arbeta genom nya arbetsmetoder.  
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4 Empiri 
Här presenteras den empiri som framkommit från en mailkontakt och fem intervjuer 

som har genomförts. I slutet av kapitlet framkommer det mest relevanta från teoretiskt 

ramverk och detta knyts sedan an i sammanfattningen av empirin som avslutar kapitlet.   

4.1 Intervjuer 
Här sammanfattas alla intervjuer som har genomförts. Det är fem intervjuer och en 

mailkontakt.  

4.1.1 Intervju med platschef 
Platschefen som intervjuats har 42 års erfarenhet inom branschen och har arbetat som 

platschef sedan 1977. 

Under intervjun nämner platschefen att det finns två typer av människor. Den ena typen 

utgör majoriteten av hantverkarna, de vill göra ett bra jobb och se till att allt blir färdigt 

av god kvalitet så att nästkommande arbetsgrupp kan fortsätta göra ett gediget jobb. 

Den andra typen av människor är på jobbet för att få betalt och gör bara det som de blir 

tillsagda och knappt det. Denna typ av människor är dock inte så vanliga, enligt 

platschefen utgör de knappt en handfull i hela Jönköpings region. 

 

När frågan angående hur hantverkarna tänker på kvalitet under deras arbete svarade 

platschefen att det som motiverar hantverkarna till att arbeta kvalitetsinriktat är att de 

ska klara slutbesiktningen. Hantverkarna får betalt för att producera en färdig byggnad, 

om byggnaden inte är färdigställd innan den genomgått en godkänd slutbesiktning leder 

detta till att inarbetade enhetstider försämras och hantverkarna får en sämre 

prestationslön. 

 

Korta byggtider är något som bidrar till stress enligt platschefen. Han berättar att 

slutdatum på olika byggnationer ofta är huggna i sten medan själva startskottet för den 

etapp han själv har hand om kan skjutas fram, det leder till kort byggtid och stress. 

 

Vanligt förekommande fel under en byggnation är bristande fuktsäkringar vilket i vissa 

fall leder till fuktskador. Andra fel är ojämnheter i betongytor. Dessa fel kan bero på 

olika yttre omständigheter så som väder men i många fall är detta arbete svårt att utföra 

och det är brist på kunskap som saknas. 

Vanligt förekommande fel som uppkommer under slutbesiktningen är skador på 

ytskiktet så som revor, slag och dylikt. 

Det effektivaste sättet att undvika fel är att genomföra noggranna arbetsberedningar 

inför diverse etapper. 

Under diskussion angående alternativa lönesystem framgick det av platschefen att det 

redan beprövats resultatlöner. Då belönades enhetstider, inte allt för olika de 

ackordslöner som finns idag, man jämförde dock arbetet med de kalkylerade mängderna 

på material och svinn i en kombination med dagens ackordslön. Detta medförde stor 

press på den person som kalkylerade jobben. 

Platschefen ser mycket positivt på ackordet, han ser att det blir ett driv bland gubbarna 

där de kommer upp med egna effektiva arbetsmetoder som leder till snabbare byggtider. 

Det leder också till återkommande arbetsuppgifter för arbetarna och det kan då utföras 

med bättre kvalitet. 

Han säger också att ackordet bidrar till diverse stressfaktorer och det kan gå ut över 

utförandet. 
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Då diskussion fördes kring om även arbetsledningen ska ta del av ackordet berättar 

platschefen att han inte ser sig själv som en motpart utan som en i teamet. Trots det bör 

han inte ta del av ackordet då det kan påverka hans beslut som ledare, han ska trots allt 

se till att allt utförs på rätt sätt. 

4.1.2 Intervju med arbetsledare  
Intervjun gjordes med en arbetsledare som är utbildad till byggnadsingenjör och har 

arbetat med produktionsledning i fyra år. Han tycker att det finns mycket positivt med 

ackordet men att det bör förändras så att kvalitet också belönas då det ibland inte 

beaktas.  

 

Arbetsledaren berättar att hantverkarna överlag är ganska kvalitetsinriktade på grund 

av yrkesstolthet men att det finns vissa som bryr sig mindre och att det därför är befogat 

att kolla på ett alternativt lönesystem. Arbetsledaren berättar också att hantverkarna ofta 

blir indirekt tvingade att tänka på kvalitet eftersom att de vill undvika att åtgärda fel, 

åtgärderna kan medföra sämre enhetstider som resulterar i en lägre lön. Den intervjuade 

berättar att ackordet gör att vissa blir stressade och det kan leda till fel, ackordet leder 

också till att vissa personer finner sig i stressen och blir mer engagerade för att 

färdigställa arbetsmomentet snabbt och kvalitativt för att få en bra lön. Arbetsledaren 

berättar att det kan förekomma aktiviteter på fritiden som gör att gruppen samlas då 

hantverkarna har gjort sig förtjänta av det, detta görs för att öka motivationen hos 

medarbetarna. Arbetsledaren känner sig ibland stressad då det är underbemannat i 

produktionsledningen, det händer också att vissa hantverkare trycker på lite för mycket 

ibland då de vill producera snabbt. 

 

Arbetsledaren säger att ett av de mest vanligt förekommande felen som uppstår är att 

saker ligger fel som leder till förflyttning och tidsförluster. Andra vanliga fel kan vara 

avvikelser i installationen, det kan vara en rörmokare som glömmer att dra åt en 

koppling eller liknande. Orsakerna till felen beror enligt arbetsledaren på en 

kombination av projektering och produktion, han nämner också att ackordet kan ha en 

koppling då vissa medarbetare blir stressade.  

 

Vid slutbesiktningen är ofta skador på ytskikt såsom köksluckor samt små justeringar 

på dörrar och dylikt. Arbetsledaren berättar att lösningen för att minska antal fel kan 

vara längre byggtider, han berättar också att det är otroligt viktigt att alla måste vara 

medvetna om vad som gäller och vilket syfte man jobbar mot. Arbetsledaren berättat 

också att det är viktigt att låta hantverkarna vara med och bestämma eftersom att det 

leder till att engagemanget ökar hos medarbetarna plus att det finns mycket kunskap att 

hämta från dem. 

När ett fel uppstår dokumenteras dessa av projektchefen och sen är det eftermarknad 

som räknar ut vad felen kostar. 

 

Under en diskussion med arbetsledaren angående vad han tycker borde ingå i ett nytt 

lönesystem berättar han att man borde få in kvalitet, inte fokusera så mycket på tid och 

att man skulle kunna mäta kvalitet genom förbesiktningar i olika skeden i processen. 

Arbetsledaren tycker att ackordet är positivt i de avseendena att hantverkarna vill jobba 

och de blir också motiverade då även dem kan tjäna på att göra en snabb prestation. Det 

arbetsledaren ser som negativt med ackordet är att arbetsmiljön hamnar ur fokus ibland. 

En del blir också stressade och det är inte alla som vill gå på ackord. 
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Frågan ställdes om också arbetsledare och platschefer bör gå på ackordslön. 

Arbetsledaren tycker att det låter som en bra idé eftersom att motivationen ökar. Han 

var dock tveksam över om platschefen skall gå på ackord då det kan vara bra att ha 

någon utomstående som kan stanna upp och se att aspekter som arbetsmiljö och kvalitet 

sköts då platschefen har det yttersta ansvaret. 

4.1.3 Intervju med träarbetare 
Träarbetaren är utbildad på en tvåårig bygg och anläggnings utbildning. Han går på 

ackord och trivs med god kamratskap och teamwork. 

Hantverkarens inställning är att det inte finns några genvägar, det som inte görs rätt 

första gången måste göras om annars skapar det problem vid nästkommande moment. 

Han bekräftar att det är yrkesstolthet som driver honom. 

 

Träarbetaren berättar att arbetet ofta är monotont och de utför i stort sett samma 

arbetsuppgifter under hela byggets gång. Genom ett sådant arbete tycker han att man 

blir bra på vad man gör och kvalitén gynnas utav detta arbetssätt. Han menar att stressen 

också minskar då man blir bekväm i det man gör.  

 

Hantverkaren ser inte stressen som någon faktor, han känner inte längre av den då han 

har varit med så pass länge, 30 år. Han säger dock att stress ofta är en faktor generellt 

ute på bygget och då framförallt bland de som inte varit med så länge. 

 

För att göra ett bra arbete med god kvalitet tycker han att man ska vara kunnig och vara 

bra på att läsa ritningar. Han menar då också att med mer tid skulle kvalitén kunna bli 

bättre då man skulle kunna ha fler arbetsberedningar och mer tid för att läsa ritningarna 

ordentligt. 

 

Träarbetaren svarar på huvudfrågan “vad motiverar produktionspersonalen att arbeta 

kvalitetsinriktat?” Han anser att om man gör rätt från början leder det till enklare arbete 

i fortsättningen. Han tycker att alla ska göra klart sina uppgifter innan något annat 

påbörjas. 

 

Orsaker till fel i byggbranschen är i många fall brist på motivation som leder till slarvigt 

arbete som i sin tur leder till svårigheter i fortsättningen av arbetet i nästa skede. Den 

dåliga motivationen föds ofta ur tvister som är relaterade till ackordslönerna, vill 

företaget dra ner på ackordet blir medarbetarna ofta oense med ledningen och det går 

ut över arbetet. Felen upptäcks oftast när nästa hantverkare kommer till platsen och 

skall påbörja sitt arbete, det är då ofta lätta fel som justeras direkt på plats, är det något 

som inte stämmer med ritningar eller liknande måste konstruktören kontaktas.    

 

Huvudfrågan “orsaker till fel i byggbranschen” besvaras och hantverkaren menar att 

det är personliga missar, någon kan gå på rast utan att slutföra det personen höll på med 

och sedan glömma att slutföra uppgiften som kan leda till att det inte blir gjort alls. 

 

Ett alternativt lönesystem som skulle fungera för träarbetaren skulle vara en fast 

månadslön, då skulle han kunna ta sig mer tid för att titta på småsaker som skulle kunna 

gynna kvalitén. 

 

Han ser att ackordet skapar driv och motivation men ser att många känner sig stressade. 

Det kan finnas en del personer som driver på för hårt för att få ut en stor bonus. 
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Träarbetaren tycker att arbetsledaren bör ta del av ackordet. Träarbetaren berättar att 

arbetsledaren ska vara på fötterna och vara redo direkt när gubbarna behöver hjälp. Han 

säger varken ja eller nej till om platschefen också bör ta del av ackordet. 

4.1.4 Intervju med arbetschef 
Intervjun genomfördes med en arbetschef. Den intervjuade är utbildad på Chalmers och 

har läst väg och vatten. Han har en stor erfarenhet från byggbranschen.  

 

Arbetschefen berättar att nästan alla heltidsanställda hantverkare får betalt utifrån 

dagens prestationslönesystem men säger att han gärna ser en förändring på 

lönesystemet som gör att det finns en större morot att arbeta mot samt ett tak på lönen. 

 

Under intervjun berättar arbetschefen att det har varit mycket slarv och dåligt 

engagemang bland hantverkarna för ungefär tre år sedan men att det i dagsläget är 

ganska bra driv bland personalen och att de flesta fel som har uppstått den senaste tiden 

inte har varit hantverkarnas fel, snarare dålig planering. Arbetschefen berättar att Peab 

inte har några direkta åtgärder för att motivera sina medarbetare att arbeta 

kvalitetsinriktat utöver lönen. Han tycker att goda medarbetare har en yrkesstolthet och 

har ett eget driv. Den ekonomiska belöning de har idag som motiverar hantverkarna är 

inbakad i dagens lönesystem där hantverkarnas enhetstid för utfört arbete belönas efter 

prestation. Arbetschefen tycker inte att det är ackordet som påverkar kvalitén utan att 

det är människan bakom arbetsutförandet som påverkar detta.  

 

Under intervjun berättar arbetschefen att han inte ser byggtiderna som orsaken till stress 

utan att stressen uppkommer från det jäktande samhälle vi lever i idag. Korta byggtider 

leder snarare till att det kan vara svårt att få en avfuktning som är önskad. I de fall där 

inte Peab själva sätter slutdatum för ett projekt kan det bli lite pressat men över lag 

berättar arbetschefen att tiderna är ganska generösa.  

 

Arbetschefen berättar att det vanligaste felen som uppstår är ytskiktsskador, det är ofta 

fel som uppmärksammas av kunder som har köpt lägenheter och ibland kan det vara 

hyresgästerna själva som stött emot och det är inte alltid felen är kopplade till Peabs 

egen personal. Ackordet kan ha en koppling till skador på ytskiktet eftersom att 

hantverkare kan bli stressade och det kan fuskas på grund av det. Felen kostar i 

dagsläget mellan 1-1.5 % av den totala omsättningen för Peab Jönköping vilket 

motsvarar 5-8 miljoner kronor per år. För att minska antal fel gäller det att rekrytera rätt 

folk. Mycket av felen beror på mänskliga faktorn och det är viktigt att få in drivna 

personer i företaget för att också bygga kvalitativt. Det är också viktigt att hålla en god 

kontakt genom alla led.  

 

Arbetschefen berättar att de följer upp fel efter projekt genom möten med 

arbetsledningen på plats och eftermarknadsgruppen.  

 

Till ett alternativ lönesystem tycker arbetschefen att man bör använda mjuka parametrar 

som kan mätas, det skulle vara bra att ha en parameter som är kopplad till byggets 

lönsamhet. En stor del av lönen borde vara en rörlig del då det troligtvis leder till 

motivation och till effektivt arbete.  

 

Det som arbetschefen ser som positivt med ackordet är att det stimulerar effektivare 

produktion och att hantverkarna kommer med idéer som gör att alternativa lösningar 
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kommer fram. De negativa aspekterna kan vara stressfaktorer, kvalitetsbrister och att 

lönerna skenar iväg för hantverkarna vilket kan bidra till stora kostnader för firman.  

 

Arbetschefen tror inte att det är negativt att blanda in tjänstemännen på plats i någon 

form av prestationslön men ser inte riktigt hur en sådan lösning skulle se ut, det skulle 

kunna bli ett problem med att tjänstemännen är ute och hjälper till med hantverkarnas 

sysslor då de har andra arbetsuppgifter att sköta.  Ett alternativt lönesystem skulle kunna 

var en vanlig timpeng då det hade fungerat bra med rätt folk. 

4.1.5 Intervju med garanti och försäkringsansvarig 
Intervjun genomfördes med en man som har ansvaret för eftermarknaden samt uppgifter 

kopplade till garantitiden.  

Han genomgick utbildningen bygg och anläggning och har nu stor erfarenhet inom 

byggbranschen från olika områden.  

 

Under intervjun nämndes det att det finns en viss koppling mellan stora förtjänster från 

ackordet och småfel som skett under produktionen. Det är ofta slarvfel som orsakats på 

grund av att arbetet gått för fort. Vanligtvis uppkommer felen under montage av till 

exempel kök, inredning, dörrar och fönster, det är också vanligt att skador på ytskikt 

förekommer. Många av felen får Peab rätta till under de första 2 åren efter att 

överlåtandet har skett.  

 

Han nämner att en belöning kan vara befogad om garantibesiktningen ger bra resultat 

så att både arbetsgivaren och arbetstagaren kan tjäna på det. Normalt uppkommer 

kostnader mellan 20-50 tusen kronor under de första två åren innan garantibesiktningen 

är gjord. Sedan uppkommer det kostnader mellan 30-70 tusen kronor efter 

garantibesiktningen. Dessa siffror är rimliga vid ett flerbostadshusprojekt på 60 

lägenheter.  

 

Under produktionen är det vanligt förekommande att utförandefel uppträder. Det är 

vanligt att man tillämpar snabba lösningar för att bli godkänd i momentet för att få ut 

en bra enhetstid för det moment man utför. Dessa snabba lösningar resulterar ofta i att 

fel återkommer och då upprepas samma felåtgärd för att hålla undan felen. Detta blir 

ofta väldigt kostsamt i längden eftersom att man måste skicka ut personal för att åtgärda 

problemen och det slutar sällan på annat sätt än att man måste göra om hela momentet 

från början. Grundorsaken till detta problem kan vara ackordslönerna, man vill 

undanröja problemet för att bibehålla sin goda enhetstid men blir istället en stor 

belastning för företaget.  

Målet PEAB har satt upp för felkostnader är 0,3 % av omsättningen. I Jönköping ligger 

man i dagsläget något över målet men på senare år har man lyckats sänka kostnaderna 

och är på god väg att nå målet. 

Han förespråkar förbesiktningar då man kan undvika att bygga igen fel, gömma fel. Om 

förbesiktningar sker eller hur ofta man gör dem är olika beroende på vilket bygge man 

är på. Han tycker att förbesiktningar skulle kunna vara ett bra sätt att mäta kvalitet på. 

Gör man förbesiktningar och resultatet blir kopplat till lönesystemet kan detta bli ett 

utfall i att hantverkarna kanske tänker mer på kvalitet i ett tidigare skede.   

 

 

Erfarenhetsåterföring tillsammans med Prestation, kvalitet, engagemang och ansvar gör 

att man får ett lönesystem som är bra för både löntagare och arbetsgivare.  
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Man bör utbilda personalen på ett bygge för de särskilda moment de ska genomföra, så 

som lufttäthet, fuktsäkerhet och montage av fönster och dörrar. Han ser också att en 

morot för att jobba kvalitetsinriktat är befogat i någon slags form av belöning beroende 

på vad som dyker upp under garantitiden.  

Han anser att de med mindre erfarenhet inte bör tjäna lika bra som de hantverkarna med 

lång erfarenhet. Han förespråkar att alla byggnationer bör ha blandad kompetens då de 

kan komplettera varandra. Unga med snabbt arbete och äldre med erfarenhet. 

Intressant vore att prova modellen där platschef och arbetsledare skall få ta del av 

ackordet. Det här skulle kunna leda till att hela arbetslaget hör ihop, undvika vi och dem 

känslan. 

 

Kunden har reklamationsrätt i 6 månader efter överlåtandet av byggnaden enligt 

bestämmelserna. Ett ytterligare sätt att mäta kvalitet på är att inom 6 månader från 

godkänd slutbesiktning göra en felanmälansbesiktning. Detta skede borde också vara 

det sista skedet innan ackordsöverskottet utbetalas. Vid grova upprepade fel ska 

arbetsgivaren få återta delar av överskottet.   

4.1.6 Mejlkonversation med avtalssamordnare 
Genom kontakt med en avtalssamordnare har ett antal mätningsregler och 

förutsättningar till handa hållits.  

 Lägsta nivå enligt avtal (grundlön) är från 1 april 149 kr/Timma, för en 

fullbetald hantverkare (Har yrkesbevis). 

 Alla som har ett yrkesbevis skall erhålla samma lön på arbetsplatsen. Avtalet tar 

inte hänsyn till ålder, kompetens eller enskilt engagemang. 

 Avstämning av prestationslön sker var tredje månad om inget annat 

överenskommes. 

 I Jönköping har parterna (Byggnads och Sveriges Byggindustrier) kommit 

överens om att utbetalningsnivån är 170 kr/Tim. Om företagen skall under det 

måste det till en förhandling. 

Genom konversationen presenterades även dagens ackordslönesystem. Det är ett 

system med en hög fast del och en låg rörlig del. Enligt bilden nedan är den fasta delen 

196,22kr/Tim. Den rörliga delen är endast tidsberoende. Jobbar hantverkarna ikapp 0-

8% på enhetstiderna får de ingen belöning. Lyckas de jobba in mer än 8 % får 

hantverkarna 0,55kr/Tim per varje inarbetad procentenhet. Vanligtvis lyckas ett 

arbetslag arbeta in ungefär 18 %. Det betyder att de får den fasta delen 196,22 plus 

0,55kr per inarbetat procentenhet 0,55*18, detta ger en Timlön på 206,12kr/Tim.  

I dagsläget har arbetsledningen en fast månadslön och har inte någon koppling till 

ackordslönerna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Dagens lönesystem uppbyggnad.  



Empiri 

19 

4.2  Fakta från litteraturstudie 
En yttre motivationsfaktor är det effektivaste sättet att få människan att arbeta med nya 

metoder. Den yttre faktorn kan komma i form av högre lön, befordran eller straff. 

(Armstrong, 2006)     

Brist på motivation är den primära orsaken att fel uppkommer. De fel som upptäcks, 

synliga fel, bidrar till kostnader mellan 2-9% av de totala byggkostnaderna. (Josephson, 

2013) 

Under de senare åren har antal fel inte reducerats utan snarare ökat. En orsak till detta 

är de bristfälliga egenkontroller som idag utförs. (Gustavsson & Rupperecht Hjort, 

2009)  

Det är viktigt för företag att införa disciplinerat ledarskap för att uppnå lönsamhet i 

framtiden. Disciplinerat ledarskap kan förekomma i många olika former, en variant är 

att belöna sina medarbetare då det utför arbetet med önskade mål.  

 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
En gemensam ståndpunkt bland alla intervjuade är att arbetsledningen i produktionen 

bör ta del av ackordet. Det finns dock risker med detta. En risk är att många i ledningen 

har en bakgrund som hantverkare, då finns risken att de går ut och själva är med och 

arbetar praktiskt då det har andra åtaganden.  

Det är också gemensamt bland de intervjuade att det är yrkesstoltheten som driver 

hantverkarna och att bristen av motivation ofta är orsaken till en försämrad kvalitet. Det 

syns också från litteraturer att brist på motivation är den primära faktorn till att fel 

uppstår (Josephson, 2013). 

Den motivationsfaktor som finns idag är att klara av slutbesiktning med så få 

anmärkningar som möjligt samt utbetalningarna som följer av korta enhetstider.  

Arbetsberedning är något som skulle kunna minimera antal fel enligt de flesta 

intervjuade.  

Ackordet för med sig mycket positivt så som eget driv, nya lösningar, jämnare kvalitet. 

Dock medför det en del stress bland vissa av hantverkarna detta kan orsaka fel på ytskikt 

och dylikt som bidrar till anmärkningar vid slutbesiktningen.   

Under alla intervjuer bekräftades det att ett alternativt lönesystem bör inkludera kvalitet. 

Mätningen av kvalitet kan ske genom olika typer av besiktningar såsom för och 

slutbesiktningar eftersom att dessa besiktningar sker under produktionens gång. 

Enligt (Josephson & Saukkoriipi, 2009) är det också viktigt att belöna medarbetarna 

om goda resultat följer av besiktningarna för att motivera till sådant beteende. Genom 

besiktningar kommer också egenkontrollerna att ske med jämnare intervall samt med 

större noggrannhet, detta kan reducera antal fel då dagens egenkontroller är bristfälliga 

och en orsak till att fel uppkommer (Gustavsson & Rupperecht Hjort, 2009).  

En slutbesiktning är en besiktning som genomförs efter att byggnaden är klar och 

entreprenaden genomfört eventuella egenkontroller. Slutbesiktningen genomförs av en 

utomstående besiktningsman. Besiktningsmannen skall granska bygget och konstatera 
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vilka fel som finns. En slutbesiktning genomförs nästan alltid då parterna ofta hänvisar 

till den gällande juridiska frågor (Besiktningsmannaboken, 2013). 

 

En förbesiktning utförs likt en slutbesiktning men innan byggnaden är färdigställd. Ofta 

görs en förbesiktning på områden som senare är svåra att kontrollera så som i väggar 

och på fasaden innan det att byggnadsställningen tagits bort (Besiktningsmannaboken, 

2013). 
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5 Analys och resultat 
Denna del av rapporten kommer att presentera ett förslag på ett kvalitetsinriktat 

lönesystem. Vidare kommer analys av frågeställningarna genomföras. 

Frågeställningarna kommer att förklara tankegången bakom förslaget till ett 

kvalitetsinriktat lönesystem.  

5.1 Sammanfattad empiri  
I Tabellen nedan syns det mest relevanta som är hämtas ur kap. 3 och 4. Detta är en 

sammanfattning från samtliga intervjuer som skall bearbetas framåt och ligga till grund 

för det nya systemet.  

Faktorer som får hantverkarna att arbeta mot kvalitet idag: 
Ett sätt att mäta kvalitet på i ett byggnadsprojekt är att lokalisera antal fel under slutbesiktningarna.  
Det är viktigt för yrkesarbetarna att inte behöva rätta till fel för att bibehålla goda enhetstider så att 
deras ackordslön resulterar i en hög lön. Yrkesstoltheten är en central del i byggandet. De vill visa 
sina kunskaper och skicklighet genom att den fysiska produkt som färdigställs blir bra. Känner 
yrkesarbetarna att de utfört ett kvalitativt arbete på en kort tid och dessutom får en bra lön ökar 
detta motivationen och bidrar till en god kvalitet. 

1. Klara slutbesiktningarna  

2. Bibehålla goda tider på ackordet genom att undvika tillrättande av fel  

3. Yrkesstoltheten  

Orsaker till att det blir fel idag: 
Orsaker till att fel uppstår beror ofta på brist av engagemang och motivation. Det beror också på 
kunskapsbrister som leder till mänskliga missar. Planering kan också vara bristande faktor. Dessa 
aspekter hänger ihop. Bristande på kunskap kan leda till att ledningens planering brister och då blir 
motivationen och engagemanget inte bra.  Det kan också vara yrkesarbetarna som har brist på 
kunskap som leder till att planeringen inte går i lås eftersom att saker tar längre tid och med detta 
blir motivationen och engagemanget lidande.  

4. Mänskliga missar, brist på kunskap   

5. Brist på motivation och engagemang 

6. Planeringen av byggnationen är bristande 

Faktorer som kan bidra till färre fel:  
För att minska faktorer som bidrar till fel bör noggrant utförda arbetsberedningar upprättas där 
produktionsledningen går igenom moment med yrkesarbetarna. För att kunna belöna kvalitet måste 
man kunna mäta kvalitet, ett sätt skulle kunna vara förbesiktningar där man går igenom delar av 
projektet under byggtiden. Förbesiktningar skulle också kunna vara ett sätt att undvika att göra och 
gömma fel.  
I dagsläget har yrkesarbetarna blivit motiverade utav den ackordsdel som finns, många ser positivt 
på ackordet då det skapar ett eget driv och engagemang bland yrkesarbetarna och därför är det 
befogat att bibehålla det. Dock beaktas inte kvalitet i så stor utsträckning att det bidrar till ett felfritt 
byggande. Den rörliga delen skulle kunna vara större för ytterligare motivation. .  

7. Utförliga arbetsberedningar 

8. Mäta kvalitet genom förbesiktningar 

9. Förbesiktningar för att undvika att bygga in, gömma fel 

10. Arbetsledningen på byggarbetsplatsen bör ta del av ackordet 

11. Behålla ackord med hög rörlig del för att skapa motivation 
Tabell 1: Sammanfattad empiri  
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5.2 Vad motiverar produktionspersonalen att arbeta 
kvalitetsinriktat?  
Utifrån punkterna från tabellen ovan kan det konstateras att yrkesstoltheten är en av 

anledningen till att produktionspersonalen arbetar kvalitetsinriktat. Medarbetarna vill 

genom ett väl utfört arbete få ett gott rykte hos sin arbetsgivare.  

Man vill också göra rätt första gången för att få en bekväm fortsättning i arbetet, detta 

underlättar alla nästkommande moment. Man jobbar mot kvalitet för att bibehålla 

inarbetade enhetstider genom att undvika tillrättande av fel. 

En ekonomisk belöning är i nästan alla fall den morot som motiverar människan bäst 

till att arbeta på ett nytt sätt (Armstrong 2006). Det är också genom en ekonomisk 

belöning det alternativa lönesystemet kommer att vara uppbyggt för att motivera 

produktionspersonalen att arbeta kvalitetsinriktat.  

5.3 Vilka är grundorsakerna till fel i byggbranschen?  
En faktor som bidrar till fel diskuterades under intervjuerna och där konstaterades det 

att brist på motivation är en orsak. Det finns utöver yrkesstolthet och en persons egen 

vilja motiv för att produktionspersonalen ska arbeta på ett sätt som minimerar fel. En 

annan orsak till att fel uppstår på grund av mänskliga missar är okunskap bland 

medarbetarna. I vissa fall är det bristande planering som ligger till grund för felen.  

 

Grundorsakerna till fel som beror på mänskliga missar utgörs till 50 % av fallen av brist 

på motivation, 29 % utgörs av kunskapsbrister, 12 % är kopplade till bristande 

information, 6 % beror på ett för stort risktagande och 3 % beror på stress. (Josephson, 

2013) 

 

 
Bild 3: Felkostnader fördelade på mänskliga orsaker (Josephson, 2013). 
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5.4 Hur ska man utforma ett lönesystem för att minska 
kvalitetsbristerna?  
Det finns stora nackdelar med det befintliga systemet så som att kvalitet inte beaktas 

och ofta uteblir. Dock finns det stora fördelar med ackordet så som eget driv och 

effektivitet bland yrkesarbetarna och därför bör ackordet bibehållas. Med detta dras 

slutsatsen att befintligt system behålls men att det byggs ut med en ytterligare parameter 

som justerar lönen. Den fasta delen minimeras för att ge större utrymme för de rörliga 

delarna och en kvalitetsdel införs som beaktar byggnationens kvalitet.   

 

Det nya lönesystemet består av tre delar systemet ska bestå av en fast del, en kvalitetsdel 

och en tidsberoende parameter.   

För att kunna utforma ett system som belönar kvalitet måste kvalitet kunna mätas. 

EttDalternativ till att mäta kvalitet är förbesiktningar eftersom att detta sker 

kontinuerligt efter byggets gång. Förbesiktningar är även ett sätt att förhindra att bygga 

igen fel.  

I och med att den fasta delen minskasges större utrymme för de rörliga delarna, detta 

skapa ytterligare motivation och många indirekta anledningar till att arbeta 

kvalitetsinriktat. Tillexempel ska det tvinga hantverkarna att vara noggranna redan från 

början så att de inte tappar sina inarbetade enhetstider då kompletteringar sker på de 

anmärkningar som uppkommit genom förbesiktningar.  

Arbetsledarna bör ta del av belöningen som utgörs av kvalitetsdelen då det är den person 

som upprättar arbetsberedningar och ser till att hantverkarna får rätt förutsättningar. 

Arbetsledaren bör inte ta del av någon tidsanpassad belöning för att undvika risken att 

arbetsledaren är ute på plats och utför praktiskt arbete då denna yrkeskategori ofta 

innehar en hantverkarens kunskap.  

5.5 Kvalitetsinriktat lönesystem 
Följande avsnitt presenterar de ingående delarna i ett kvalitetsinriktat 

ackordslönesystem. När de olika delarna av systemet presenteras kommer de även bli 

jämförda med det befintliga systemet med en förklaring till varför vissa justeringar har 

gjorts 

5.5.1 Uppbyggnaden  
I diagrammet nedan redovisas både det befintliga systemet och det kvalitetsinriktade 

systemet. Det befintliga systemet består av en hög fast del samt en liten rörlig del som 

endast erhålls genom snabbt arbete. Det nya systemet är uppbygg på samma sätt en fast 

del, en ackordsdel men även en kvalitetsdel för att öka motivationen bland 

yrkesarbetarna att göra ett jobb med avsikt att få noll fel vid slutbesiktning. Ytterligare 

en skillnad jämfört med det befintliga systemet är att den fasta delen är något lägre, 

detta för att skapa ytterligare motivation och på ett effektivt sätt introducera detta 

alternativ för yrkesarbetarna. Enligt Hertzberg är en yttre motivationsfaktor det 

effektivaste sättet att införa nya arbetsmetoder.  
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Diagram 1: De ingående delarna i det kvalitetsinriktade lönesystemet.  

 

Utbetalningarna av kvalitetsdelen och ackordet kommer att ske var tredje månad medan 

den fasta delen kommer att betalas ut varje månad. På samma sätt fungerar det befintliga 

systemet, varje månad får yrkesarbetarna en fast månadslön och var tredje månad får 

det sin rörliga del för de tre månader som gått utöver den fasta lönen. Storleken av 

utbetalningarna av den rörliga delen kommer att grundas i de resultat de uppnått under 

de senaste månaderna. 

Kvalitetsdelen får även arbetsledaren ta del av.  

 

Fast del 

Den fasta delen i det kvalitetsinriktade lönesystemet är satt till 149kr/Tim, det är också 

enligt avtal den lägsta nivån grundlönen får sättas till för en hantverkare med 

yrkesbevis. Detta för att skapa ytterligare utrymme för en rörlig del och på så vis också 

öka intresset bland yrkesarbete emot det nya systemet. 

 

Kvalitetsdelen 

Kvalitetsdelen är den del som skiljer sig jämfört med det befintliga systemet. Kvalitet 

handlar om att tillfredsställa och helst överträffa kundens förväntningar. Kunden 

förväntar sig av entreprenaden att få en felfri slutprodukt. Därför är olika typer av 

förbesiktningar ett sätt att mäta kvalitet under en byggnadsproduktion.   

Kvalitetsdelen kommer bedömas av en extern besiktningsman som utför en 

förbesiktning. Efter förbesiktningen går besiktningsmannen och platschefen igenom 

de anmärkningar som uppkommit. Antalet anmärkningar förs in i en tabell som nedan 

under besiktningsmannens kolumn.  

Platschefen presenterar sedan vilka justeringar som skall göras och sätter en tid som 

hantverkarna har på sig att åtgärda felen.  

Efter att denna tid löpt ut går platschefen igenom samma anmärkningar för att se hur 

många fel som återstår. Antalet fel som återstår förs då in i tabellen i platschefens 

kolumn och ligger till grund för kvalitetsdelens lön.  

 

 

Protokollet nedan är ett exempel på hur det kan se ut.  
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100%

ACKORD
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Exempel på 

förbesiktningar  

Gjutning  Stomme Täthet Balkonger Fasad Vindsutrymme Slutbesiktning 

Antal 

anmärkningar 

besiktningsman 

       

Antal 

anmärkningar 

efter 

komplettering 

av platschef 

       

Tabell 2: Exempel på anmärkningsprotokoll. 

 

Vilka besiktningar som ska genomföras skall bestämmas innan det att produktionen av 

byggnaden startar. Besiktningarna kan variera beroende på vad som skall byggas och 

vilken omfattning projektet har. Krav är att minst en förbesiktning skall genomföras var 

tredje månad för att utbetalning skall kunna ske i samband med ackordet.  

Bedömningen sker på de antal anmärkningar som platschefen skrivit in i protokollet 

och betygsätts enligt nedan. Sedan skall också anmärkningarna kopplas till rätt 

utförandegrupp. 

 

 
Tabell 3: Bedömningsgränser för anmärkningsprotokollet.  

 

Storleken på belöningen är enligt nedan. 

 

EJ 
GODKÄNT GODKÄNT 

VÄL 
GODKÄNT 

MYCKET VÄL 
GODKÄNT 

Utbetalning 0 20 30 40 
Tabell 4: Tabellen visar den bonus som kan hämtas ur kvalitetsdelen i kr/Tim. 
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Ackordsdelen  

Den tidsbaserade delen i systemet fungerar likadant som i det befintliga systemet. 

Mätningar kommer ske där man jämför tidsåtgången för varje moment med de satta 

enhetstiderna. För varje procentenhet som arbetats in kommer 1,50kr/Tim betalas ut. 

Det kommer på samma sätt som det befintliga systemet finnas en gräns som inte ger 

någon belöning, alla inarbetade tider som understiger 8 % ger 0kr/Tim.  

 
 

Bild 4: Ackordsdel i kvalitetsinriktat ackord              Bild 5: Befintligt ackord 

5.5.2 Normal utbetalning 

För det nya systemet ser en normalbetalning ut på följande sätt. Vid normalfall arbetar 

hantverkarna in ungefär 18 % av enhetstiderna. I detta exempel antas att väl godkänt 

uppnås i kvalitetsdelen.   

Utbetalningsdel Prestation Utbetalning  

Ackordsdel 18 % x 1.5 kr  27 kr/Tim 

Kvatlitetsdel Väl godkänt 30 kr/Tim 

Fast del  - 149 kr/Tim 

Totalt - 206 kr/Tim 

Tabell 5: Normal utbetalning kalitetsinriktat system 

En utbetalning vid normalfall för det befintliga systemet ser ut som följande. Samma 

normalfall antas, 18% inarbetat jämfört med de satta enhetstiderna.  

Utbetalningsdel Prestation Utbetalning  

Ackordsdel 18 % x 0,55 kr  9,9 kr/Tim 

Fast del  - 196,22 kr/Tim 

Totalt - 206,12 kr/Tim 

Tabell 6:Normal utbetalning befintligt system 

Ackordsdel 
1.5 Kr/% 

>8% 

0 kr/% 0-8% 

 
 
Fast del  
149 Kr/Tim 
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De båda lönesystemen beräknas resultera i ungefär samma utbetalning. I det 

kvalitetsinriktade lönesystemet kan dock en ytterligare ökning komma ifrån ett perfekt 

resultat där inga fel uppkommer efter justeringarna av besiktningsanmärkningarna.  

5.6 Koppling till målet 
Målet var att utforma ett alternativt lönesystem till dagens ackordslönesystem för att 

motivera medarbetarna till ett mer kvalitetsinriktat arbete. Ett nytt lönesystem har 

utformats och på ett sådant sätt att det belönar kvalitetsinriktat arbete. Genom att straffa 

slarvigt arbete och ge en extra belöning för god kvalitet kan man godtyckligt anse att 

motivation mot kvalitetsinriktat arbete har skapats. Målet är uppfyllt.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sker en diskussion angående resultat och metod. Arbetets begränsningar 

diskuteras och förslag till vidare forskning ges. Här presenteras också de slutsatser som 

dragits.  

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån intervjuer, genomgång av litteratur samt analyser av andra lönesystem har ett 

kvalitetsinriktat ackordslönesystem utformats.  

 

Lönesystemet delades in i tre huvudkategorier för att få en tydlig bild av lönesystemets 

uppbyggnad. Att dela upp systemet i olika delar underlättar också bedömningen av 

utbetalningen.  

 

Om detta system skulle implementeras i byggbranschen finns det risk för att 

hantverkarna kan få ut en lägre lön till en början. Med lite tid bör det dock medföra en 

större noggrannhet i arbetsmomenten och en indirekt erfarenhetsåterföring genom 

diskussion mellan hantverkarna. Systemet bygger på noggrannhet och att göra rätt 

första gången för att undvika justeringar efter varje förbesiktning. Om allt flyter på som 

det ska och slarv uteblir har hantverkana samt företagen förtjänster att hämta.  

 

Genom ett kvalitetsinriktat lönesystem och de förbesiktningar som följer leder detta till 

färre fel och då också lägre kostnader under garantitiden. Förbesiktningarna minimerar 

också risken för att bygga igen fel då det sker kontinuerliga kontroller.   

 

Utifrån intervjuer har bedömningen gjorts att en större rörlig del skapar motivation, 

alternativa lösningar samt eget driv bland hantverkarna.  

Hade detta systemet varit uppbyggt med en högre fast del skulle hantverkarna troligt 

vis inte bry sig om kvalitetsdelen då det inte har så stor inverkan på lönen. Enligt 

Hertzberg är en yttre motivationsfaktor det effektivaste sättet att få människan att arbeta 

på nya sätt, därför utformas också lönesystemet med större ekonomisk belöning.  

De motivationsteorier som används har visat sig fungera bra, genom utformningen på 

systemet har feedback blivit en central del. Feedbacken kommer genom besiktningarna 

som ligger till grund för kvalitetsdelen. Feedback leder enligt Hackmans teori till att de 

anställda får god kännedom om resultatet av arbetet. Det leder också till erkännande 

som ger ytterligare motivation enligt Hertzberg. I övrigt ligger byggbranschen bra till i 

Hackmans teori då hantverkarna ofta har tidigare utbildning eller erfarenhet. Det leder 

till att de har de färdigheter som krävs. Uppgiftens identitet är alltid relativt tydlig inom 

byggbranschen och betydelsen finns alltid i bakgrunden till varför byggprojektet 

genomförs. Det är också vanligt att man kan använda sig av olika metoder för att utföra 

en byggnadsdel. Det innefattar alltså alla underrubriker i Hackmans teori vilket i 

slutändan leder till hög motivation inom olika områden.  

Enligt Hertzbergs teori bidrar inte lönen till någon ökad motivation men det är just 

därför denna teori många gånger har blivit kritiserad då andra forskare anser att lönen i 

stor del har påverkan gentemot motivation. Genom det system som har skapats får de 

anställda chans att få stora utbetalningar var tredje månad vilket då ska leda till 

ytterligare en högre grad utav motivation.  
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Då kvalitet är svårt att mäta under tiden ett bygge pågår skulle ett system som istället 

tittar på hur kostnaderna ser ut efter att en byggnad är klar vara relevant. Ibland blir 

kostnaderna under garantitiden höga, därför skulle det underlätta för företagen om en 

belöning kunde vara kopplad till byggnadens lönsamhet efter att garantitiden har löpt 

ut, då skulle en rättvis lön kunna betalas ut. Skulle hantverkarna få en summa i efterhand 

som företaget har sparat in genom få utgifter under garantitiden skulle det vara svårt för 

hantverkarna att koppla varför de förtjänat utbetalningen. Med det kvalitetsinriktade 

lönesystemet som utformats får hantverkarna en tydlig koppling till varför de förtjänar 

en belöning, det medför även en jämn utbetalning.   

 

De frågeställningar som arbetet grundats på har fungerat, de har lett till ett önskat 

resultat. Dock saknas en fråga angående om hur kvalité kan mätas. Det kunde dock 

inkluderas i frågeställningen ”hur man kan utforma ett lönesystem för att minska 

kvalitetsbristerna?”. 

Storleken på utbetalningarna och gränserna för betygen i kvalitetsdelen är satta efter att 

hamna nära den utbetalningsnivå som kommer från det befintliga systemet. 

Kvalitetsdelen och ackordsdelen är i denna fallstudie lika stora för att hantverkarna inte 

skall värdera bort något av dem.   

Konsekvenserna av det nya systemet i relation till det befintliga skulle kunna leda till 

försämrad arbetsmiljö eftersom att den fasta delen blir lägre som kan leda till en större 

stressfaktor. Kvaliteten bör bli bättre då yrkesarbetarna ständigt arbetar mot färre fel i 

strävan efter en högre utbetalning. Effektiviteten bör öka då den rörliga delen har blivit 

större vilket bör leda till ett större engagemang.  

6.2 Metoddiskussion  
Intervjuerna har varit givande och gett goda förutsättningar för att utforma ett alternativt 

lönesystem. Det finns risker med att endast intervjua en person per befattning i ett 

företag. För att få en mer verklighetstrogen bild av marknaden hade flera företag och 

flera personer behövt ingå i denna studie.  Dock fanns inte utrymme till detta då arbetet 

endast omfattar 15 högskolepoäng och en fallstudie på ett företag har gjorts.  

Det var positivt att en problemanalys upprättades inför intervjuerna för att få 

respondenten insatta i målet med rapporten. Då kunde de själva rikta sina svar och 

komma med egna idéer och synvinklar. Detta medför att validiteten är god. 

För att få en högre reliabilitet skulle man kunna rikta sig mot fler företag med varierande 

storlekar för att säkerställa att den bild som har framkommit överensstämmer med 

branschen på ett mer heltäckande sätt.  

Att lämna öppna svar till respondenten lämnar också tillfälle för tolkning när 

anteckningar av svaren genomfördes. Denna tolkningsrisk har eliminerats då 

respondenten har fått läsa igenom svarstexten och fått möjlighet att justera eventuella 

misstolkningar. 

Ett frågeställningsformulär i enkätform med förbestämda svar i form av olika alternativ 

kunde gjort det lättare att sammanställa resultatet av intervjuerna och få ut statistik av 

vad de intervjuade svarade.   
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6.3 Begränsningar 
Detta lönesystem kommer att kunna användas till i princip alla typer av byggnationer, 

vilka typer av förbesiktningar som skall genomföras ska bestämmas i förväg och antalet 

förbesiktningar justeras efter projektets byggtid och omfattning.  

Kostnader för förbesiktningar är inget som beaktats. Detta bör utredas för att se hur 

dessa kostnader kan fördelas mellan entreprenörer och beställare.  

Lönesystemets utbetalningar och gränser är fritt att ändra efter företagens egna 

värderingar.  

Då arbetet är en fallstudie begränsas intervjuer som ligger till grund för utformningen 

av systemet endast genomförts på ett företag. De åsikter som gavs behöver inte vara 

generella på hela på hela marknaden.  

I och med att intervjuerna endast har genomförts med en person från varje befattning 

finns det risk att den åsikt denne person angivit inte är generell för alla som befinner 

sig i samma arbetsgrupp.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 Ett stort fokus på att arbeta snabbt och effektivt kommer att finnas kvar. Dock 

kommer det alternativa lönesystemet medföra noggrannhet som också gynnar 

kvalitén.   

 Detta kommer också leda till mindre antal fel och därför också lägre kostnader 

under garantitiden för byggföretagen.  

 Detta system skapar ett större engagemang bland hantverkarna. Detta är viktigt 

då bristen på engagemang är stor orsak till fel.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 Vad skulle hända om detta lönesystem implementeras i ett byggnadsprojekt?  

 Hur skulle hantverkarna reagera då det nya systemet skulle implementeras?  

 Hur skulle samarbetet påverkas mellan yrkesarbetarna och ledningen? 

 Skulle systemet gynna kvaliteten i ett längre perspektiv?  

 Skulle effektiviteten hos yrkesarbetarna förändras?  

 Skulle detta lönesystem försämra arbetsmiljön?  

 

 

Svin av material och verktyg vore intressant att kombinera i det alternativa lönesystemet 

i ytterligare en del. Denna del skulle kunna bestå av svinn samt ett rent och hållbart 

bygge. Då brist på tid begränsade grundlig undersökning av detta beaktades det inte i 

rapporten.  
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Frågor till hantverkare 

Kön: 

Ålder: 

Befattning: 

Utbildning: 

 

Vi gör ett examensarbete där vi ska utforma ett alternativt lönesystem som utöver snabbt 

arbete även belönar kvalitet och få antal fel. Genom denna intervju behöver vi få reda på vad 

som motiverar er, hur ni ser på kvalitet och hur ni tänker på kvalitet när ni jobbar. Vi vill 

också gärna höra era tankar kring ackordslönesystemet ni har idag.   

 

allmänt: 

1. Trivs du på jobbet? (arbetsuppgifter, kollegor, omgivning) (bästa, sämsta)  

2. Går du på ackordslön? 

3. Skulle du hellre gå under en annan löneform?   

 

Vad motiverar produktionspersonalen till att arbeta kvalitetsinriktat? 
4. På vilket sätt tänker du på kvalitén när du jobbar? 

5. Är det något som påverkar dig till att arbeta mot kvalitet? (eget initiativ, lön, yrkesstolthet, 

chefen) 

6. Gör ni oftast samma arbetsuppgifter vid återkommande moment? 

7. Hur skulle du vilja ha det? 

8. Känner du dig stressad på jobbet? (vad kan det bero på?) 

9. Vi vill utöka ackordet så att det även belönar kvalitetsinriktat arbete. Vad tycker du om det? 

Hur skulle du vilja ha det?   

 

Vilka är grundorsakerna till fel i byggbranschen? 
10. Finns det några vanliga fel som förekommer i produktionen? (ritningar, mtrl) 

11. Vad beror det ofta på?   

12. Vad tror du, du kan göra för att minska antal fel? (Undvika göra fel) 

13. Hur upptäcker ni oftast fel? (före, under, efter, nästa arbetare)  

14. Vem upptäcker felen? (Utomstående, nästa gubbe)  

15. Hur går ni till väga då ni upptäcker fel? (Finns tid att rätta till fel) 

16. Dokumenterats felen på något sätt?  (Följs detta upp?) 

17. Finns det någon erfarenhetsåterföring?  

 

Hur ska man utforma ett lönesystem för att minska kvalitetsbristerna? 
18. Har du något förslag på hur ett annat lönesystem skulle kunna se ut?  

19. Har ni prövat något annat lönesystem? (Belönade det kvalitet?)  

 

Ackordet: 
20. Vad är positivt med ackordet?  

21. Vad är negativt med ackordet?  

22. Känner du dig stressad över ackordet?  

23. Tror du ackordet leder till slarv och fel? 

24. Tror du motivationen bland arbetsledningen skulle öka om även dem fick ta del av 

ackordet? Skulle det bli bättre teamwork?  

 



Frågor till tjänstemän  
Kön:  

Ålder: 

Befattning: 

Utbildning: 

 

Vi gör ett examensarbete där vi ska utforma ett alternativt lönesystem som utöver snabbt 

arbete även belönar kvalitet och få antal fel. Vi vill genom denna intervju få reda på hur ni 

tror att hantverkarna tänker kring kvalitet. Vi vill veta vad ni gör idag för att motivera dem att 

arbeta för god kvalitet. Vi vill också höra era åsikter om ackordslönerna.  

 

Allmänt: 
1. Trivs du på jobbet? (bästa, sämsta)  

2. Hur många av hantverkarna jobbar med ackordslön? ¨ 

3. Hur är din inställning till att kolla på ett alternativt lönesystem?  

4. Upplever du att det är mycket slarv ute på bygget? (varför) 

 

Vad motiverar produktionspersonalen till att arbeta kvalitetsinriktat? 
5. Tror du att hantverkarna tänker på kvalitén när dem jobbar? 

6. Vad gör ni för att motivera medarbetarna mot kvalitet idag?  

7. Hur tror du ackordet påverkar hantverkarnas arbete med tanke på kvalitet?  

8. Känner du dig stressad på jobbet? Varför? (gubbarna, byggtiden, chefen, leveranser)  

   

 

Vilka är grundorsakerna till fel i byggbranschen? 
 

6. Vilka fel är vanligt förekommande i produktionen? 

7. Vad beror det ofta på? Har ackordet någon koppling till detta?  

8. Vilka fel är vanligast förekommande på slutbesiktningar? Något återkommande? 

9. Vilka av dem felen leder till tillrättande av fel? (något som kostar extra mycket?)  

10. Vad tror du att man kan göra för att minska antal fel?   

11. Följer ni upp fel? (hur?) 

12. Har ni något system på erfarenhetsåterföring? Når detta hantverkarna? 

 

Hur ska man utforma ett lönesystem för att minska kvalitetsbristerna? 
13. Har du något förslag på hur ett lönesystem skulle kunna se ut för att belöna god kvalitet?  

14. Vad är positivt med ackordet?  

15. Vad är negativt med ackordet?  

16. Tror du motivationen bland arbetsledningen skulle öka om även dem fick ta del av 

ackordet? Skulle det bli bättre teamwork? (kvalitetsinriktat) 

17. Har ni prövat något alternativt lönesystem tidigare, hur har det fungerat?  
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VAD KOSTAR  
ACKORDEN?

Sveriges Byggindustrier, oktober 2008

Dagens lönesystem i byggsektorn bygger 
fortfarande i hög grad på tankar och idéer 
från 1930-talet. Sedan dess har omvärlden 

och branschen förändrats. I nästan alla 
andra delar av näringslivet har ackorden 
ersatts av månadslön, allt oftare med en 

resultatbonus därtill. 



Vad kostar ackorden? 

Dagens lönesystem i byggsektorn bygger fortfarande i hög grad på tankar och idéer från 1930-talet. 
Sedan dess har omvärlden och branschen förändrats. I nästan alla andra delar av näringslivet har 
ackorden ersatts av månadslön, allt oftare med en resultatbonus därtill.  

Men i byggsektorn strävar Byggnads mot precis motsatsen; att öka antalet medarbetare som ska arbeta 
på ackord. Byggsektorns ackord skiljer sig dessutom från ”normala” ackord och är snarare en del av 
ett omfattande förhandlingssystem än ett faktiskt mått på hur snabbt och bra ett bygge utförs. Dagens 
ackord har en mycket svag koppling till arbetslagets produktivitet. I praktiken handlar ackordsystemet 
i stället ofta om att komma fram till ett av Byggnads önskat löneläge. 

Dagens system har en rad negativa effekter. Dit hör till exempel: 

  Kollektivavtalen reglerar centralt sådant som man borde kunna avtala om bättre lokalt. 
  Ackordens höga arbetstempo kan inverka negativt på hälsa och säkerhet. 
  Lönesystemet gör det svårt att beräkna arbetskraftskostnader i förväg.  
  Förhandlingarna skapar ideliga konflikter på byggena i samband med ackordsavstämningar 

varje kvartal. 
  Ackordens fokus på tempo och kvantitet försvårar utvecklingen mot högre kvalitet och 

resultat.  
  Ackorden ökar löneglidningen och driver därmed upp kostnadsutvecklingen i byggsektorn. 
  Stora administrativa kostnader p.g.a. de återkommande ackordsavstämningarna. 

Går det att uppskatta vad ackordsystemets kostnader egentligen betyder – för byggsektorn och för 
samhällsekonomin? 

Kostnader för byggföretagen 

För byggsektorn och byggföretagen kan vi beräkna följande kostnader: 

Extra löneglidning på grund av ackorden. Risken för maskningsaktioner och därmed viten, för att 
byggena inte blir klara i tid, gör att byggföretagens motståndskraft mot löneökningar minskar mot 
slutet av ett större projekt. Ackordsystemets konstruktion riskerar därmed att ge okontrollerbara 
löneökningar som försvårar en sund ekonomisk styrning av byggprojekt.  

Enligt SCB:s statistik har löneglidningen i vid mening sedan 1970 i genomsnitt motsvarat 60 procent 
av lönekostnadsökningen. Under 1990-talet har dock löneglidningen minskat samtidigt som 
löneökningstakten totalt sett har gått ned. Under de senaste åren (2006 och 2007) har den avtals-
mässiga löneökningen (dvs exklusive löneglidning) stigit med 2,3 respektive 2,7 procent medan den 
totala ökningen (inklusive löneglidning) varit 3,1 samt 4,3 procent. Löneglidningen har således 
uppgått till drygt 1 procent per år i genomsnitt. Det är givetvis svårt att avgöra vad som är att betrakta 
som en rimlig marknadsmässig löneglidning, och vad som är ”extra löneglidning” pga ackorden. En 
viss löneglidning finns således alltid, och ska alltid finnas.  En utgångspunkt kan vara att 
löneutvecklingen i Bygg bör följa den i den konkurrensutsatta tillverkningsindustrin. I de grova 
beräkningar vi gjort av ackordssystemets effekter har vi utgått ifrån att den extra löneglidningen 
innebär en extra lönekostnad på 0,5 procent per år. 

Maskning. I kollektivavtalen regleras att ackorden ska stämmas av var tolfte vecka. Havererade 
förhandlingar resulterar i en stupstockslön på 124 kr/tim (21.600 kr/mån). Mot allas vilja på 
arbetsplatsen måste företaget då kraftigt sänka den normala förtjänsten för medarbetarna. Detta 
resulterar ofta i maskningsaktioner, vilket blir mycket dyrbart för företagen på grund av att hela 
byggprojektet stannar upp även om bara en liten grupp maskar. 
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Andelen ackordsarbete uppgår sammantaget till cirka 20 procent av den samlade byggvolymen. Vi har 
antagit att varje avstämning av ackorden leder till störningar som kostar arbetstid. Eftersom ackorden 
stäms av var tolfte vecka, innebär detta en arbetsförlust på flera arbetsdagar per år. Detta motsvarar 
knappt 2 procent på 15 procent av byggvolymen. Detta motsvarar 0,4 procent av lönesumman. 

Företagens administrativa extrakostnader för ackordsystemet.  Dessa är givetvis osäkra att 
bedöma, men kan uppskattas till 6 procent av ackordslönekostnaden. Av detta står arbetstagarna för ca 
en fjärdedel. Arbetsgivarens extrakostnader är således 4,5 procent av ackordslönesumman, motsva-
rande ca 1,1 procent av den totala lönekostnaden. Extrakostnaderna för ackordsystemet uppgår 
därmed till 1 procent av lönekostnaden. 

Sammantaget innebär detta att ackorden har en extrakostnad på cirka 1,9 procent av lönesumman per 
år. Den totala lönekostnadssumman i byggsektorn (hela SNI, dvs entreprenörer, installatörer etc) 
uppgår till cirka 90 mdr kronor. För mark-, bygg- och anläggningsarbeten är lönekostnadssumman 
cirka 50 mdr kronor. Kostnaderna för ackorden kan alltså uppskattas till cirka 1.700 miljoner kronor 
per år för hela byggsektorn. För byggentreprenörsdelen blir motsvarande kostnad 900 miljoner 
kronor. Detta gäller hela byggsektorn. För ackordsdelarna pekar beräkningarna på en extra kostnad på 
15 kr/timme lågt räknat. 

 Till detta kommer ett antal andra faktorer vi inte kunnat beräkna. Hit hör 

  mindre lojalitet mellan anställda och företag 
  negativ koppling mellan ackord och arbetsmiljö, byggfusk m.m. 
  psykosocial belastning för de anställda 
  ett långsammare införande av nya produktionsmetoder 
  ökad materialåtgång. 

Eftersom ackorden är så hårt inriktade på tempo i det aktuella byggprojektet, är det svårt för bygg-
företaget att införa nya metoder, eller att satsa mer långsiktigt på utbildning och personalutveckling. 
Samtidigt är behovet av kompetensutveckling stort i byggbranschen – kostnaden för byggfel utgör 
idag ca 10 procent av totalkostnaden på ett bygge.  

De ständigt återkommande ackordslöneförhandlingarna/ackordsavstämningarna orsakar i stor 
utsträckning missämja på arbetsplatserna, vilket påverkar samarbetsklimatet och leder till en dålig 
psykosocial arbetsmiljö. Inte minst är arbetsledningen utsatt för mycket hårt tryck. Ackordens fokus 
på tempo ger även upphov till stress och ökar risken för förslitningsskador. Stressen och missämjan 
kan påverka byggkvaliteten negativt med missnöjda kunder som resultat. 

Dessa faktorer kan alltså inte beräknas, eftersom mycket inte är mätbart samtidigt som statistik saknas 
för det som skulle gå att mäta. Att anta att kostnaderna för branschen är lika stora som för de mätbara 
faktorerna verkar dock rimligt – och är sannolikt en mycket försiktig uppskattning. Även dessa 
kostnader kan alltså skattas till omkring 900 miljoner kronor för byggentreprenörsdelen och ca 1.700 
miljoner kronor för hela byggsektorn.  

Slutligen kan man peka på att flertalet av de anställda i byggsektorn – och framför allt de yngre 
medarbetarna – inte vill ha ackord. Dessutom innebär ackordslönesystemet att företagen har mindre 
möjligheter att locka nya målgrupper till byggsektorn, exempelvis kvinnor som i alldeles för liten 
utsträckning återfinns på dagens byggarbetsplatser. Ackordslönesystemet försvårar alltså 
rekryteringen till byggbranschen, vilket är ett problem med tanke på åldersstrukturen i sektorn. 
Stora årskullar kommer att gå i pension under de kommande 10 åren.  
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Samhällsekonomiska kostnader 

Stigande lönekostnader och en svag produktivitetsutveckling innebär att byggkostnaderna ökar relativt 
andra varor och tjänster i samhället. En annan typ av kostnader är de samhällsekonomiska effekterna 
av att byggande blir relativt sett dyrare och att löneökningarna i byggsektorn drar iväg. Detta gäller 
speciellt i högkonjunkturer med arbetskraftsbrist när lönesystemets utformning bidrar till att löneglid-
ningen i byggsektorn ökar. 

De samhällsekonomiska kostnaderna kan i korthet summeras som: 

  Dyrare byggande ger lägre byggvolymer.  Kostnadsökningarna i byggsektorn medför att också 
priserna måste stiga. Eftersom många beställare och kanske framför allt den offentliga sektorn 
har en budgetlimit blir effekten av prishöjningen lägre volymer. Bostadsbrist och icke funge-
rande transportsystem innebär i sin tur att tillväxten i Sverige blir lägre än den annars skulle ha 
varit.  

  Risk att snabbare löneökningar i byggsektorn sprids också till andra sektorer med en allmän 
inflationsuppgång som följd. 

  Tvära kast på byggmarknaden. Detta påverkar både byggföretagen och deras anställda 
negativt samtidigt som det ger en ryckighet i hela ekonomin. Detta slår i sin tur speciellt mot 
mindre företag med smärre resurser att klara kraftiga svängningar. Också motiven till 
långsiktiga satsningar samt FoU i byggsektorn försvagas. 

En rapport från Sveriges Byggindustrier (BI) har summerat tillväxteffekterna av infrastruktur-
satsningar. Varje satsad infrastrukturmiljard ökar näringslivets produktion med i genomsnitt 170 
miljoner kronor och minskar företagens kostnader med samma belopp. Infrastrukturinvesteringar är i 
genomsnitt lönsamma efter ca 3 år! Det säger något om tillväxteffekterna i infrastrukturinvesteringar.  
Någon motsvarande analys av effekterna av bostadsinvesteringar finns dessvärre inte. 

Samtidigt som bygginvesteringar är viktiga för att säkerställa tillväxten, är givetvis en allmän ekono-
misk tillväxt avgörande för byggsektorn. Genom tillväxt skapas efterfrågan på nya lokaler, bostäder 
och anläggningar. I mycket grova drag kan man konstatera att en stabil höjning av BNP-tillväxten med 
1 procentenhet på fem års sikt leder till att byggmarknaden expanderar med ca 30 mdr kronor. 
Historiskt sett har det behövts en BNP-tillväxt på ca 1,5 procent per år för att uppnå oförändrade 
bygginvesteringar, medan en BNP-tillväxt på ca 3 procent lett till ökade bygginvesteringar med ca 5-6 
procent per år. 

 

Sammanfattningsvis: Dagens ackordslönesystem leder till mätbara extrakostnader för 
byggsektorn på cirka 1.700 miljoner kronor per år. Andra icke mätbara extrakostnader 
(arbetsmiljö, rekryteringssvårigheter, kvalitetsproblem m.m.) är sannolikt minst lika stora.  

Till detta kommer att de högre löneökningarna och kraftigare fluktuationerna i byggkostnader 
och byggmarknad, som ackordsystemet bidrar till, påverkar tillväxten i Sverige som helhet 
negativt. En fungerande bostadsmarknad och effektiva transportsystem är förutsättningar för 
tillväxten, samtidigt som en stabil tillväxt är den enskilt viktigaste faktorn för expansion i 
byggsektorn.  
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ǻčķǿřđșŀöň

ǻčķǿřđșŀöň, ǻčķǿřđ, ŀöňěfǿřm, ħųvųđșǻķŀįģěň föřěķǿmmǻňđě įňǿm

įňđųșțřįň, đäř ŀöňěňș șțǿřŀěķ äř běřǿěňđě ǻv đěň ěňșķįŀđě ǻřběțǻřěňș

ěŀŀěř đěț ěňșķįŀđǻ ǻřběțșŀǻģěțș ǻřběțșpřěșțǻțįǿňěř, ģěňǿm ěň į föřväģ

ǻvțǻŀǻđ ěřșäțțňįňģ.

Ackordslönen har vuxit fram inom det moderna industriella systemet men går tillbaka på

tidigare former av prestationsersättning. I Sverige har ackordslönesystemet under 1900-

talet ökat fram till 1960-talet. Inom vissa branscher som massa- och varvsindustrin blev

ackordslön den dominerande löneformen. Under 1970- och 1980-talen har

ackordslönesystemets betydelse inom industrin minskat.

Ursprungligen fastställde arbetsledarna ackordspriserna utifrån den tid som en

arbetsuppgift vanligtvis tog. Prissättningen effektiviserades under mellankrigstiden genom

introducerandet av tidsstudier och från 1950-talet genom införandet av MTM </uppslagsverk/e

ncyklopedi/lång/mtm>.

Industriledarna har varit positiva till ackordslönesystemet, därför att det stimulerar

arbetarna att öka sina prestationer och minskar behovet av övervakning. Sedan

arbetarrörelsen på 1920-talet började se en ökad ekonomisk tillväxt som en förutsättning

för arbetarnas välfärd, har ackordslönesystemet kunnat godtas därför att det stimulerar

produktiviteten. Dessutom har ackordslönerna i allmänhet varit högre än tidlönerna.

Ackordslöneformen har kritiserats därför att den eggar arbetaren till en alltför hög

arbetstakt och arbetsintensitet, med olycksfall och förslitningsskador som följd.

Föřfǻțțǻřě: Čħřįșțěř Ŀųňđħ

Ķäŀŀǻňģįvěŀșě 

Ňǻțįǿňǻŀěňčỳķŀǿpěđįň, ǻčķǿřđșŀöň.
ẅẅẅ.ňě.șě/ųppșŀǻģșvěřķ/ěňčỳķŀǿpěđį/ŀåňģ/ǻčķǿřđșŀöň,

 Ŀåňģ </ųppșŀǻģșvěřķ/ěňčỳķŀǿpěđį/ŀåňģ/ǻčķǿřđșŀöň>
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ķvǻŀįțǻțįv měțǿđ

ķvǻŀįțǻțįv měțǿđ, įňǿm șǻmħäŀŀșvěțěňșķǻpěřňǻ ěțț șǻmŀįňģșběģřěpp

föř ǿŀįķǻ ǻřběțșșäțț șǿm föřěňǻș ǻv ǻțț fǿřșķǻřěň șjäŀv běfįňňěř șįģ į

đěň șǿčįǻŀǻ věřķŀįģħěț șǿm ǻňǻŀỳșěřǻș, ǻțț đǻțǻįňșǻmŀįňģ ǿčħ ǻňǻŀỳș

șķěř șǻmțįđįģț ǿčħ į växěŀvěřķǻň, șǻmț ǻțț fǿřșķǻřěň șöķěř fåňģǻ șåväŀ

mäňňįșķǿřș ħǻňđŀįňģǻř șǿm đěșșǻ ħǻňđŀįňģǻřș įňňěböřđěř.

Genom att man med kvalitativa metoder strävar att åstadkomma en helhetsbeskrivning av

det undersökta, exempelvis hur en viss livssituation i sin totalitet gestaltar sig, tenderar

denna typ av studier att omfatta mindre populationer än vid kvantitativa undersökningar. I

början av 1900-talet utvecklades kvalitativa metoder till en speciell forskningsriktning

främst av Chicagoskolan inom sociologin. Den blev därefter en relativt undanskymd

sidotradition till den kvantitativt dominerade samhällsvetenskapen, för att från 1960-talet

få en allt mera framskjuten plats. Idag är kvalitativa metoder väl etablerade inom de flesta

samhällsvetenskapliga discipliner. Ofta strävar man efter att kombinera kvalitativa och

kvantitativa arbetssätt i syfte att nå en så allsidig belysning av ett forskningsområde som

möjligt. Jämför kvantitativ metod </uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod>.

Föřfǻțțǻřě: Běňģț Ěřįķ Ěřįķșșǿň

Ķäŀŀǻňģįvěŀșě 

Ňǻțįǿňǻŀěňčỳķŀǿpěđįň, ķvǻŀįțǻțįv měțǿđ.
ẅẅẅ.ňě.șě/ųppșŀǻģșvěřķ/ěňčỳķŀǿpěđį/ŀåňģ/ķvǻŀįțǻțįv-měțǿđ,

ħämțǻđ 2015-05-19.

© ŇĚ Ňǻțįǿňǻŀěňčỳķŀǿpěđįň ǺB 2015  | İň Ěňģŀįșħ </įňfǿ/ǻbǿųț-ųș/>



http://www.ne.se/
http://www.ne.se/info/about-us/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod


5/19/2015 kvantitativ metod  Uppslagsverk  NE

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativmetod 1/2

ķvǻňțįțǻțįv měțǿđ

ķvǻňțįțǻțįv měțǿđ, ěțț șǻmŀįňģșběģřěpp įňǿm șǻmħäŀŀșvěțěňșķǻpěřňǻ

föř đě ǻřběțșșäțț đäř fǿřșķǻřěň șỳșțěmǻțįșķț șǻmŀǻř įň ěmpįřįșķǻ ǿčħ

ķvǻňțįfįěřbǻřǻ đǻțǻ, șǻmmǻňfǻțțǻř đěșșǻ į șțǻțįșțįșķ fǿřm șǻmț fřåň

đěșșǻ běǻřběțǻđě đǻțǻ ǻňǻŀỳșěřǻř ųțfǻŀŀěț měđ ųțģåňģșpųňķț į

țěșțbǻřǻ ħỳpǿțěșěř.

De kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i

forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de övriga. Man utgår från representativa

urval i en befolkning eller grupp och undersöker dessa med olika former av mätinstrument

som skall fånga samband, fördelning och variation i det som studeras. Kvantitativa metoder

och därtill kopplade tekniker, såsom postenkät, är något av ett villkor vid studiet av stora

populationer. Att använda sig av kvantitativa metoder förutsätter inte att forskaren själv

deltar i det denne studerar, vilket uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. Kvantitativa

metoder var fram till 1960-talet dominerande inom samhällsvetenskaperna för att därefter

allt oftare kombineras med eller kompletteras av kvalitativa arbetssätt. Jämför kvalitativ

metod </uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod>.

Föřfǻțțǻřě: Běňģț Ěřįķ Ěřįķșșǿň

Ķäŀŀǻňģįvěŀșě 

Ňǻțįǿňǻŀěňčỳķŀǿpěđįň, ķvǻňțįțǻțįv měțǿđ.
ẅẅẅ.ňě.șě/ųppșŀǻģșvěřķ/ěňčỳķŀǿpěđį/ŀåňģ/ķvǻňțįțǻțįv-měțǿđ,

ħämțǻđ 2015-05-19.

© ŇĚ Ňǻțįǿňǻŀěňčỳķŀǿpěđįň ǺB 2015  | İň Ěňģŀįșħ </įňfǿ/ǻbǿųț-ųș/>
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