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Sammanfattning 
Det har under en längre tid diskuterats i Sverige om att byggbranschen är ineffektiv i 
sitt byggande. Många företag har därför på senare tid valt att försöka effektivisera sin 
produktion på olika sätt. Företaget JM är inget undantag utan skulle kunna sägas 
ligga i framkant i och med sin satsning inom lean construction som på JM heter 
strukturerad produktion. Lean construction har utvecklas från bilföretaget Toyotas 
produktionssystem och är ett världskänt begrepp när det gäller effektivisering och 
minskning av slöserier i företag och organisationer.   
 
I denna rapport presenteras en fallstudie av strukturerad produktion där denna 
satsnings följsamhet i produktionen undersöks. För att få en verklig bild av hur 
arbetet med strukturerad produktion såg ut genomfördes en enkätundersökning som 
ett stort antal arbetsledare på JM fick besvara. Deras svar visade att de flesta hade 
en positiv attityd till lean och strukturerad produktion, men även att de 
monteringsanvisningar som är en del av strukturerad produktion inte alltid följdes till 
fullo. Det berodde främst på att anvisningarna inte var anpassade till alla JMs projekt 
samt att det ansågs att vissa lösningar kunde utföras annorlunda. Anledningen till att 
anvisningarna ansågs undermåliga tros bero på brist på förståelse för satsningen på 
strukturerad produktion samt att det så klart även fanns brister i anvisningarna. För 
att kunna förbättra följsamheten på användningen av anvisningarna ska JM främst 
satsa på att fortsätta utbilda sina arbetsledare och hantverkare i leanfilosofin samt 
utforma alla sina projekt på ett enhetligt sätt så satt anvisningarna passar alla projekt. 
 
För att få en uppfattning om användningen av strukturerad produktion så togs även 
en mätmetod fram som skulle beräkna följsamheten av arbete som utförts med hjälp 
av anvisningarna. Mätmetoden utgick från utformningen av monteringsanvisningarna 
för att få ett enkelt och tydligt mätsystem. Resultaten redovisades sedan var för sig 
samt som ett sammanställt resultat för alla utförda mätningar. Mätmetoden är tänkt 
att användas av JM i deras fortsatta kontroll av strukturerad produktion.    
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Abstract 
The efficiency of the construction industry in Sweden has been criticized for some 
time. As a response, many construction companies are now trying to streamline their 
production in different ways. The company JM is no exception and can be said to be 
in the forefront of introducing lean construction in the organization. JM call their 
system structured production. Lean Construction is a development of the lean 
concept originated from Toyota’s Production System. It is a world-known concept to 
make any kind of organization more efficient by minimizing non-value adding 
activities, often denoted as waste, from the business process. 
 
This report presents a case study of the implementation of JM:s structured 
production on the construction site. A questionnaire was sent to a large number of 
supervisors to investigate the use of structured production methods. Their responses 
indicated a positive attitude towards JM lean concept of structured production, but it 
was also shown that assembly instructions that is a part of the lean concept are not 
always applied. The main reason was that the instructions were not suited to all JM's 
project and that it was considered that some of the assembly solutions could have 
been made better. The reason for this response are shortcomings in the instructions 
but could also be an indication of lack of understanding for the lean philosophy. In 
order to improve compliance to the use of instructions the recommendation to JM is 
to educate their supervisors and craftsmen in the lean philosophy so they can 
actively contribute to JM structured production and the improvement of the assembly 
instructions. 
 
In order to follow-up the implementation of structured production a method to 
estimate the work carried out using the assembly instructions was proposed. The 
measurement is based on the compliance of the performed activities according to the 
assembly instructions. The results can be presented separately for each assembly 
instruction in order to improve the methods or compiled in a performance 
measurement of the level of implementation of JM structured production. The method 
is intended to be used by JM in their follow-up of structured production. 
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1 Inledning 
Inledning av rapporten kommer att behandla en bakgrunds beskrivning av själva 
studien och företaget som studien utförs vid. Utöver detta kommer syftet med 
studien, forskningsfrågor som tagits fram, avgränsningar som gjorts, författarens 
referensram samt rapportens disposition att presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har debatten kring byggbranschen i Sverige ofta kretsat runt 
den bristfälliga effektiviteten i produktion och projektering, men även den ökade 
konkurrensen från nya aktörer på marknaden (Josephson 2011, s.23). För att råda 
bot på dessa problem har man börjat tala om en industrialisering av byggsektorn, 
detta kan yttra sig genom två ytterligheter beroende på vilket arbetssätt man väljer att 
använda. Det ena sättet är att använda sig av prefabricerat byggande (industriellt) 
eller genom att utveckla de gamla metoderna till nya och mer effektivare metoder 
samt att till exempel införa lean (industrialiserat) (Olofsson, Johnson & Stehn 2011, 
s.53). 
 
Byggföretaget JM AB startades under 1945 av byggmästaren John Mattsson och har 
ända sedan starten främst riktat in sig på bostadsbyggande. Idag är JM det företag i 
Sverige som bygger flest bostäder per år. Arbetet med att ligga i framkant pågår 
ständigt (JM 2011). På JM används därför redan idag prefabricerade delar i 
produktionen, man har nu även tagit steget mot ett mer effektivt byggande genom att 
införa sin satsning inom lean construction. Man kallar denna satsning strukturerad 
produktion respektive strukturerad projektering. Det senare lanserades redan 2003 
(Olofsson 2011, s.54) medan strukturerad produktion, som kommer behandlas i 
denna rapport, startades under 2009 (JM 2009)  
 
Strukturerad produktion är alltså JMs satsning på ett mer effektiviserat byggande i 
kombination med ett prefabricerat byggande och syftet är ”att sänka kostnaderna i 
produktionsprocessen, utifrån en given produkt, för att möjliggöra ett ökad 
kundvärde” (JM 2010, s.1). Med detta menas att i enighet med lean-tänket eliminera 
olika typer av moment i produktionen som inte renderar i något värde för kunden och 
därmed få ett ökat resultat för samma eller mindre arbetsinsats (Petersson, 
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman 2009. s.90). 
 
Vad görs då för att dessa icke värdeskapande aktiviteter ska kunna upptäckas och 
reduceras? JMs strävan mot lean sker genom framtagande av så kallade 
monteringsanvisningar som skapar ett standardiserat arbetssätt för alla arbetsledare 
och hantverkare på JM. Lean arbetet brukar visualiseras i fyra olika steg, dessa är 
värderingar, principer, metoder och resultat. På JM sitter värderingarna djupt rotade 
då dessa har varit en del av JMs arbete under en lång tid. Principerna och dess 
innehåll är istället något helt nytt för JMs anställda i och med införandet av 
strukturerad produktion. Och ledningen på JM känner att de eventuellt inte riktigt har 
nått ut med sitt budskap till de anställda1. Detta leder i sin tur till att stegen som 
kommer efter principerna (metoder och resultat) riskerar att fallera.  
 

                                                 
1 Eklund, John; Chef Produktionsutveckling, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-12-09   
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Med bakgrund av detta kan nu denna rapports problemdefiniering börja formuleras. 
Det är idag på JM svårt att granska hur stor följsamheten är i arbetet med 
monteringsanvisningarna och man efterfrågar därför en metod för att kunna uppmäta 
just detta. JM är även intresserade av vilka problem arbetsledning och hantverkare 
anser finnas med användning av monteringsanvisningarna samt på vilka sätt det 
skulle kunna göras mer lockande för individen att använda dessa, det vill säga om de 
har missuppfattat principerna.   
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet var att analysera följsamheten av 
monteringsanvisningarna och till viss del av rutinbeskrivningarna i produktion hos ett 
byggföretag. För att detta skulle vara möjligt att uppmäta så behövdes en mätmetod 
tas fram för detta ändamål.  
 
Syftet var även att undersöka de eventuella problem som fanns för att inte kunna 
utföra arbetet enligt de standardiserade arbetsbeskrivningarna. Även vissa 
kortfattade förslag på vilka förbättringar som kunde göras för att öka 
attraktionskraften för användandet av arbetsbeskrivningarna lades fram.     
 
Målet med analysmetoden var att denna skulle kunna nyttjas av både JM och andra 
byggföretag som använder sig av lean på liknande sätt i sin produktion. 
   

1.3 Forskningsfrågor 
Fyra stycken forskningsfrågor togs fram för att tydliggöra syftet och målen med 
examensarbetet.  
 
Forskningsfråga I 
Hur används strukturerad produktion på JM idag? 

Hur är monteringsanvisningarna uppbyggda och hur används dessa? Det är viktigt 
att ta reda på innan en analysmetod tas fram.  
 
Forskningsfråga II 
Vad tycker de som använder strukturerad produktion? 

Om de anställda är positiva eller negativa till strukturerad produktion borde ha en stor 
betydelse. Då deras engagemang i både användandet och utvecklingen av 
strukturerad produktion borde öka om de anser att det är något positivt och på 
samma sätt minska om de är mer negativt inställda.  
 
Forskningsfråga III 
Hur ska man göra för att öka användandet av strukturerad produktion? 

Vilka hinder finns det för att använda strukturerad produktion fullt ut idag och vilka är i 
så fall lösningarna? 
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Forskningsfråga IV 
Hur skulle en mätmetod kunna se ut för att mäta följsamheten? 

För att kunna få bort allt slöseri i sitt arbete är det bra att veta vilka delar av 
produktionen som är i extra behov av att förbättringar. Dessa delar kan upptäckas 
med en väl utarbetad mätmetod.  

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete omfattade 15 högskolepoäng vilket innebär en arbetstid på 10 
veckor och därmed behöver vissa avgränsningar göras. Förklaringar om hur JMs 
strukturerad produktion är uppbyggd och hur det fungerar kommer att presenteras i 
rapporten. Det kommer bara att presenteras en del kortare förslag på hur en ökad 
användning av strukturerad produktion skulle kunna uppnås.  
 
Examensarbetet utförs som en fallstudie på byggföretaget JM ABs leanprojekt 
Strukturerad produktion.    

1.5 Författarens referensram 
Författaren har under och innan sin studietid vid Luleå tekniska universitet arbetat ute 
i produktion på ett antal olika JM-projekt och har i och med det fått en ökad förståelse 
för hur produktionen ter sig i verkligheten. Under denna tid har författaren även 
introducerats för lean construction genom diverse utbildningar i och med införandet 
av strukturerad produktion på JM.  

1.6 Rapportens disposition 
I teorikapitlet presenteras den litteraturstudie som har genomförts i avseende att 
tydliggöra examensarbetets teoretiska del inom lean, JMs strukturerade produktion, 
förändringsarbete samt mätmetoder. I nästföljande kapitel, Metod, presenteras de 
vetenskapliga metodval som gjorts för att färdigställa rapporten. I Empiri kapitlet 
redovisas de empiriska data och resultat som togs fram i föregående kapitel. Dessa 
resultat analyseras sedan i Analyskapitlet innan de diskuteras och en slutsats tas i 
kapitlet Slutsatser. Därpå följer de Rekommendationer som ges utifrån de slutsatser 
som gjorts. Som avslutning på rapporten ligger ett Referenskapitel och efter det ett 
appendix med bilagor.  
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2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts i syfte att belysa teorin bakom frågeställningarna i 
examensarbetet. Kapitlet innefattar teorin bakom lean construction, strukturerad 
produktion och hur förändringsarbetet går till på företaget. Leankapitlet omfattar den 
grundläggande teorin bakom lean samt lite djupdykningar inom de delar som är 
relevanta för rapporten. Teorin kommer att utgå ifrån Scanias produktionssystem 
eftersom det är ifrån detta leanarbete som JM har utvecklat sitt.   
 
Förändringsarbetet på ett företag studeras för att öka förståelse för hur detta arbete 
går till vid införandet av en ny processmetod, till exempel strukturerad produktion. För 
att få en uppfattning om följsamheten på användningen av monteringsanvisningarna 
behövs någon form av mätning utföras, därför studeras teori bakom mätmetoder.  

2.1 Lean construction 
Det finns fyra olika steg i en lean process och för att få denna process att fungera 
måste dessa fyra steg samverka. Om något av dessa steg inte uppfylls av 
medarbetarna kan inte det nästa steget följas eftersom de är beroende av varandra 
och därmed är kedjan mellan stegen bruten. De fyra stegen som alla är kritiska för att 
leanarbetet ska kunna genomföras är värderingar, principer, metoder och resultat. 
Denna kombination av rubriker brukar gestaltas enligt figur 1 nedan. De stegen som 
kommer att bearbetas i denna rapport är främst principer och resultat (Petersson, et 
al. 2009, s.31).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Kort historik om lean construction 
Historien bakom lean construction sträcker sig ända tillbaka till början av 1900-talet 
då en man vid namn Henry Ford ville effektivisera sitt nystartade bilföretag Ford 
Motor Company. Ford insåg att dåtidens metoder för framställning av bilar inte var 
hållbar eftersom det krävdes alltför stora resurser för att tillverka en enda bil. Ford 
behövde göra monteringen lättare samtidigt som tillverkningsvolymen måste öka och 
han introducerade därför efter några år det löpande bandet. Fördelarna med det 
löpande bandet var många, bland annat kunde detaljer levereras vid rätt tid och plats 
längs bandet (Petersson, et al. 2009, s.23) 
 

Figur 1 De fyra stegen inom lean (efter, 
Petersson, et al. 2009, s.31). 
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Nästa steg i utvecklingen av lean skedde i Japan hos textilföretaget Toyoda Spinning 
and Weawing Company. Ägaren Sakichi Toyoda lanserade 1924 en automatiserad 
vävstol som hade ett unikt system som gjorde att vävstolen stannade om en tråd gick 
av under tillverkningen, detta gav upphov uttrycket Jidoka som innebär allt ska göras 
rätt från början samt att produktionen ska stoppa vid fel. Toyoda sålde sedermera sitt 
vävstolspatent till ett brittiskt företag, för pengarna han fick vid försäljningen startade 
hans son, Kiichiro, bilföretaget Toyota (Petersson, et al. 2009, s.27). 
 
När Kiichiro startade Toyota tog han efter mycket av Fords arbete i Amerika, men 
deras respektive marknader skilde sig åt väldigt mycket. Japan var fattigt och många 
hade inte råd att köpa en bil, Kiichiro var därför tvungen att satsa på mindre volymer 
men med fler olika modeller. För att detta skulle gå ihop var Kiichiro tvungen att hålla 
ner ledtiderna från det att detaljerna tillverkades till att bilen var färdig. För att lyckas 
med detta var det viktigt att rätt detalj tillverkades och levererades vid rätt tid. Detta 
var upphovet till JIT (Just in Time) (Petersson, et al. 2009, s.28). 
 
På grund av de svåra förhållandena som rådde i Japan under senare hälften 1940-
talet var Toyota tvungna att arbeta fram ett strukturerat arbetssätt för att kunna vara 
så effektiva och flexibla som möjligt. Detta system kallas Toyota Production System 
(TPS) (Petersson, et al. 2009, s.28). 
 
TPS fick sitt riktigt stora internationella genombrott efter det att boken ”The Machine 
that Changed the World” (Womack, Jones, Roos, 1990) släpptes. Boken var ett 
resultat av flera års studier av biltillverkningen i världen, det konstaterades bland 
annat att Toyota var överlägsen sina konkurrenter när det gällde kvalitet och 
produktivitet. Det var även i denna bok som lean construction för första gången 
nämndes (Petersson, et al. 2009, s.29) 

2.1.2 Värderingar och Principer 
Ett företags leanarbete ska vara uppbyggt kring de 
värderingar och principer som beskriver hur företaget 
ska bedrivas. Värderingarna skulle kunna kallas 
företagets kultur och filosofi, det vill säga hur ett företags 
anställda och medarbetare ska uppträdda och förhålla 
sig till t.ex. kunder och medarbetare (Petersson, et al. 
2009, s.32).  
 
För att ett lean projekt ska bli lyckat är det viktigt att 
företagets värderingar efterlevs annars är det svårt att 
följa nästa steget i lean kedjan, principer (Petersson, et 
al. 2009, s.32). 
 
Principerna är de som styr verksamheten och de brukar visualiseras som en del i ett 
hus, så kallat lean-hus eller lean-tempel (se figur 2). Grunden i huset består av 
värderingar. Ur Scanias synvinkel är värderingarna kunden först, respekt för 
individen och eliminering av slöseri. Resten av huset består sedan av företagets 
principer där taket i lean-huset är målet eller visionen med lean arbetet, principerna 
brukar sättas i de båda väggarna och grunden är som sagt de värderingar som 
företaget har (Petersson, et al. 2009, s.58).  

Figur 2 Scanias lean-hus (efter, 
Scania, 2007, s.5) 
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På Scania har de fyra principer som utgör hela lean-huset. De två väggarna i deras 
hus består av rätt från mig och förbrukningsstyrd produktion. Under dessa finns ett 
golv som består av normalläge – standardisering och taket, eller målet, är ständiga 
förbättringar (Scania 2007, s.5).  

2.1.3 Standardisering 
Standardisering är ett mycket effektivt sätt att bland annat upptäcka eventuella 
avvikelser och slöserier samt säkerställa att ledtider följs och är därför ett mycket 
viktigt verktyg i ett företags leanarbete. Med standardisering menas att metoder tas 
fram för hur en process ska utföras. Användandet av dessa metoder medför förutom 
att allt arbete sker på ett enhetligt vis även att många av de problemen som kan 
finnas i ett företags verksamhet kommer upp till ytan (Scania 2007, s.14 ). Det kan 
röra sig om till exempel brist på kompetens hos medarbetare eller fel materialval 
(Petersson, et al. 2009, s.70). 
 
Inom byggbranschen, som till stor del utför allt arbete manuellt, kallar man denna 
standardisering för metodstandard (Petersson, et al. 2009, s.71). Framöver i 
rapporten kommer författaren att använda ordet metodstandard när standardisering 
behandlas.  
 
Vid utformningen av en metodstandard är det viktigt att de medarbetare som kommer 
att använda metoden i sitt dagliga arbete är med vid utformningen. Detta eftersom 
det är dessa personer som är ”experter” på hur just denna aktivitet genomförs på 
bästa sätt. Det är även viktigt att dokumentet med metodstandarden är utformat efter 
användaren, även detta kan medarbetarna påverka till det bättre. Det finns även en 
positiv psykologisk inverkan på medarbetarna. Denna effekt kommer av att 
medarbetare känner en delaktighet i arbetet med metodstandarden och därmed ökar 
viljan att arbeta enligt denna (Petersson, et al. 2009, s.75).   
 
De positiva effekter som en metodstandard medför i själva processerna är att 
effektiviteten ökar, man håller en jämn kvalitet och att säkra arbetssätt används 
(Petersson, et al. 2009, s.72).  
 
JMs arbete med metodstandard, med andra ord strukturerad produktion, kommer 
behandlas i nästa kapitel.  

2.1.4 Resultat 
Det sista steget i lean processen är resultatet (se figur 1). Det är i det här steget som 
resultaten av arbetet ska visas. De flesta företag siktar ofta bara på att uppfylla de 
mål och syften de har med processen. Detta kallas resultatstyrning. Här har Scania 
istället infört en processmetod som de kallar metodstyrning där resultatet fortfarande 
är lika viktigt men större vikt läggs även på vilka metoder som genererar resultatet 
(Scania 2007, s.8; Agebjörn 2011). Metodstyrning leder till att resultatet hela tiden 
måste följas upp för att säkerställa att rätt metoder används. Uteblir resultatet så 
behöver företaget, i det här fallet JM, ta ett steg tillbaka och se över de metoder som 
finns och revidera dessa för att resultatet ska nås. Dessa revideringar är så kallat 
förbättringsarbete.   
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2.1.5 Förbättringsarbete 
För att en metodstandard är framtagen är det inte säkert att just denna metod är den 
bästa, det visades i avsnittet om resultat här ovan. Det är därför viktigt att varje 
företag som strävar mot lean har ett väl fungerande förbättringsarbete. Inom lean 
brukar detta förbättringsarbete kallas Kaizen, det är ett japanskt ord och betyder ”till 
det bättre”. När man talar om Kaizen menar man alltid en strävan efter ständiga 
förbättringar inom företaget (Petersson, et al. 2009, s.99). De två vanligaste typerna 
av Kaizen som används inom tillverkningsbranschen är processkaizen och 
flödeskaizen. Inom processkaizen ligger fokus på hur en enskild process i 
produktionen kan förbättras. Används istället en flödeskaizen vid förbättringsarbetet 
talar man om en mer övergripande förbättring. Detta eftersom både förutsättningarna 
och kraven för processerna täcks upp med denna metod. Det finns ytterliggare två 
typer av Kaizen, dessa är Kaizen event och Kaikaku. Dessa metoder har andra typer 
av upplägg än process- och flödeskaizen. Kaizen event går ut på att en grupp 
människor samlas i en workshop där de tillsammans försöker komma till rätta med de 
problem som finns i verksamheten. Kaikaku handlar i sin tur om att göra en grundlig 
förändring av företagets metodstandard. Denna stora form av förändring sker som ett 
projekt, ofta under en lång tid, där personal från olika delar av företaget tillsammans 
arbetar mot de projektmål som finns framtagna för att lyckas med Kaikaku 
(Petersson, et al. 2009, s.99).        

    
Förbättringsarbetet, eller Kaizen, är som sagt ett ständigt pågående projekt när man 
arbetar med lean. Alla de fel och brister som upptäcks i en metodstandard måste 
rapporteras in centralt för att de nödvändiga förändringarna kan genomföras och den 
aktuella metoden uppdateras (Petersson, et al. 2009, s.72). Förbättringar är som 
sagt en ständigt pågående process inom lean. Denna process brukar ofta 
visualiseras med förbättringssnurran (se figur 3). Förbättringssnurran är väldigt lik 
den mer välkända PDCA-cykeln frånsett att förbättringssnurran inte är lika 
djupgående i de olika stegen som PDCA-cykeln (Petersson, et al. 2009, s.83).  
 
I grund och botten går allt förbättringsarbete ut på att sträva mot lean, det vill säga att 
reducera allt slöseri i processerna till ett minimum. Inom lean talar man därför om 
7+1 former av slöseri, de första sju är: överproduktion – tillverka mer än vad som 
efterfrågas, väntan – saknar rätt material eller informationsbrist, transport – all form 
av intern transport, överarbete – göra mer än vad som krävs, lager – kan ge ökade 
ledtider och även kvalitetsproblem, rörelse – onödig förflyttning som t.ex. leta efter 
verktyg, produktion av defekta produkter – ger ökad kostnad för reparation 
(Petersson, et al. 2009, s.89-95). Den sista formen av slöseri har en koppling till 

Figur 3 Förbättringssnurran (efter, (Petersson, et 
al. 2009, s.190) 
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denna studie eftersom slöseriet i detta fall består i att medarbetarnas kreativitet inte 
tas till vara. Och om ledningen inte lyssnar på medarbetarna så kan det leda till att 
förbättringsarbetet bli lidande. Det åttonde slöseriet brukar även kallas outnyttjad 
kompetens (Petersson, et al. 2009, s.89). 

2.2 Strukturerad produktion 
Nedan följer ett kapitel som beskriver JMs strukturerade produktion enligt samma 
upplägg som lean construction presenterades i föregående kapitel. 

2.2.1 Kort historik om strukturerad produktion 
Strukturerad produktion heter JMs projekt inom lean construction. Projektet startades 
under 2009 då en styrgrupp sammansattes vars uppgift var att med hjälp av den 
framtagna projektbeskrivningen driva projektet så att dess syfte och mål uppfylls (JM 
2009). Denna styrgrupps arbete ledder till att JM under hösten 2010 introducerar sina 
första metodstandarder, även kallat rutinbeskrivningar (JM 2010, s.1). I 
rutinbeskrivningen ingår det även något som kallades monteringsanvisning och det 
är i denna del där själva produktionsmetoderna presenteras för respektive process. I 
denna rapport var det därför monteringsanvisningen som behandlades till största 
delen. Projektet kommer att gå i mål under 2012 och då ska de mål och syften som 
fastställts vara uppfyllda (JM 2009). Under projektets gång har en process startat 
med att minska slöseriet på JMs arbetsplatser, denna process kommer att fortgå 
även efter det att projektet har gått i mål.         

2.2.2 Principer och värderingar 
På JM utgår värderingarna från JMs kärnvärden som är: kvalitet, pålitlighet, 
stilkänsla, långsiktighet, engagemang och lyhördhet2.  
 
JM har tagit stor inspiration från Scania när de utvecklat sitt lean projekt och har 
därmed en liknande utformning på sitt lean-hus3. JMs principer är enhetlighet, 
standardisering, kvalitet, i rätt tid, ständiga förbättringar och kundfokus. De principer 
som var väsentligast som innehåll i denna rapport var främst standardisering och de 
resultat som standardiseringen medför samt det förbättringsarbete som ständigt ska 
pågå när det finns en strävan mot lean. Detta eftersom det är dessa principer som 
ligger till grund för de monteringsanvisningarna som ska följas upp.  

2.2.3 Standardisering 
För att kunna standardisera produktionen måste JM ta fram metodstandarder för sina 
processer i produktionen. Detta går till på följande sätt; monteringsanvisningen tas 
fram av grupper om 5-6 personer som är anställda av JM och som träffas ungefär 5 
gånger där de tillsammans diskuterar fram den bästa metoden för aktuell process. 
Gruppen, kallad förbättringsgrupp, består av både hantverkare och arbetsledare. Den 
största delen är dock hantverkare (JM 2010, s.3 ). I enlighet med lean-tänket så 
använder sig alltså JM av sin ”experter” när en metodstandard ska tas fram. När 
metoden är godkänd av godkännande gruppen så läggs den ut i JMs 
verksamhetssystem så att alla medarbetare på företaget får tillgång till den nya 
metodstandarden och kan använda den enligt de förordningar som finns för nya 
                                                 
2 Eklund, John; Chef Produktionsutveckling, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-12-09   
 
3 Eklund, John; Chef Produktionsutveckling, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-12-09   
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rutinbeskrivningar (JM 2010, s.3 ). Metodstandarden är utformad enligt de sätt som 
är lean mässiga, det vill säga ”visuell, kortfattad, och beskriver det viktigaste” 
(Petersson, et al. 2009, s.81). Alla metodstandarder på JM är så klart uppbygga på 
samma sätt för att få enhetliga dokument.  
 
Följande beskrivning av monteringsanvisningarna kommer utifrån författaren efter att 
denna studerat alla JMs tillgängliga monteringsanvisningar och därmed skaffat sig 
kunskap om hur dessa ser ut. 
 
Monteringsanvisningens första kapitel innehåller de förutsättningar som ska finnas på 
platsen där processen ska utföras. Det innefattar hur platsen ska se ut när arbetet 
ska påbörjas, t.ex. städat och snyggt. Eventuella markeringar som behövs för 
montage ska vara utsatta. Nästa kapitel behandlar mottagningskontrollen av det 
material som ska användas, finns det skador? Är det rätt material? Är det märkt på 
rätt sätt? och så vidare. Kapitel tre är själva utförandedelen i monteringsanvisningen, 
här beskrivs hur arbetet ska gå till och i vilken ordning som arbetet ska utföras. Som 
hjälp till kapitel tre finns kapitel fyra där material och hjälpmedel som ska användas 
är uppställt (t.ex. vilken typ av skruv eller verktyg). I många fall är utförandedelen 
kompletterad med bilder för att förtydliga arbetet.   

2.2.3 Resultat 
JMs syfte med strukturerad produktion är ”att sänka kostnaderna i 
produktionsprocessen utifrån en given produkt, för att möjliggöra ett ökat kundvärde” 
(JM 2010, s.1). JM har även satt upp ett antal mål som ska uppfyllas under 2012. 
Några av dessa mål är att produktionskostnaden per bruttoarea ska minska med 
10%4 och produktionstiden ska vara 20% kortare än innan projektet startade samt att 
den färdiga produkten ska levereras med rätt kvalitet till kunden, med ökat kundvärde 
och med lägre felkostnader (JM 2009).  

2.2.4 Förbättringsarbete 
Det inom lean så väldigt viktiga förbättringsarbetet sker på JM genom att personal 
som upptäcker fel eller har förslag på förbättringar kan rapportera in dessa till något 
som kallas verksamhetssupporten. Verksamhetssupportens uppgift är sedan att 
utvärdera de förslag som kommit in och sedan eventuellt genomföra de förändringar 
som krävs.  
 
Det är viktigt för alla inblandade i ett leanprojekt att vara insatta i de principer som 
finns på företaget för att kunna arbeta efter dessa (Petersson, et al. 2009, s.62), en 
ökad förståelse för lean borde enligt författaren även medföra att medarbetarna blir 
mer positiva till de nya arbetssätten. JM har därför under flera tillfällen under 
projektets gång haft både kurser och informationsmöten för medarbetaren om vad 
lean är och hur lean ska användas på JM. 
 
För att göra en återkoppling till hur förbättringsarbetet (behandlat i kapitel 2.1.5) ser 
ut enligt leanfilosofin så kan det konstateras att JM snart har kommit förbi det första 
steget i sitt förbättringsarbete (Kaikaku) i och med att projektet strukturerad 
produktion ska gå i mål under 2012 . Men eftersom monteringsanvisningarna redan 
är i bruk så är redan nästa steg, Kaizen, en naturlig del av arbetet.  

                                                 
4 Eklund, John; Chef Produktionsutveckling, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-12-14   
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2.3 Förändringsarbete 
Ett förändringsarbete utförs ofta på grund av extern påverkan på företaget såsom 
ökad konkurrens eller införande av ny teknologi (Mattson 2008, s.4). Om företaget 
inte anpassar sig efter de nya spelreglerna kan detta leda till minskad sysselsättning 
och i värsta fall leda till konkurs (Ahrenfelt 2001, s.293). Anledningen till att JM har 
valt att genomföra sitt förändringsarbete och satsa på lean är ju som bekant bland 
annat att sänka sin produktionskostnad per BTA. Och just materialkostnaden är ett 
av hoten mot byggbranschen i Sverige och västvärlden (Lind 2011, s.11). 
 
Det finns två typer av förändringsarbeten, de benämns som ”av första eller andra 
ordningen”. I första ordningen bibehåller företaget sitt nuvarande system och gör 
bara förändringar eller någon form av förnyelse på detta system. I andra ordningen 
görs så pass stora förändringar att hela systemet byts ut och företaget får ett helt nytt 
sätt att arbeta och förhålla sig till (Ahrenfelt 2001, s.273). Detta examensarbete 
undersöker som bekant följsamheten av JMs leanprojekt strukturerad produktion och 
därmed är det bara förändringar av andra ordningen som är relevant att titta närmare 
på.  

2.3.1 Hot vid förändringsarbete 
Att införa en ny och omvälvande struktur på företaget, till exempel att starta en 
leansatsning, är ett mycket komplext och arbetsamt projekt som kräver att ledningen 
är väl förberedd (Ahrenfelt 2001, s.273). Det ligger nämligen i människans natur att 
vara restriktiv mot förändringar då dessa anses som hot. Studier visar att brist på 
information vad gäller förändringarna skapar en undermedveten rädsla hos individer, 
detta eftersom alla stora förändringar inom ett företag kommer att få effekter. Och 
eftersom individen som känner rädslan saknar information måste denna dra egna 
slutsatser, som ofta är felaktiga, om vad för effekter förändringen kommer att få 
(Rönne 2010. s.10).    
 
Så trots ett gediget förberedande arbete så fallerar ändå uppemot 70% av alla 
förändringsarbeten på grund av olika anledningar. Den enskilt största anledningen,   
~ 50%, till att dessa satsningar fallerar beror på den mänskliga faktorn (Rönne 2010. 
s.5). Det är därför viktigt att ledningen i företaget ser till att så många medarbetare 
som möjligt ”kommer med på tåget”, detta kan ledningen påverka genom att finna 
den kritiska massan. Den kritiska massan består av de personer inom företaget som 
anser att det aktuella förändringsarbetet är något positivt, dessa individer kan 
därmed hjälpa ledningen i sitt arbete genom att trycka på för förändringarna hos sina 
närmaste medarbetare (Ahrenfelt 2001, s.278).  
 
Ett annat problem som förändringsledningen kan stöta på är motivationsklyftan. 
Motivationsklyftan uppstår när ledningen ska presentera de nya förhållningssätten på 
företaget för de anställda. Ledningen har i dessa lägen en mycket större kunskap om 
det aktuella ämnet än vad de anställda har och detta kan skapa problem. I sin iver att 
föra över sin kunskap till medarbetarna kan ledningen omedvetet tvinga 
medarbetarna att hoppa över många av de steg som ledningen tog när de skapade 
sin övertygelse (Ahrenfelt 2001, s.289 ). Detta kan leda till det som nämnts ovan, 
rädsla, framkommer hos de anställda och därmed har ledningen satt sig i en svår 
situation redan innan projektet har startat.  
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Detta problem uppkommer relativt tidigt i förändringsarbetet och det är därför viktigt 
att så fort som möjligt lösa problemen innan det har gått så långt att dessa blir 
ohanterliga (Ahrenfelt 2001, s.277), till exempel genom ökad information.  
 
Oavsett om problemet blir löst eller inte i ett tidigt skedde kommer detta missnöje att 
följa ett visst mönster, detta brukar kallas de tre motståndsfaserna. Fas ett sker 
genom negativa verbala uttryck som ofta grundar sig i en okunskap om det nya 
arbetssättet (Ahrenfelt 2001, s.302). I fas två är förståelsen större för hur de nya 
arbetssätten ska fungera eftersom medarbetarna nu har kunnat analysera och 
diskutera, både med sig själv och med andra, hur förändringarna kan komma att se 
ut (Ahrenfelt 2001, s.308). När den tredje fasen träder in så har medarbetarna insett 
att denna satsning kommer att fullföljas och tar därför till det sista knepet dem har för 
att visa sitt motstånd. Knepet består i att inte följa de direktiv som ledningen ger 
(Ahrenfelt 2001 s.311), som vid exemplet nedan. 
 
JMs leansatsning är ett bra exempel på då dessa tre motståndsfaser genomlevs. 
Författaren, som gjorde sin praktik under införandet av lean projektet, har således en 
klar bild över hur både arbetsledare och hantverkare reagerade på detta projekt och 
kan se tydliga tendenser till de två första stegen och hann även skönja det tredje. 
Steg ett påbörjades i samband med att ett häfte med information om lean och 
strukturerad produktion gick ut till alla hantverkare, dagen därpå var det många som 
trodde att allt kreativt tänkande skulle rationaliseras bort. Den andra fasen hamnade 
hantverkarna i efter att de varit på ett informationsmöte på huvudkontoret där 
strukturerad produktion hade presenterats. I den tredje och sista fasen hamnade de i 
när de första monteringsanvisningarna började användas ute i produktion. Observera 
att detta exempel inte speglar alla anställda hantverkare på JM utan det är den 
uppfattning som författaren fått efter att arbetet tätt ihop med ett antal hantverkare 
samt resultatet av en enkätundersökning. Denna enkätundersökning kommer att 
presenteras senare i rapporten.  
       

2.3.2 Att lyckas med förändringsarbetet 
För att ett förändringsarbete ska bli lyckat och implementeras väl i verksamheten så 
är det, som nämnt ovan, väldigt viktigt med ett grundligt förberedande av ledningen.   
För att förändringsarbetet ska lyckas är det alltså viktigt att ledaren inte bara har stor 
kunskap om det nya förhållningssättet som företaget avser övergå till utan även 
besitter kunskap om hur processen inom förändringsarbete går till. Utan att ha 
kontroll över processen går det inte att uppfylla de mål och syften som företaget satt 
upp. Har ledaren sedan en otydlig bild över hur företagets mål och syfte för 
förändringsarbetet ser ut kan inte ledaren applicera denna bild vidare till 
medarbetarna (Ahrenfelt 2001, s.281).  
 
Anses ledaren besitta den kompetens som beskrivs ovan kan förändringsarbetet 
påbörjas. Detta arbete kan ske genom olika typer av processmetoder beroende på 
vilket företag som genomför förändringarna (Ahrenfelt, 2001, s.279), men i de flesta 
metoder sker inlärningen och acceptansen av de nya förhållningssätten enligt 
figurerna nedan (Karlsson 2007, s.3; Ahrenfelt 2001, s.305).   
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Trots att dessa figurer ser ganska olika ut visar de på ungefär samma sak, nämligen 
hur ett lyckat förbättringsarbete ska gå till. I figur 4 förklaras den process som ledaren 
måste gå igenom tillsammans med medarbetarna för att lyckas. Medan stegen i 
kompetenstrappan mer fokuserar på hur kompetensen förändras under de olika 
stegen av förbättringsarbetet. Från början är medarbetarna omedvetna om bristen på 
kunskap inom det nya projektet, när de sedan ökat sin förståelse för projektet inser 
de att de saknar den kompetens som krävs för att genomföra projektet och nå målen. 
De behöver alltså öva för att uppnå denna kompetens och det informationsintag som 
följer av detta repeteras tills dessa att kompetensen erhålls (Karlsson 2007, s.3; 
Ahrenfelt 2001, s.305).   
 
Ett framgångsrikt förbättringsarbete kan alltså ske enligt figur 4 och 5, men för att allt 
verkligen ska fastna hos medarbetarna gäller det att informationen om det nya 
förhållningssättet sker portionsvis och inte allt på en gång. Om informationen delas 
upp är det lättare för medarbetarna att ta till sig informationen och analysera den. För 
att öka chanserna att informationen ska väcka intresse hos medarbetarna ska 
informationen presenteras som gynnsam, hanterbar och viktig. (Rönne 2010, s.16)  
 
Om informationen är presenterad på rätt sätt är förhoppningsvis intresset väckt hos 
medarbetarna då gäller det att förankra den nya informationen hos dem. Detta görs 
bäst genom att upprepade gånger repetera den informationen som presenterats för 
att på så sätt få medarbetarna att ändra sitt tankesätt och beteende enligt det sättet 
som ledningen strävar efter (Karlsson 2007, s.2) 
  
Det är under arbetets gång viktigt att ledaren är lyhörd för vad medarbetarna tycker 
och tänker om de nya förhållningssätten inom företaget. För även om det inte är 
positiv kritik som framförs så betyder kritiken att personen i fråga visar engagemang 
och är delaktig i processen. Struntar ledaren i sin tur att lyssna på denna kritik kan 
det leda det till att medarbetarna fortsatt kommer känna rädsla för förändringarna 
samt att de tappar förtroende för ledaren. Och detta kan leda till att hela 
förändringsarbetet kan misslyckas eftersom medarbetarna inte ”kommer med på 
tåget” (Karlsson 2007, s.1).  
 

Figur 4 Stegen för en framgångsrik 
utveckling (efter, Karlsson 2007, s.3) 

Figur 5 Kompetenstrappan (efter, Ahrenfelt 
2001, s.306) 
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Det allra viktigaste för att ett förändringsarbete ska bli lyckat är att företagets ledning 
verkligen visar att denna satsning ska genomföras. Märker medarbetarna att 
engagemanget är dåligt hos ledningen så antar de en passiv roll och låter det hela 
blåsa över (Ahrenfelt 2001, s.305). Som nämnt tidigare misslyckas cirka 70% (Rönne 
2010, s.5) av alla förbättringsarbeten och av dessa fallerar cirka 23% (Rönne 2010, 
s.5) på grund av dåligt engagemang hos ledningen. Därför är många medarbetare 
väldigt passiva när nya satsningar startar. Ledningen måste då visa att denna 
satsning ska lyckas genom att arbeta ner den första motståndsfasen, där frågor som 
”Varför gör vi det här?”, ”Hur ska vi göra det här?”, ”Vem ska göra det här?” och så 
vidare kommer upp (Rönne 2010, s.25). När denna första fas är nedbruten tar som 
bekant fas två vid. Ledningen kommer bäst över fas två genom att envist gång på 
gång förklara målen och syftet med förbättringsarbetet, och så klart vara fortsatt 
tydlig med att denna satsning ska genomföras (Ahrenfelt 2001, s.310). I den sista 
fasen kommer medarbetarna, genom att välja sina egna metoder framför de 
anvisade, sätta ledningen i en form av osäkerhet. Har då ledningen gjort ett bra 
förberedande arbete och är säkra på att de egna metoderna är bra så gäller det bara 
att ha tålamod så kommer medarbetarna snart inse att förändringarna inte är så 
farliga trots allt (Ahrenfelt 2001, s.316). 

2.4 Mätmetoder 
När ett förändringsarbete är implementerat kan det efter en tid vara intressant att 
veta följsamheten på de nya arbetsmetoderna och även de eventuella förbättringar 
som dessa medför. För att mäta detta måste någon form av mätmetod användas. 
Denna mätmetod måste i sin tur vara utformad för att rätt saker ska mätas, en metod 
som mäter något som inte efterfrågas är en dålig metod. Vid framtagandet ska därför 
stort fokus läggas på vad, varför och hur till exempel följsamheten ska mätas 
(Ljungberg, Larsson 2001, s.215).  
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3 Metod 
I detta kapitel följer en beskrivning av de metodval som gjorts och de 
forskningsverktygen använts vid fallstudien av följsamheten av ett leanarbete i 
produktionen.  

3.1 Litteraturstudie 
För att få både en grundläggande och djupare förståelse för projektets innehåll har 
en litteraturstudie genomförts. De främsta syftena med denna studie är att förklara 
teorin bakom lean construction och JMs leanprojekt, strukturerad produktion, samt 
öka förståelsen om vad som krävs för att implementera ett nytt omfattande arbetssätt 
på ett större företag. I och med att en mätmetod även skulle framställas har teori om 
mätmetoder studerats. Den samlade litteraturen kommer främst från tryckt litteratur 
inom berörda områden. De elektroniska dokument som använts som referenser 
upphittades genom sökningar på en stor sökmotor på internet. Ord som användes 
vid sökningarna var: lean construction/production, förändringsarbete, change 
management, JM och strukturerad produktion. Alla referenser presenteras under 
kapitel 7, Referenslista. 

3.2 Forskningsstrategi   
Examensarbetet har genomförts som en fallstudie vid byggföretaget JM AB. En 
fallstudie innebär att författaren enbart fokuserar på en enhet som undersöks 
(Denscombe 2009, s.59). En fallstudie används i de flesta fall till att finna information 
(Denscombe 2009, s.62) och passade därför bra att användas i denna rapport, 
beroende av de forskningsfrågor som tagits fram.  

3.2.1 Fördelar med fallstudie 
De positiva effekterna med att använda en fallstudie är att enheten som undersöks är 
en faktisk enhet som existerar och inte är framställd i forskningssyfte. Det vill säga att 
studien genomförs på ”en naturligt förekommande situation” (Denscombe 2009, 
s.73). Detta ger att kritiska variabler inte kan påverkas av dem som utför studien 
(Denscombe 2009, s.61). Andra fördelar med en fallstudie är att datainsamlingen och 
forskningsmetoder inte behöver vara begränsad till ett sätt utan kan kombinera olika 
metoder, så kallad metodkombination (Denscombe 2009, s.71). 

3.2.2 Nackdelar med fallstudie 
Ett av de hot som måste tas i beaktning när författaren väljer att använda en 
fallstudie är att en eventuell generalisering av studien kan komma att möta motstånd 
eftersom det endast är en (eller ett fåtal) enheter som har studerats (Denscombe 
2009, s.72). 

3.3 Identifiering av fall 
För att fallstudien ska vara så relevant som möjligt är det viktigt att fallet som 
undersöks har en direkt koppling till de forskningsfrågor som är framtagna 
(Denscombe 2009, s.64).  
 
För att få en relevans för fallstudien så blev valet av fall därför att studera JMs 
leanprojekt strukturerad produktion. Detta fall valdes eftersom det är ”den typiska 
undersökningsenheten” (Denscombe 2009, s.65). Detta val renderar sedermera i att 
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en viss generalisering kan göras på andra liknande projekt i och med att denna 
undersökningsenhet är den vanligaste typen av enhet förekommande i en samling av 
enheter (Denscombe 2009, s.61). 
 
Valet av fallstudie föll som sagt på JMs strukturerad produktion och endast detta 
projekt. Flera av de andra stora byggföretagen har även de gjort olika typer av 
satsningar mot ett mer industriellt och industrialiserat byggande, till exempel 
Skanskas Exchange, Peabs Visuell planering och Lindbäcks bygg (som fick 
Lenapriset 2010 för sin sitt leanarbete). Den satsning som på något sätt uttalar sig 
arbeta mot leanfilosofin är just Lindbäcks Bygg. De utför sitt byggande i en fabrik så 
likheterna med JMs strukturerad produktion är därför små5. Anledningen till att enbart 
JM studeras i fallstudien är alltså för att det inte finns något liknande projekt att 
jämföra med i Sverige.    

3.4 Datainsamlingsmetod 
För att kunna utföra studien var viss bakgrundsfakta och åsikter om strukturerad 
produktion tvunget att tas fram. Dessa typer av empirisk data togs fram genom en 
surveyundersökning med ett subjektivt urval. Detta urval innefattade alla arbetsledare 
på JM. Dessa valdes ut till undersökningen eftersom de är dem som arbetar dagligen 
med monteringsanvisningarna ute i produktionen. Undersökningen gick ut på att den 
svarande fick besvara en enkät på internet om strukturerad produktion och lean, i 
enkäten fanns det både fasta och öppna frågor beroende på frågans karaktär.  
 
För att vara säker på att bara arbetsledare tog del av undersökningen upprättades en 
maillista utifrån de organisationsplaner som författaren tog del av från JM. Vid 
utskickandet av enkäterna meddelades det om enkätens syfte samt att allt 
deltagande skedde anonym (författaren samt handledaren på JM ansåg att detta 
skulle öka svarsfrekvensen). För att kunna jämföra resultaten mellan olika regioner 
delades undersökningen upp i två delar, en del för region Stockholm och den andra 
delen för resterande regioner (Öst, Väst och Syd).  

3.4.1 Fördelar med surveyundersökning 
Anledningen till att en internetbaserad surveyundersökning användes till den 
empiriska datan var att den är snabbt, billig och smidig (Denscombe 2009, s.27). En 
sådan undersökning renderar i att datan kommer direkt från källan i det som 
studeras, i detta fall användandet av monteringsanvisningarna på JM, och ger 
därmed en klar bild över det som studeras. Kombineras detta med en stor bredd på 
undersökningen så kan det anses finnas en stor generaliserbarhet (Denscombe 
2009, s.55) vid dessa typer av undersökningar.  

3.4.2 Nackdelar med surveyundersökning 
I och med att surveyundersökningar är utformade på det sättet de är det svårt att få 
en detaljrik analys av svaren. Två andra hinder som är svåra att överkomma är 
personers ärlighet i svaren och svarsfrekvensen eftersom populationen som ska 
besvara enkäten inte träffar den frågande personligen och därmed kan ignorera vissa 
frågor eller hela undersökningen (Denscombe 2009, s.57). 
 
                                                 
5 Eklund, John; Chef Produktionsutveckling, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-12-18   
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3.5 Reliabilitet och validitet   
Reliabilitet och validitet kan även skrivas som pålitlighet och kvalitet i utfallen6. 
Reliabilitet och validitet är inom kvalitativ forskning (mer om detta i nästa kapitel) två 
viktiga delar för att studien ska få tillfredställande indata och sedermera ett bra 
resultat. Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning kan inte benämnas på 
samma sätt som dessa gör vid kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning uppnås 
reliabiliteten genom kvalitet på utrustning som eventuellt används och på forskaren 
själv (Gunnarsson 2002).  
 
Validitet består av tre delar, kommunikativ validitet, deltagarkontroll och triangulering. 
Kommunikativ validitet innefattar i sin tur ytterliggare fyra delar: författarens 
referensramar, beskrivning av datainsamling, beskrivning av urvalet och beskrivning 
av beslutsprocessen. Vid triangulering behandlas problemet ur ett flertal synvinklar, 
detta gäller under både datainsamlingen och analysen (Gunnarsson 2002).       

3.6 Analysmetod 
Efter att datainsamlingen var klar (med en hög reliabiliteten och validiteten) måste 
indata analyseras, men innan analysen kunde påbörjas måste författaren veta vilken 
typ av studie denna genomför för att kunna göra en korrekt analys (Denscombe 
2009, s.324).  
 
Är den kvantitativ eller kvalitativ? Det är i många fall svårt att avgöra om en studie är 
kvantitativ eller kvalitativ. Men författaren anser att denna studie av följsamheten av 
monteringsanvisningar i produktionen kan närmast liknas vid en kvalitativ forskning. 
Då det bland annat undersökningen är småskalig, stor vikt har lagts vid analys av ord 
och har ett holistiskt perspektiv (Denscombe 2009, s.320-323). 
 
När analysmodellen är fastställd kan processen med analysen börja. I det här fallet 
då det är en kvalitativanalys kan processen delas upp i fem steg. Stegen består i 
förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data (kategorisering), 
verifiering av data och till sist presentation av data (Denscombe 2009, s.369).  
  
 

                                                 
6 Andersson, Joseph; Konsult, JM AB. 2011. Personligt samtal 2011-09-26  
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4 Empiri 
I denna del kommer de data och resultat som framarbetades under studien att 
presenteras i tabeller och diagram för att på ett tydligt sätt redovisa dessa. 
Presenteras gör även vis bakgrundsfakta om hur författaren utformade 
enkätundersökning för att kunna besvara forskningsfrågorna. Utöver detta  togs även 
den efterfrågade mätmetoden fram.    

4.1 Empirisk bakgrundsfakta 
För att få en ökad förståelse för hur enkätundersökningen är uppbyggt av författaren 
och vilka idéer denna hade under framtagandet av densamma finns det även 
bakgrundsfakta om detta samt samma typ av fakta för framtagandet av mätmetoden. 

4.1.1 Bakgrundsfakta enkätundersökning  
Enkätundersökningen utgjordes av åtta frågor som skulle hjälpa till att besvara de 
forskningsfrågor som författaren upprättat. Enkäten inleddes med två frågor där det 
var tänkt att visa om det fanns några kopplingar mellan motstånd till strukturerad 
produktion och vilken anställningstid på JM den svarande hade. Som redan nämnt i 
teoridelen, kapitel 2.5, så kan tidigare misslyckade satsningar på förändringsarbeten 
ledda till ett misstroende hos medarbetarna när nya satsningar presenteras. 
Jämförelsen gjordes för att eventuellt belysa detta problem samt för att kunna 
besvara forskningsfråga II.  
 
Frågorna tre till sju användes till att besvara forskningsfråga I, dessa frågor bestod av 
både öppna och stängda frågor för att få de svar som författaren önskade. Hade bara 
öppna eller stängda frågor används skulle det varit svårt att leda den svarande mot 
den typ av svar som författaren eftersökte. 
 
Den sista frågan författades med tanken att forskningsfråga III skulle kunna besvaras 
med de svar som följde, frågan utformades helt enkelt som forskningsfrågan. Dessa 
data skulle sedan ligga till grund för författarens analys av forskningsfråga III.  

4.1.2 Bakgrundsfakta mätmetod 
Vid framtagandet av mätmetoden som ska användas till att mäta följsamheten av 
strukturerad produktion utgick författaren från de monteringsanvisningar som ska 
kontrolleras för att få en mer lättarbetat mätmetod. I kapitel 2.2 beskrivs hur arbetet 
med och kring strukturerad produktion ser ut, däribland hur en monteringsanvisning 
är uppbyggd. Det var ifrån denna uppbyggnad som mätmetoden utformades. De 
kapitel i monteringsanvisningen som JM hade behov av att mäta var kapitel tre och 
fyra (utförande och material) eftersom de andra delarna av monteringsanvisningarna 
redan kontrolleras, genom bland annat skyddsronder.  

4.2 Empiriskt resultatuppvisande  
Under detta kapitel presenteras de data som arbetats fram med en 
enkätundersökning samt den mätmetod som skulle framställas för att mäta 
följsamheten av strukturerad produktion på JM.  
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4.2.1 Data enkätundersökning 
Nedan följer en presentation av de empiriska resultat av den enkätundersökning som 
skickades ut till arbetsledare på hela JM. Totalt skickades enkäten ut till 164 stycken 
arbetsledare. Fördelning av dessa 164 stycken var 131 stycken från region 
Stockholm och 33 stycken från övriga landet. Totalt svarade 94 stycken på enkäten. 
Detta ger en svarsfrekvens på 57,3% för hela JM. Svarsfrekvensen för region 
Stockholm uppgick till 59,5% efter att 78 (av de 131) personer svarat och för de 
resterande regionerna var det 16 (av 33) stycken som svarade, detta ger en siffra på 
48,5%.  
 
Resultaten av enkätundersökningen är uppställda i tabeller där de frågor som har en 
betydande inverkan på studien även kompletteras med ett cirkeldiagram för att 
förtydliga svarsfördelningen. I de öppna frågorna har en textanalys genomförts för att 
kunna klassificera de olika svaren och få en mer tydlig bild över hur 
svarsfördelningen ser ut. De fullständiga svaren på de öppna frågorna redovisas i 
Appendix.    

 
1. Hur länge har du arbetat på JM? 
  Svarsprocent Antal svar 

0-5 år 43,62% 41 
5-10 år 23,40% 22 
10-15 år 11,70% 11 
15-20 år 6,38% 6 
20+ år 14,89% 14 

Tabell 1: Svar på fråga nummer 1 i enkätundersökningen 
 

2. Hur är din syn på LEAN och strukturerad produktion? 
 Svarsprocent Antal svar 

Positiv 92,55% 87 
Negativ 7,45% 7 

Tabell 2: Svar på fråga nummer 2 i enkätundersökningen 
 

3. Använder du alla monteringsanvisningar som är relevanta för dina 
arbetsuppgifter? 

  Svarsprocent Antal svar 
Ja 88,30% 83 
Nej 11,70% 11 

Tabell 3: Svar på fråga nummer 3 i enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4: Cirkeldiagram som visar resultatet från tabell 3. 
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4. Om du svarade Nej på fråga 3. Varför använder du inte 
monteringsanvisningen?  

   Besvarad fråga 12 
   Skippad fråga 82 

Sammanställning av fråga 4.     
      
Typ av svar Antal svar 
Det finns inga ma för mina arbetsmoment 9 
Gör vissa avsteg från ma 1 
Produktionen startade innan ma fanns tillgänglig 1 
Ofullständigt svar 1 
Tabell 4: Svar och sammanställning av svar på fråga 4 i enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Utför du arbetet till 100% enligt monteringsanvisningarna? 
   Svarsprocent Antal svar 

Ja 54,26% 51 
Nej 45,74% 43 

Tabell 5: Svar på fråga 5 i enkätundersökningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Cirkeldiagram över sammanställning av svaren från tabell 4 

Figur 6: Cirkeldiagram som visar resultatet från tabell 5 
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6. Om du svarade Nej på fråga 5. Varför är det svårt att följa 
monteringsanvisningarna? 

    Besvarad fråga 42 
   Skippad fråga 52 

        
Sammanställning av fråga 6.      
Typ av svar Antal svar 
Projektet har ej standardlösningar 11 
Svårighet att få tag på rätt material 4 
Tröghet i införande av nya metoder 6 
Anser att ma är otillräckliga/sämre än andra metoder 13 
Det finns inga ma för mina arbetsmoment 6 
Ofullständigt svar 2 
Tabell 6: Svar och sammanställning av svar på fråga 6 i enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Cirkeldiagram över sammanställningen av svaren från tabell 6 
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7. Om du svarade Nej på fråga 5. Finns det hinder för hantverkarna att 
följa monteringsanvisningarna? 

    Besvarad fråga 41 
   Skippad fråga 46 

Sammanställning av fråga 7.      
Typ av svar Antal svar 
Nej 13 
Projektet har ej standardlösningar 6 
Tröghet i införande av nya metoder 7 
Anser att ma är otillräckliga/sämre än andra metoder 8 
Problem att få tag på rätt material 2 
Ja (utan motivering) 2 
Lönesystemet 2 
Ofullständigt svar 1 
Tabell 7: Svar och sammanställning av svar på fråga 7 i enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Cirkeldiagram över sammanställningen i tabell 7. 
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8. På vilket sätt skulle man kunna öka användandet av 
monteringsanvisningarna?  

    Besvarad fråga 94 
    Skippad fråga 0 

Sammanställning av fråga 8.      
Typ av svar Antal svar 
Ytterliggare utbildning av hantverkare för ökad förståelse 17 
Ökad respons och kortare handläggningstid av förbättringsf. 12 
Fortsatt användning kommer att öka användandet 11 
Ha ett färdigt kit med material o verktyg för resp. moment 2 
Någon typ av förändring av monteringsanvisningen 12 
Nya ma ska används även i påbörjade projekt o moment 2 
Enskilda förslag 13 
Förklara konsekvenser om direktiv inte följs 2 
Ofullständiga svar/inget förslag 23 
Tabell 8: Svar och sammanställning av svar på fråga 8 i enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figur 9: Cirkeldiagram över sammanställningen i tabell 8 
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4.2.2 Resultat framtagning av mätmetod 
Den mätmetod som ska användas till att mäta följsamheten av strukturerad 
produktion är utformad enligt följande beskrivning.  
 
Mätmetoden är utformad som en mall i kalkylbladsprogrammet Excel för att lätt 
kunna införas som ett revisionsverktyg bland JMs projektverktyg. För att mätmetoden 
ska mäta det som efterfrågas utgår den från de monteringsanvisningar som 
arbetsledare och hantverkare ska följa vid produktionen.  
 
Innan arbetet med mätmetoden startade lade JM fram de krav på vad mätmetoden 
skulle visa. Utan dessa fakta kunde ingen mätmetod tas fram eftersom det som 
skulle mätas då inte hade varit definierat. Kraven från JM var: procentuell följsamhet 
av en utförd monteringsanvisning, total procentuell följsamhet av alla utförda 
monteringsanvisningar och även någon form av betygsskala på resultatet för dessa 
båda mätningar.  
 
Resultatet av dessa krav blev en mätmetod där en kontroll av utförandestegen i 
monteringsanvisningen ska genomföras. Det som kontrolleras är om hantverkarna 
följer utförandestegen i rätt ordning och om de utför arbetet enligt anvisningarna. 
Varje steg betygsätts sedan med antingen godkänd eller ej godkänd beroende på om 
det sker avsteg från ordningen eller anvisningarna. För godkänt krävs det att steget 
utförs i rätt ordning och på rätt sätt. För att lätt kunna utföra kontrollen behövs den 
aktuella monteringsanvisningen på vilken det finns en checklista för utförandestegen 
som ska användas.   
 
Nästa del i kontrollen av monteringsanvisningen är att den materialdel som finns 
presenterad i varje monteringsanvisning kontrolleras för att rätt material ska finnas att 
tillgå samt att dessa används. Även här finns det en checklista som kan fyllas i för 
enklare kontroll. Uppfylls inte kraven i materialdelen blir betyget ej godkänd. När 
sedan betygen från utförandestegen och materialdelen förs in i mätmetoden räknas 
ett procentuellt värde ut för hela monteringsanvisningen. Det är detta resultat som är 
det slutgiltiga betyget för följsamheten av monteringsanvisningen. Något som är 
viktigt att notera är att de olika betygen för utförandestegen och materialdelen väger 
olika tungt i det slutgiltiga resultatet. Materialdelen ansågs av JM väga tyngre och ha 
direkt avgörande del i hur slutbetyget för monteringsanvisningen ser ut. JM ansåg att 
materialdelen skulle väga tyngre eftersom vissa material har helt avgörande 
betydelse för konstruktionen Blir därför materialdelen ej godkänd leder detta till att 
hela monteringsanvisningen blir ej godkänd.  
 
Detsamma gäller dock inte för utförandestegen utan de betraktas som mjukare 
parametrar. Att stegen inte utförs i rätt ordning har ingen avgörande betydelse 
eftersom resultatet borde bli detsamma och utförs inte något steg används inte heller 
rätt material vilket leder till ej godkänd monteringsanvisning.    
 
För att betygsätta följsamheten beroende på vad procentsatsen blir används ett 
betygsystem som består av rött, gult och grönt. Rött innebär ej godkänt, gult är ok 
men inte godkänt och grönt är godkänt. JM använder idag redan detta betygsystem i 
många av sina revisioner och det valdes därför även att användas till mätmetoden. 
Utöver detta är det ett betygsystem som tydligt visar resultaten på ett lättskådligt sätt. 
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Varje monteringsanvisning har sin egen flik i kalkylbladsprogrammet (se figur 12) där 
kontrollerna av respektive del redovisas. På en slutsida sammanställs sedan alla de 
utförda monteringsanvisningarna (se figur 13) och ett nytt procentuellt värde räknas 
ut för sammanställningen av utförda monteringsanvisningar. Resultaten på slutsidan 
visas enligt betygssystemet i rött gult eller grönt. Därmed hade en mätmetod tagits 
fram för att kunna möta de krav som JM hade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figur 13: Skärmdump av mätmetodens slutsida där resultaten av de olika 
monteringsanvisningarna visas tillsammans med ett totalt resultat för alla 
utförda monteringsanvisningar 

Figur 12: Skärmdump som visar en av mätmetodens flikar där betyget 
för respektive steg samt materialdelen ska fyllas i. 1 står för godkänd 
och 0 för ej godkänd 
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5 Analys 
I analyskapitlet analyseras och diskuteras datan från empirikapitlet tillsammans med 
teorikapitlet genom att påvisa kopplingar mellan den teoretiska delen och den, från 
enkätundersökning, empiriska datan samt utformningen av den mätmetod som tagits 
fram.    

5.1 Analys empiriskdata 
Upplägget för analysen av den empiriska datan som fås från enkätundersökningen 
kommer att följa samma ordningsföljd som frågorna i undersökningen, det vill säga 
att fråga ett och två kommer att analyseras först därefter fråga tre och fyra och så 
vidare. I slutet av kapitlet uppförs en liten sammanfattning av de analyserade svaren.  

5.1.1 Analys fråga 1 och 2 
I fråga ett och två frågas det hur lång tid medarbetaren varit anställd samt hur 
dennes inställning är till strukturerad produktion. Enligt de svar som sammanställts är 
cirka 92% positiva och av de svarande hade 66% jobbar 10 år eller mindre på JM. 
Med denna fråga hade författaren en teori om att de som varit anställda under en 
lång tid på JM och varit med om andra typer av förändringsarbeten skulle vara 
skeptiska till denna satsning på lean. Detta visade sig vara fel då 6 stycken av de 7 
som var negativa till lean satsningen ingick i de 66% som jobbat 10 år eller mindre på 
JM. 
 
Vad beror då detta på? Eftersom dessa två frågor inte hade öppna svar är det 
omöjligt att dra någon exakt analys av vad som skapar det negativa intrycket av 
strukturerad produktion. Det som dock kan konstateras är att dessa uppenbarligen 
känner någon form av rädsla inför förändringsarbetet, vilket ju är väldigt vanligt vid 
just förändringsarbeten. Kan det vara så att medarbetare som är relativt nyanställda 
kan känna en större rädsla för de förändringarna som följer med leansatsningen än 
de som varit anställda under en längre tid? I teoridelen tas det upp att bristen på 
information är en stor bov i dramat när medarbetaren upplever rädsla vid 
förändringsarbete och utifrån denna rädsla skapar medarbetaren sedan sin egen bild 
av situationen. Och eftersom strukturerad produktion är ett sätt för JM att bli mer 
effektiva i sin produktion kan detta tolkas av medarbetare som inte tagit till sig 
tillräckligt med information att de kan bli uppsagda eftersom deras arbete blir 
överflödigt när JM blir effektivare. Är man då relativt nyanställd och kanske precis har 
skaffat familj eller nytt boende byggs säkert denna rädsla upp ytterliggare och man 
skapar sig en negativ bild över strukturerad produktion. Detta är inte hela sanningen 
utan mer ett exempel på vad det är som kan sätta igång den oro som leder till rädsla. 
 
Rädslan kan även komma av motivationsklyftan, det vill säga att ledningen för 
förändringsarbetet på JM hade för bråttom med att lära ut lean-tänket så att de 
hoppade över många av grunderna i lean och strukturerad produktion vilket ledde till 
att arbetsledarna i det här fallet hade svårt att riktigt förstå innebörden av dessa.  
 
Att 92% är positiva till strukturerad produktion måste ändå anses som gott betyg till 
JMs förändringsarbete. Det är även en bra grund att stå på för det fortsatta 
förbättringsarbetet eftersom den kritiska massan är så pass stor. Lägger JM kraft på 
att öka förståelsen ytterliggare hos dessa medför det att de för sina positiva intryck 
vidare till sina negativa medarbetare. Både omedvetet och medvetet.      
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5.1.2 Analys fråga 3 och 4 
I fråga tre frågade författaren om de monteringsanvisningar som var relevanta för 
arbetsledaren användes. På den frågan svarade 88% att de gjorde det. Av de 12% 
som inte gjorde det så angav 70% på frågan fyra att detta berodde på att deras 
projekt inte hade  standardlösningar. I de flesta fall rörde det sig om att de byggde 
småhus och att det för dessa inte fanns monteringsanvisningar.  
 
Dessa frågor visar att nästintill alla som besvarade enkäten är villiga att använda 
monteringsanvisningen. Ett svar pekar dock åt det andra hållet, denna person har 
valt att inte använda monteringsanvisningen eftersom dennes projekt redan startat 
när monteringsanvisningen lades till i verksamhetssystemet (detta är något som JM 
aviserat att de godtar). Det finns dock inga hinder att börja använda 
monteringsanvisningen så fort den finns tillgänglig. Det var därför överraskande att 
samma person som är positivt inställd till strukturerad produktion inte väljer att 
använda en monteringsanvisning som finns tillgänglig. Och andra sidan är det 
positivt att de som är negativa väljer att använda dem i sitt arbete. Detta visar 
återigen att det hittills utförda förändringsarbetet kan anses som lyckat. Frågan om 
hur dessa anvisningar följs kommer att analyseras under kapitel 5.1.3.    

5.1.3 Analys fråga 5, 6 och 7  
Att arbetsledare använder monteringsanvisningar oberoende av om de är positiva 
eller negativa till strukturerad produktion är nu konstaterat och det visar att de har 
genomlevt de två första motståndsfaserna i förbättringsarbetet. Hur ser det då ut när 
det gäller att följa dessa till punkt och pricka? Det frågade författaren i fråga fem och 
hade som följdfrågor om det fanns några hinder för arbetsledaren respektive 
hantverkarna att följa monteringsanvisningarna i fråga sex och sju.  
 
Av de 94 stycken som svarade ansåg 46% av dessa att de inte följde 
monteringsanvisningen till 100%. Bland orsaken till att arbetsledarna inte kunde följa 
dessa stack två stycken typer av svar ut med 26% respektive 31% av svaren. Den 
ena typen av svar var att projektet inte hade standardlösningar. Kring det finns det 
inte mycket mer att analysera eftersom monteringsanvisningar utgår ifrån 
standardslösningar och därmed blir det avvikelser i projekt utan standardslösningar.  
 
Men den största orsaken till att monteringsanvisningarna inte användes var att dessa 
ansågs vara sämre än andra metoder. Detta är ganska uppseendeväckande 
eftersom det är hantverkare tillsammans med arbetsledare som tillsammans tar fram 
monteringsanvisningarna. De är JMs experter på hur momenten i produktionen ska 
utföras och därmed borde de ha lyckats tagit fram en bra och fungerande metod. 
Tyvärr verkade det som att många ansåg att dessa metoder är otillräckliga och detta 
tyder på att det är många som inte har förstått JMs principer. Dessa ligger till grund 
för arbetet med strukturerad produktion. Det hela grundar sig antagligen i att de flesta 
arbetsledare alltid har utfört en viss typ av moment på ett sätt och har aldrig behövt 
tänka på att principer ska vara en del av arbetet. De saknar helt enkelt kompetensen 
om leanfilosofin.  
 
Att använda ”sina egna” metoder är ett typiskt beteende på att de har inlett sin resa i 
den tredje motståndsfasen av förändringsarbetet. Genom att använda sin egen 
metod ska de visa att monteringsanvisningarna är dåliga. Men så länge JM tror på de 
framtagna metoderna och visar att det inte är okej att göra avsteg från anvisningarna 
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kommer strukturerad produktion att vara en del av det dagliga arbetet ute i 
produktionen.  
 
De 46% som inte följde monteringsanvisningarna ansåg även till störst del (31%) att 
det inte fanns några hinder för hantverkarna att utföra arbetet enligt anvisningarna. 
Tre andra stora delar som ansåg vara orsaker till avsteg var att projektet inte hade 
standardlösningar (15%), det är en viss tröghet i införandet av nya metoder (17%) 
och den största negativa andelen i denna fråga var även här att man ansåg att 
anvisningarna var för otillräckliga (20%). Att det är en viss tröghet med införandet är 
hantverkarnas sätt att visa sitt missnöje i tredje motståndsfasen i förändringsarbetet. 
De väljer helt enkelt att göra som de alltid har gjort för att visa ledningen att deras 
sätt är minst lika bra, om inte bättre än de som finns i anvisningarna.  
 
Att det även bland dessa svar fanns en stor andel som ansåg att anvisningarna inte 
höll måttet är en direkt koppling till svaren i fråga sex. Det som är underligt är att fem 
stycken av dem som ansåg att anvisningarna var otillräckliga i fråga sex inte anser 
detsamma i fråga sju. Den enda alternativet borde då vara att arbetsledaren anser att 
anvisningen på något sätt är otillräcklig inom dennes arbetsområde samtidigt som 
samma anvisning för hantverkarna är tillräckligt bra. Det betyder att det är något som 
är kopplat till arbetsledaren i anvisningen som anses otillräckligt. Det kan röra sig om 
att det är svårt att för arbetsledaren att få tag på de olika material eller hjälpmedel 
som anvisas.       

5.1.4 Analys fråga 8      
Fråga åtta bestod i att ta reda på vad som kan förbättras för att anvisningarna ska 
används fullt ut av alla i produktionen. Analys av de svar som var ofullständiga eller 
där inga förbättringsförslag presenterades kommer inte att ske eftersom de är 
oviktiga i sammanhanget. Det var en stor bredd på de förbättringsförslag som kom in, 
dessa kategoriserades och delades in åtta olika kategorier. Av dessa åtta utgjorde 
fem stycken av dem större poster på mellan 15 – 24%. Under kategorin på 15% 
ansågs det att så länge en fortsatt användning av anvisningarna skedde skulle fler 
och fler acceptera dessa och färre avsteg skulle göras. Här återkommer alltså ännu 
en gång den tredje motståndsfasen i förbättringsarbetet.  
 
I en av kategorierna på 17% ansågs det att någon förändring på anvisningarna 
måste göras, några exempel på vad som skulle kunna göras var bland annat att 
anvisningarna måste vara mer lättöverskådliga och att införa anvisningar på lite mer 
avancerade moment som ofta ställer till problem i produktionen. De efterfrågar helt 
enkelt att metodstandarden ska kompletteras både med information om hur 
momentet ska utföras samt att nya anvisningar tas fram för moment som är mer 
utmanande och som hantverkarna inte alltid har lösningen på innan momentet 
startar. Ett enkelt sätt att öka informationen i anvisningarna är att infoga bilder som 
visar hur momenten utförs. 
 
Det andra förbättringsförslaget på 17% var att de förbättringsförslag som kommer in 
till verksamhetssupporten på JM måste handläggas mycket fortare samt att 
processen ska vara mer öppen. Med andra ord ska den som skickar in ett 
förbättringsförslag få en återkoppling från verksamhetssupporten om i vilket led 
förslaget befinner sig samt få feedback på sina tankar och idéer. Om 
förbättringsförslagen inte leder till någon förändring och ingen information går ut om 
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varför förslaget nekades finns det risk att avvikelser inte rapporteras och då fallerar 
förbättringsarbetet i och med att ett av stegen i förbättringssnurran inte följs. Samt att 
det åttonde slöseriet (outnyttjad kompetens) ökar. Och fallerar förbättringsarbetet går 
det inte att minska de andra slöserierna heller.  
 
Näst största andelen förslag på förbättringar utgjordes av kategorin enskilda förlag 
(18%). Denna kategori innehöll alla typer av förslag som inte kunde likställas med 
andra förslag och är således en väldigt spretig kategori som innehåller förslag som: 
bara rita projekt med standardslösningar, ta fram artikelnummer för maskiner och 
material som föreskrivs och att följa upp varje arbetsplats individuellt genom att föra 
statistik. Eftersom det är så pass många olika förslag så är en närmare analys av 
dessa förslag svår att genomföra. Det kan dock konstateras att det under denna 
kategori ligger många tänkvärda förbättringsförslag som mycket väl kan göra arbetet 
med strukturerad produktion både effektivare och enklare.  
 
Den sista posten, och även den största (24%) innefattade ökad information till 
hantverkarna för att få en ökad förståelse. Som nämnts tidigare så är information 
väldigt viktig för att ett förbättringsarbete ska bli lyckat. Saknas informationen byggs 
den omedvetna rädslan upp hos, i det här fallet, hantverkarna och de blir negativa till 
hela satsningen. Eftersom det i slutändan är hantverkarna som ska arbeta enligt 
anvisningarna krävs det att de är införstådda i varför strukturerad produktion 
introducerades. De måste helt enkelt göra sin resa uppför kompetenstrappan för att 
öka sin förståelse om varför förbättringarna genomförs på JM.  

5.1.5 Sammanfattning analyskapitlet 
Enligt den enkätundersökning som gjordes i samband med denna studie visade att 
det på JM finns en stor kritisk massa som är positiva till lean och strukturerad 
produktion. Trots att de anser att strukturerad produktion och dess 
monteringsanvisningar är något positivt så visade undersökningen att det ändå bara 
är cirka 60% som använder anvisningar till 100%. Anledningen till detta är att 
projekten i många fall inte utformade enligt de standarder som anvisningarna utgår 
ifrån och att det på grund av detta måste göras avsteg.  
 
Det är även en grupp av arbetsledarna som tycker att anvisningar har för dåliga 
lösningar för momenten och därför väljer att göra avsteg. Det är dessa avsteg som 
JM måste komma tillrätta med genom att förbättra analysen av de avvikelser som 
kommer in till verksamhetssupporten och även öka informationen till hantverkarna 
om vad lean och strukturerad produktion innebär. Just nu kan det finnas en viss 
motivationsklyfta mellan arbetsledare och hantverkare eftersom arbetsledarna har 
fått ta del av ett större informationsflöde angående lean och strukturerad produktion. 
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5.2 Mätmetod 
För att få en hög reliabilitet och validitet på mätvärdena valdes mätmetoden att 
utformas utifrån monteringsanvisningarna eftersom det är viktigt att mäta rätt saker 
och för att det är ett relativt enkelt kontrollsystem för arbetsledaren att hantera. Det 
finns inget utrymme för egna tolkningar av resultatet, antingen har arbetet utförts som 
det är anvisat eller så har avsteg gjorts. Detta resulterar sedan i ett betyg som är 
lättolkat eftersom de flesta personer på JM idag redan använder samma 
betygssystem i andra typer av mätningar. För att säkerställa validiteten utförs 
stickprovet av anvisningarna i var 20:e lägenhet under inredningsskedet och på var 
4:e valv i stombyggnadsskedet dessa resultat förs sedan in i Excelmallen för en 
tydlig visualisering som ansvarig kontrollant kan ta del av.  
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6 Slutsatser 
De slutsatser som tas fram i detta kapitel utgår ifrån de resultat och analyser som 
gjorts i tidigare kapitel. Slutsatserna kommer att presenteras som svar på 
forskningsfrågorna som utformades i början av studien.  
 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
Nedan följer svaren på forskningsfrågorna som följer av slutsatser tagna utifrån 
resultaten och analyserna av denna studie. 
 
 

1. Hur används strukturerad produktion på JM idag? 

Strukturerad produktion består till stor del av de rutinbeskrivningar och 
monteringsanvisningar som ligger till grunden för den standardiserade produktionen 
på JM. Anvisningarna tas fram av arbetsledare och hantverkare som träffas under 
några tillfällen och diskuterar fram rätt metodstandard för respektive anvisning. 
Dessa beskrivningar och anvisningar går arbetsledare och hantverkare sedan 
igenom tillsammans innan momenten ska utföras i produktionen. Om problem med 
anvisningarna upptäcks under utförandet så ska arbetsledare eller hantverkare 
rapportera detta till en central enhet på JM som är tillsatt för att slutföra 
förbättringsarbetet.  
 
Det kan konstateras att enligt de resultat som denna studie visade är användningen 
av strukturerad produktion och de monteringsanvisningar som finns tillgängliga hos 
JM idag är stor. Detta beror på ett lyckat förändringsarbete där den kritiska massan 
tagit till sig informationen om både lean och projektet strukturerad produktion. Trots 
att en överväldigande majoritet använder anvisningarna i sitt dagliga arbete så är det 
långt ifrån alla som följer de anvisningar som finns tillgängliga. Detta beror i regel på 
att många projekt saknar standardiserade konstruktionslösningar samt att 
arbetsledare och hantverkare anser att de finns bättre sätt att utföra vissa moment. 
Den åsikten beror antagligen på att dessa personer saknar rätt kompetens om vad 
värderingarna och principerna betyder i leanfilosofin.   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att strukturerad produktion används av en 
betydande del av arbetsledarna på JM idag men att många göra avsteg från 
anvisningarna i utförandedelen. 
 
 

2. Vad tycker de som använder strukturerad produktion? 
 

Nio av tio som använder strukturerad produktion i sitt dagliga arbete anser sig vara 
positiva till både leanarbetet och strukturerad produktion. Detta trots att det i många 
fall är svårt att genomföra de olika momenten enligt anvisningarna. Utöver att vissa 
anvisningar kan vara anses svåra att följa finns det även en del små brister och fel i 
och med att strukturerad produktion är så pass nystartat. De barnsjukdomar som är 
mest uppenbara efter studien är att förbättringsarbetet inte flyter på som många av 
arbetsledarna förutsätter. De tycker att återkopplingen av avvikelserapporteringen 
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skulle kunna skötas snabbare och mer öppet för att på så sätt öka 
avvikelserapporteringen.  
 
En annan barnsjukdom är att monteringsanvisningarna i många fall är utformade 
efter flerbostadshusprojekt och att det därmed saknas anvisningar som kan 
användas när JM producerar villor eller småbostadshus.  
 
Det fanns många åsikter om att monteringsanvisningarnas innehåll inte var tillräckligt 
genomtänkt och att det därför fanns bättre lösningar på hur vissa moment skulle 
genomföras för att bäst resultat skulle uppnås. Dessa åsikter fanns både hos dem 
som var positiva och negativa till strukturerad produktion och lean.  
 
  

3. Hur ska man göra för att öka användandet av strukturerad produktion? 
 
För att öka användandet av strukturerad produktion måste JM först och främst se till 
att alla hantverkare får mer information om vad arbetet med strukturerad 
produktionen egentligen innebär. Det finns idag en så kallad motivationsklyfta mellan 
arbetsledare och hantverkare och även mellan ledning och arbetsledare. Klyftan 
består till stor del i att många hantverkare och arbetsledare inte har förstått att 
värderingarna och principerna måste följas för ett lyckat leanarbete.  
 
När denna klyfta minskat finns det större möjligheter för ett mer lyckat arbete med 
strukturerad produktion. Utan att förstå varför man har ändrat arbetsmetoder kan 
aldrig förändringen fungera fullt ut, för utan acceptans från hantverkarna kan de inte 
gå vidare till nästa steg i kedjan av förändringsarbetet.   
 
Det andra som måste göras för att avstegen från monteringsanvisningarna ska 
minska är att de förbättringsförslag som kommer in måste behandlas så fort som 
möjligt för att på så sätt minska det slöseri som uppkommer när momenten utförs på 
fel sätt. Förbättras inte detta arbete kommer det ledda till att medarbetarna tappar 
förtroendet för förbättringsarbetet och då fallera leanarbetet.  
 
Utöver dessa förbättringar som ju främst grundar sig i vad arbetsledarna ansåg om 
strukturerad produktion så måste JM även standardisera alla sina projekt för att 
kunna utnyttja den fulla potentialen av strukturerad produktion. Idag går det inte att 
använda anvisningarna fullt ut i de projekt som har icke-standardiserade lösningar på 
grund av att anvisningarna utgår ifrån de standardlösningar som finns. Dessutom bör 
monteringsanvisningar för småhus tas fram så det finns anvisningar för alla delar av 
JMs produktion. 
 
 

4. Hur skulle en mätmetod kunna se ut för att mäta följsamheten? 

 
För att kunna mäta följsamheten på ett enkelt och smidigt sätt måste någon ute i 
produktionen vara den som tar in datan till mätningen. Datan till respektive 
monteringsanvisning kommer därför samlas in av ansvarig arbetsledare enligt de 
tidsramar som satts upp för att få en så hög validitet som möjligt på mätvärdena.  
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Mätmetodens utformning skulle vara så enkel som möjligt samtidigt som den mätte 
det som efterfrågades av JM. Därför utgår mätmetoden från anvisningarnas 
utförande- och materialdel. Det finns i monteringsanvisningen en checklista för både 
utförandestegen och det anvisade materialet. Listan för utförandedelen överfördes till 
mätmetoden samtidigt som hela materialdelen samlades under en rubrik. När datan 
från kontrollen förs in i mätmetoden beräknas ett procentuellt värde för den 
kontrollerade monteringsanvisningen och följsamheten är därmed utredd. Utifrån det 
procentuella värdet finns det sedan tre olika betyg för följsamheten. Godkänd, OK 
men inte godkänd och ej godkänd. Dessa betyg visualiseras med grönt, gult och rött 
för ett tydligt uppvisande av resultatet. Beroende på vilket betyg som genereras av 
datan kan sedan olika typer av åtgärder sättas in för att öka följsamheten.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka följsamheten av ett leanprojekt på ett 
byggföretag. Med hjälp av fyra stycken forskningsfrågor skulle detta syfte uppfyllas. 
Eftersom dessa forskningsfrågor är besvarade i detta kapitel anses syftet och målet 
med studien uppfyllda.    
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7 Rekommendationer 
I detta avslutande kapitlet kommer författaren att lämna rekommendationer för hur 
vidare arbete och utveckling av strukturerad produktion kan se ut på JM. 
Rekommendationerna har sin utgångspunkt ifrån det resultat som resulterades i den 
utförda fallstudien.   

7.1 Författarens rekommendationer 
Strukturerad produktion är idag ett relativt nytt arbetssätt för medarbetarna på JM 
och det är viktigt att komma ihåg att införandet av lean construction inte på något viss 
är en snabb lösning på problem i produktionen. Det krävs därför av ledningen på JM 
att de under lång tid ständigt arbetar med ökad förståelse hos medarbetarna om vad 
de principer som finns på företaget innebär för det dagliga arbetet. Utan hänsyn till 
dessa principer, som är grunden i leanarbetet, kommer strukturerad produktion inte 
att kunna utvecklas och användas till fullo.  
 
Det kan mycket väl vara denna brist på förståelse för värderingarna och principerna 
som gör att många av arbetsledarna och hantverkarna idag anser att anvisningarna 
inte är tillräckligt bra. Det är därför viktigt att fortsätta med utbildning av både 
hantverkare och arbetsledare inom de teoretiska och praktiska delarna av leanteorin. 
Denna information kommer per automatik senare att appliceras av respektive individ 
till de delar av strukturerad produktion som denna tar del av i sitt arbete vartefter de 
tar sina steg uppåt i kompetenstrappan.  
 
Ett hjälpmedel som kan användas för att upptäcka vilka värderingarna och 
principerna som inte följs kan vara den mätmetoden som tagits fram i denna studie. 
Genom att studera resultaten och se vilka avsteg som görs kan ledningen dra 
slutsatser om vilka värderingar och principer som många av arbetsledarna och 
hantverkarna inte följer. Ledningen kan då göra punktinsatser där de ser till att öka 
förståelsen för just denna värdering eller princip.       
   
Vid fallstudien upptäcktes det att det fanns en stor andel av arbetsledarna och 
hantverkarna som inte utförde sina arbetsuppgifter enligt de anvisningar som fanns 
till hands. Detta problem undanröjs enkelt med ett välfungerande förbättringsarbete 
på JM där de förbättringar som anses finnas rapporteras in till 
verksamhetssupporten. Tyvärr finns det tecken på att arbetet på 
verksamhetssupporten inte tillfredsställer de hantverkare och arbetsledare som 
skickar in förbättringsförslag. Denna känsla hos arbetsledare och hantverkare måste 
JM få bort så snart som möjligt annars kan förbättringsarbetet komma att misslyckas. 
Det viktigaste är att de förslag som kommer in får tydlig respons och återkoppling 
från ledningen där de förklarar vad som händer med förslaget samt varför det 
eventuellt förkastas. Om förslaget inte godkänns kan en idé vara att förklara orsaken 
till detta med koppling till de värderingar och principer som finns på JM. Till exempel 
att kvalitet inte kan garanteras om denna ändring genomförs. På så vis ökar 
förståelsen för leanteorin samtidigt som det finns ett godtagbart svar till arbetsledaren 
eller hantverkaren.  
 
För att utveckla strukturerad produktion anser författaren att ledningen på JM ska ta 
tillvara på de förslag på detaljlösningar som kommer från medarbetarna. I denna 
fallstudies enkätundersökning fanns det flera olika enskilda förslag som ligger helt i 
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linje med leanfilosofin när det gäller att minska på slöserierna. Bland annat föreslog 
en person att det skulle finnas färdiga kit till de olika typerna av moment. Till exempel 
en låda med alla material och hjälpmedel som behövs för att uppföra en gipsvägg.  
 
Som ytterliggare forskning inom område skulle JM kunna ta del av vad hantverkarna 
har för åsikter om strukturerad produktion eftersom det i den här studie enbart är 
arbetsledarnas åsikter som har studerats.    
 
Slutligen kan detta sammantas till att JM måste se långsiktigt på sitt leanarbete och 
att det är viktigt för företaget att ta tillvara på all den kompetens som medarbetarna 
besitter. Gör dem detta så kommer strukturerad produktion bli en lyckad satsning.  



35 

8 Referenslista 
Referenslistan innehåller de referenser som användes vid denna studie. 
Referenserna är uppdelade under två rubriker; tryck litteratur som innefattar böcker 
och tidskrifter samt elektronisk litteratur där internetsidor, elektroniska artiklar och så 
vidare samlas. 

8.1 Tryck litteratur 
Ahrenfelt, Bo (2001). Förändring som tillstånd (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur  
 
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken, Lund: Studentlitteratur 
 
Josephson, P-E. (2011) Hur står det egentligen till med DEN SVENSKA 
BYGGSEKTORN?. I: Landin, A & Lind, H (red:er), Framgång och feltänk i 
förbättringsarbetet (s.23-34). Lund: Avdelningen för byggnadsekonomi, Institutionen 
för byggvetenskaper, Lunds universitet 
 
Olofsson, T, Johnson, H & Stehn, L (2011) Hur står det egentligen till med DEN 
SVENSKA  BYGGSEKTORN?. I: Landin, A & Lind, H (red:er), Traditionellt, 
industriellt eller industrialiserat byggande? (s.47-58). Lund: Avdelningen för 
byggnadsekonomi, Institutionen för byggvetenskaper, Lunds universitet 
 
Lind, Hans. (2011) Hur står det egentligen till med DEN SVENSKA 
BYGGSEKTORN?. I: Landin, A & Lind, H (red:er), Är det problem i byggsektorn? 
(s.9-22). Lund: Avdelningen för byggnadsekonomi, Institutionen för byggvetenskaper, 
Lunds universitet 
 
Ljungberg, Anders, Larsson, Everth (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling. 
Lund: Studentlitteratur  
 
Scania (2007) Scanias Produktionssystem (2:a upplagan)  
 
Petersson, Per, Johansson, Ola, Broman, Martin, Blücher, Dan & Alsterman, Henric 
(2009) LEAN-Gör avvikelser till framgång (2:a upplagan).  Bromma: Part Media 
 
Projektbeskrivning JM 2009 
 
JM 2010 Strukturerad produktion  
 

8.2 Elektronisk litteratur 
 
Karlsson, Hans G (2007) Den ideala arbetsplatsen – finns den? (Elektronisk) 
Tillgänglig: 
http://www.forandringsakademin.se/portals/8/docs/080829_Den_ideala_arbetsplatse
n_finns_den.pdf (2011-12-07) 
 
JM AB (2011) Kort om JM (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.jm.se/upload/6869/Kort_om_JM_28april_2011.pdf 3578 (2011-12-20) 



36 

 
Mattson, Mikael (2008). Min syn på Förändringsarbetet och dess innehåll 
(Elektronisk). Tillgänglig: http://rolflovgren.se/RL-
MDH/Kurser/KPP306/Essaer%20vt%202008/MM%20-%20Forandringsarbete.pdf 
 
Agebjörn, Anika (2011-05-07) Varaktiga förändringar uppnås bäst med 
metodstyrning (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.liu.se/liu-
nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.269230?l=sv (2011-12-09) 
 
Gunnarsson, Ronny (2002). Validitet och reliabilitet (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml (2011-12-19) 
 
 
 



37 

Appendix 

Enkätundersökning och svar på de öppna frågorna 
Nedan följer enkätundersökningen som arbetsledarna fick besvara samt alla 
fullständiga svaren på de öppna frågorna i samma undersökning. 
 
1. Hur länge har du arbetat på JM? 

0-5 år 

5-10 år 

10-15 år 

15-20 år 

20+ år 
2. Hur är din syn på LEAN och strukturerad produktion? 

Positiv 

Negativ 
3. Använder du alla monteringsanvisningar som är relevanta för dina 
arbetsuppgifter? 

Ja 

Nej 
4. Om du svarade Nej på fråga 3. 
Varför använder du inte monteringsanvisningen? 

 
5. Utför du arbetet till 100% enligt monteringsanvisningarna? 

Ja 

Nej 
6. Om du svarade Nej på fråga 5. 
Varför är det svårt att följa monteringsanvisningarna? 

 
7. Om du svarade Nej på fråga 5. 
Finns det hinder för hantverkarna att följa monteringsanvisningarna? 

 
8. På vilket sätt skulle man kunna öka användandet av monteringsanvisningarna?  
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De öppna svaren på fråga 4 (totalt 12 svar).  
 
N/A 

Produktion har startat innan 
monteringsanvisning var godkänd på en del 
arbetsmoment 
För att dom inte fungerar på dom moment som 
jag håller på med. då dessa är lite utanför jm 
standard. Och anvisningarna är gjorda för 
standardutföranden 
Jag utför personligen inte montage då jag är 
platschef. 
Har inte blivit aktuellt ännu i de moment som 
jag ansvarar för 
finns inga monteringsanvisningar relevanta för 
mina arbetsuppgifter 
Det finns inga monteringsanvisningar för 
grunder småhus, stommontage småhus. 

Jag är inte hantverkare/arbetsledare. 

Jag änvänder dem men med vissa avsteg. 

Behövs inte i min roll på arbetsplatsen. Men jag 
tar del av de som kommer ut för att veta vilka 
som finns. 
Arbetar med små-hus där det inte är riktigt klart 
ännu, går att använda en del. 

Har inte varit i det skedet på bygget 
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De öppna svaren på fråga 6 (totalt 42 svar) 
samma som 4 

Det finns i dagsläget inga 
monteringsanvisningar att följa för grund, 
stommontage småhus. 

Vissa monteringsanvisningar fungerar ej för 
våra projekt varpå avsteg måste göras i 
samspårk med verksamhetssupport. 

Se fråga 4 

Det kan vara en skruv tex vi vill ha lite längre 
för att den ska dra bättre. 

Varför använda vissa lösningar som är sämre? 
Ja det kanske är bra att alla gör på samma sätt 
så att eftermarknad vet hur det är utfört. 

Ibland funkar de inte till 100% på småhus, mer 
anpassat till flerbostadshus 

Sitter i ett SPURP-projekt (Strukrurerad 
Produktion Utan Regional Personal). Stommen 
samt konstruktionen i helhet skiljer sig från ett 
"vanligt" JM hus. Vilket leder till många 
avvikelser från monteringsanvisningar. Men vi 
använder dom i den mån det går. T ex gällande 
säkerhet, planering tid/ sophantering, 
förberedelser. Avvikelser rör ofta själva 
monteringssättet, vilket iofs är en stor del av 
monteringsanvisningarna. Men även en del 
saker kan följas här. 

Samma svar som fråga 4. 

Generellt sätt följer vi dem. Ibland måste måste 
man vara lite flexibel pga omständigheterna. 

Ibland kan det vara svårt att följa 
monteringsanvisningarna pga hantvekarnas 
inställning till exempelvis vilka material och 
maskiner som föreskrivs. 

Se svar nr 4. 

Det finns ett motstånd hos Gubbarna. Även om 
jag gör så mycket jag kan för att se till att de 
följer dessa fuskas det en hel del ändå. Att få 
en skcikar som gjort på ett visst sätt i 20 år att 
helt ändra och göra på ett annat sätt är svårt. 

Det inte svårt utan det är snarare så att man 
kommer överens tillsammans med 
hantverkarna om vad som behövs och inte 
behövs göras för att dom ska kunna producera. 

Se svar på fråga 7. 

Det är inte så svårt, det handlar nog mest om 
en inkörningsperiod. 

vet ej 

Ibland kan montageanvisningarna vara för 
projektspecifika eller för almäna vilket kan ge 
en ökad materialkostnad eller dumt arbetssätt 
som inte passar på projektet som man är. Men 
på ett "normal" JMprojekt är dem nästan alltid 
bra. 

Dom var felaktiga 

Vist material går ej att få tag på typ P-formstag 
för utfack då andvänds typ Paso stag. 

  Mestadels på grund av att vissa saker möter 
stort motstånd från gruppen. 

Ibland finns det moment där det inte går att 
följa eller är väldigt opraktiskt att göra det. Tex 
om det är nåt projektanpassat. En del saker är 
inte inarbetade än heller, vissa 
monteringsanvisningar kan behöva uppdateras. 

Därför att det inte alltid går, om det är minus 20 
grader så kan man inte använda en monomix 
pump. 

Dessa är inte relevanta i alla lägen (olika 
projekt) 

De material som ska användas är svårt att få 
tag på tex. flänsbolt. Speciellt irriterande när 
detta är påpekat. 

N/A 

Svårt att få med hantverkarna i skyddstänket. 

Utfack monteras enligt K 

Vi har tittat på dem och anpassat dem så att de 
är lättare att bygga efter. För trögt system att få 
igenom förbättringar.l 

Nej . Men det finns en del saker som inte är 
okej att jobba efter momterings anvinsningar 
(ex trappor) 

Jag utför personligen inte montage då jag är 
platschef. Däremot så följde hantverkarna på 
Kv Säven 4 monteringsanvisningarna till 100% 
där inte avvikelser uppstod vad jag vet. 

Arbetet går inte alltid att utföra enligt 
anvisningarna då vissa saker som står med inte 
riktigt är genomtänkta 

Inte svårt, vissa vill ha det på ett annat sätt så 
vissa saker fäljer jag inte till 100%, men nästan. 

de projektspecifika omständighetern gör att det 
inte alltid fungerar att följa anvisningarna till 
100%. 

Det är inte svårt att följa 
monteringsanvisningarna utan problemet är att 
man alltid gör som man alltid gjort, det tar tid att 
lära gamla hundar sitta. 

Det är inte bygnadstekniskt möjligt att följa dem 
i alla lägen. 

Är inte kopplat till den praktiska verkligheten. 

Några saker har det inte fungerat på 

Ej tillräckligt genomtänkt 

Ibland är det inte möjligt att föja dem till punkt 
och pricka, beroende på att saker står ivägen 
osv. 

se ovan 

VI bygger ett projekt som är projat 2006 innan 
strukturerad projektering/produktion slagit 
igenom. 
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De öppna svaren på fråga 7 (totalt 42 svar) 
 

Inga fysiska hinder. 

Inte hinder, bara det funkar så kör de enligt 
anvisningar 

Ja, se svar fråga 6. 

Ja. Det största hindret är nog gammal tradition, 
deras egen inställning och stolthet. Annars 
borde det gå. 
Nej 
Se ovanstående 
Ja, se svar nr 4 

Nej, det finns inga hinder. Vi beställer det 
materialet som står föreskrivet. Dock kan vissa 
material inte ingå i våra leverantörers utbud. Då 
blir det långa leveranstider vilket försvårrar. 

Tid, många hantverkare kan känna sig 
stressade att hinna klart sina moment. 

Föreskrivna produkter finns hos leverantörer 
som vi inte har avtal med. 
Inte som jag kan se det 
vet ej 

Igentligen inte utan det handlar mest om att de 
är vana att jobba på ett visst sätt och inte kan 
se den stora bilden att det kan ge en besparing 
eller förbättring för JM. Tyvärr är nog 
ackordssystemet det största hindret för att 
strukturerad produktion ska fungera smidigt. 

Ja, dom var felaktiga. Resultatet hade aldrig 
blivit bra, och det stod att olika yrkesgrupper 
skulle göra dom olika sakerna. 

 

Nej. 

Se ovan 

Egentligen inte 

Samma som ovan. 

Ja 

Ja, hindret blir om de inte har material att jobba 
med 

Nej 

Löneackordet är det som hindrar mest. 

Ja, de tycker att de finns enklare sätt att tex 
montera kök. Behöver inte förklara exakt hur 
man ska montera mer hur JM vill att det färdiga 
resultatet ska se ut. 

Ja 

Bara då det inte är tekniskt möjligt att utföra 
enligt monteringsanvisningarna. 

Arbetet går inte alltid att utföra enligt 
anvisningarna då vissa saker som står med inte 
riktigt är genomtänkta 

Nej. 

Det hinder som finns är traditionen, dvs "vi har 
alltid gjort så här" Jag har pratat med laget som 
jag har hos mig om att vi gör som det står , 
därefter får vi sammanställa intrycken och ev. 
framföra en annan lösning på vissa moment. 

Se föregående svar. För att 
montageanvisningarna ska gå att följa krävs att 
projektet är projekterat till 100% enligt 
strukturerad projektering vilket inte alltid är 
fallet. 

Nej. 

se fråga 6 

Inget egentligen förutom de hinder de kan stöta 
på i dem projekt som projekterats innan 
strukturerad produktion etablerats. 

Då det förekommit fel skruv som anvisats skall 
användas,har den bytts ut, men då har även 
det kommit fram på reviderad 
montageanvisning. 

Ja tex tätning under tamburdörrar 

Nej det tycker jag inte, men för mig som 
mättekniker så går det inte alltid. 

Dom följer dom så långt det går. I allt det som 
går finns det inga hinder. 

Pga. vissa projektspecifika detaljer. 

Nej det finns inga hinder för vere sig 
hantverkare eller tjänstemän att följa 
monteringsanvisningar. 

Se ovan. 

Nej 

Inte direkt 
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De öppna svaren på fråga 8 (totalt 94 svar) 
 

Göra monteringsanvisningar på sådant där vi i 
dagsläget har svårigheter med montage och 
ingen vet hur det ska ska se ut. Utforma 
monteringanvisningen att passa till 
yrkesarbetare/fullbetalda hantverkare. Nu är de 
på en nivå som vänder sig till gör-det-självare. 

Genom att alla på arbetsplatsen respekterar 
dem så att statusen ökar. 

Vet ej 

Ingen aning, dom är ju tvingande vad jag 
förstår 

Genom att se till att de förbättringsförslag som 
skickas in får mycket bättre och snabbare 
respons. Idag får man veta att 
förbättringsförslaget är mottaget. Det man 
önskar är att man blir uppdaterad kontinuerligt 
vad som händer med förslaget. Att det är 
mottaget, om det är på remissrunda, när beslut 
ska fattas och så vidare. 

Lägga krut på att öka gubbarnas insikt i nyttan 
och behovet av lean-tänket. Om inte de som 
ska utföra jobbet inser varför vi ska köra 
"strukturerad produktion" spelar det ingen roll 
hur många kurser och möten vi tjänstemän 
deltar i. 

På mitt objekt har vi bara använt gällande 
monteringsanvisningar som gällde vid 
start.Man kan om möjligt anväda nya 
monteringsavisningar som kommit efter start. 

Nu rapporterar man hinder vilket medför att 
anvisningarna ändras. Det tycker jag funkar 
bra. 

Vet ej. 

Informera mera. 

Vet ej. 

Får vi igenom det nya lönesystemet, så tror jag 
att det skulle innebära att vi kan styra skeendet 
än mer. 

Uppföljningarna sker i tätare samråd med 
hantverkarna m.m 

Färdiga kit med verktyg och material hos 
leverantör att hämta vid start av momentet. 

Genom att få hantverkarna att förstå att det 
leder till förbättringar både för JM och för dem 
själva. Idag ser många hantverkare bara de 
negativa sidorna. Många upplever tex att de 
inte får tänka själva längre, att det tar längre tid 
att utföra arbetsmomenten mm. 

vet ej 

Se föregående svar! 

Få bättre respons på frågor och 
ändringsförslag. För oss på bygget känns det 
som en pappersprodukt när man inte får 
återkoppling och det blir tung jobbat! 

 

Utbildning av hantverkarna. Alternativ när 
standardvåning frångås .Källare, garage,bv, 
takvåning. 

Det kommer att öka gradvis när acceptansen 
blir större. Sen är det viktigt att hantverkarna 
känner att man lyssnar på eventuella 
ändringsförslag. 

Ska inte behöva ändras på nånting. Kräver 
bara inarbetning. 

Eftersom vi måste arbeta efter dessa är frågan 
ej relevant. 

Vi använder dem så mycket som vi kan, när vi 
sen upptäcker att det inte fungerar rapporterar 
vi in avvikelser på de momenten. 

Verktygsvagn för varge monteringsanvisning 
med fästmaterial och verktyg! 

´Genom att ha en större diskussion och inte 
bara säga att alla andra sätt är fel. Det kan ju 
vara så att vi själva bygger in oss i ett rejält 
hörn. 

. 

Genom att ständigt referera till dem. tex på 
morgonmöten eller veckomöten. 

Även påbörjade moment ska följa nykomna 
mont.anvisningar 

Satsa på att ha utbildning på plats för 
montageanvisningarna. Bilderna är bra men det 
är svårt att kanske se helheten och förstå hur 
man ska göra genom att bara titta på och läsa 
om dessa. 

Men skulle kunna se över sådan enkla saker 
som att de fästmaterial som ska använads 
också ska gå att få tag på 

Vet ej. 

xxxxxxxxx 

N/A 

Mer information & utbildning så att fler förstår 
nyttan av det. 

Kanske förenkla beskrivningarna och få alla att 
sätta sig in. 

Det är nog bara att fortsätta nöta och framför 
allt att man ser till att återkopplingen fungerar 
så att kunskapen inte fastnar på vissa byggen. I 
slutändan bör man kunna få till 
monteringsanvisningar som alla kan och vill 
använda. 

genom uppföljning för att förbättra och ta 
tillvara på alla kunskaper som finns bland 
kollektiv 

I vårt fall följer vi monteringsanvisningar 

Att använda det på moment som ej har några 
monteringsanvisningar. 
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Genom mer utbildning, framför allt bland 
hantverkarna. 

Följ upp varje arbetsplats individuellt och för 
statistik. 

Det är ett krav att använda 
monteringsanvisningarna. Man bör klargöra 
konsekvenserna om man inte använder dem. 

Först och främst se till att 
monteringsanvisningarna inte innehåller "fel" 
eller mindre bra lösningar. Utveckla och 
uppdatera anvisningarna. 

Förstår inte frågan. Det är ett krav att använda 
dom. Tvinga dom som inte använder dom 
genom att hota med sparken. Sparka dom som 
inte använder dom. 

Vet ej. 

Öka motivationen hos hantverkarna. 

Man måste ta med det direkt vid 
arbetsberedningen så att det blir en vana. Man 
måste också följa upp regelbundet så att man 
ser att dom följs. 

Man har gjort monteringsanvisningar på 
moment som är relativt enkla. De moment som 
skapar frågetecken på bygget och funderingar 
har man struntat i. tex hissgolv. 

Ha en uppdaterad lista till nystart projekt som 
kommer till produktion och hålls tillgänglig för 
samtliga! 

Fortsätta utveckla dom, ta tillvara på 
synpunkter som kommer in i 
verksamhetssystemet. Se till att dom används 
så långt som det bara går samt rapportera när 
det blir avvikelser för att få en utveckling av 
anvisningarna. 

Bättre dialog mellan hantverkare och de som 
tar fram anvisningarna. Vet att hantverkare är 
med i processen. Det kanske vore bra att 
presentera arbetsgruppen närmare så att alla 
vet att även hantverkare deltar i 
utvecklingsprocessen. Om förbättringsförslag 
kommer in, var tydlig med att kommunicera 
tillbaka vad som händer med förslagen. Nu 
uppfttar många att inget händer trots att det gör 
det. 

Jobba med dem under en längre tid. Det tar ett 
tag att genomföra en stor omställning. 

??? alla använder väl anvisningarna ????? 

Med tiden kommer anvisningarna bli mer och 
mer accepterade, så jag tror användandet 
kommer att öka av sig självt 

Att de stämmer med verklighet, att de justeras 
så snabbt det går om det finns felaktigheter 
eller förbättringar. 

Genom rutiner. Monteringsanvisningarna ska 
bli en självklarhet både för arbetsledningen och 
hantverkarna. Genom att kontinuerligt förbättra 
anvisningarna blir troligtvis användadet av dem 
även större. 
 

 

Mer tydliga 

Att öka motivationen och engargemang hos alla 
som är inblandade på arbetsplatsen. 

Mer information . Man kanske får göra som i 
lumpen tjata och "torröva " så går det in förr 
eller senare . 

Ge förklaringen att det är lättare att påverka 
metoder om alla gör lika. 

implementera monteringsanvisningarna redan i 
ritningsstadiet. se att det som ritas är möjligt. 

¨Vet ej 

Vet ej 

Genom kurser och faktiska pilotprojekt som 
bevisar att stukturerad produktion lever upp till 
vad det heter. 

- 

Optimera dessa ytterligare. Snabb 
handläggning av bättringsförslag 

När alla monteringsanvisningar funkar med bra 
resultat, är det inga problem att följa till 100 % 

Monteringsanvisningarna är i sig väldigt bra 
strukturerade och lätt att följa, men ett problem 
som ofta dyker upp är att det saknas handlingar 
från konstruktör firmorna, exmpelvis pilmått från 
baslinjer på K-ritningar m.m har saknats ett 
flertal gånger. 

Om man informerade alla att 
monteringsanvisningarna måste följas. De 
måste alltid vara med på arbetsberedningar, 
samt skrivas ut till de som utför arbetsuppgiften 
så att oklarheter ej uppstår. 

Måste vara bättre genomtänkt 

Att alla förbättrings förslag som skickas in får 
en återkoppling, vilket medför en positivare 
attityd till monteringsanvisningarna. 

vet ej 

Man skulle kunna lösa problemen som kommer 
upp så fort det går. Det ska inte behöva ta ett 
år att få en ändring på en bult som inte fungerar 
tillexempel. Det får ju folk att använda andra 
metoder än det som står. 

Göra dem enklare på något sätt. 

Informera mer, och alltid börja byggen med 
arbets beredning och visa upp våra 
monteringsanvisningar 

vet ej 

Rita projekten så att montageanvsinigen går att 
använda. 

kurser för att visa hantverkarna 

? 

Det är ett krav att man i dag skall använda och 
följa de monteringsanvisningar som finns så det 
skall inte finnas något sätt att öka 
användandet. 
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Genom att ge samma förutsättningar åt alla 

Skriva ut artikel nr på maskiner och fäst artiklar 
Vet ej. 

När allt är klart så skall det användas till 100%. 

Att inte ha anvisningar som är helt idiotiska. 
Jag sitter med i en grupp som granskar 
anvisningar, hantverkarna tror det är ett skämt 
ibland, det som står föreskrivet i anvisningarna. 

Att få mer tid för planering innan bygget startar 

En förutsättnning är att det finns tid till att utföra 
allting, speciellt med avseende på arbetsmiljön. 
Öka tillgängligheten 

Ange artikelnummer på föreskrivna artiklar som 
ska köpas för utförandet. 

jag tror bara det är viktigt att ge det lite tid, allt 
sånt här tror jag behöver lite tid. 
mindre stress på arbetsplatsen 

De ska användas vid varje moment och gör 
nog nästan alltid det. Svårt att veta vad vi skulle 
kunna göra bättre faktiskt. 
Göra dom mer lätt överskådliga. 

Det är inte valbart att använda dem och det är 
inte tillåtet att göra avsteg från de 
monteringsanvisningar som finns. 

 
 


