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”Det är inte produkten i sig utan processen att ta fram produkten som skapar långsiktiga framgångar”, dvs 

”Goda produkter skapar inte vinnare, vinnare skapar goda produkter”- Sandkull & Johansson, 2000. 

  



 
 

Sammanfattning 

Byggindustrin har länge präglats av sämre produktivitets- och effektivitetsutveckling än flera andra branscher. 

Lean Construction, som har sitt ursprung inom Lean Production och Toyotas Production System, introducerade 

första gången 1992 av Lauri Koskela. Sedan introduktionen har företag frekvent försökt applicera dess teorier och 

verktyg i sina organisationer, men produktiviteten har fortsatt att halka efter. Höga markpriser, dyr arbetskraft, 

ineffektiva processer, slöseri och stor variation är bara några av de variabler som tynger ner resultaten. Att byggen 

dessutom bedrivs som projekt, snarare än som processer är direkt motstridande Leans principer. 

Med Lean Construction som utgångspunkt har NCC skapat en plattform för ett standardiserat prefabricerat 

hyreshuskoncept, kallat Urban Flex, där låg investeringskostnad är ett av de starkare säljargumenten. Här syftar 

man främst till;   

 Kostnadseffektivitet genom en förenklad byggprocess 

 Minimerad projektering med fasta team 

 Kort byggtid genom hög prefabriceringsgrad  

 Effektiva inköp genom långsiktiga leverantörssamarbeten 

 Optimerad produktionsprocess 

 En trygg affär genom återupprepning och ständiga förbättringar. 

Via en tidigare fallstudie har det dock noterats stora variationer i byggprocessen med efterföljande effekter. En 

indikation som tyder på att återupprepning, ständiga förbättringar och en optimerad byggprocess kanske inte är 

en verklighet, åtminstone inte i den utsträckning man vill. Eftersom stomprocessen är en av de stora 

kostandsdrivarna har det därför varit extra intressant att fokusera på just denna.  

I bl.a. tillverkningsindustrin har det varit vanligt att minska variation m.h.a. statistisk processtyrning, sex sigma 

eller andra statistiska hjälpmedel och kvalitetsverktyg. Eftersom studien är tidsbegränsad och stora mängder data 

ej är tillgängligt faller dessa metoder ut. Istället har det gjorts ett försök att länka samman knowledge management 

och produktion, med fokus på stomprocessen, samt via ett avvikelsedrivet förbättringsarbete minska variationen 

och öka produktiviteten över tid.  

Med utgångspunkt i lean och lean constructions teorier och fokus på förbättringsarbete samt knowledge 

management, har arbetet med att kartlägga stomprocessen genomförts via metoden Critical Path Method, i 

kombination med en fallstudie.  CPM som går ut på att identifiera aktiviteter visade sig bli en god grund att arbeta 

vidare ifrån då en av nyckelfaktorerna inom knowledge management är kodifiering av tacit och explicit kunskap.  

Baserat på studiens syfte, teorier samt de använda metoderna, kan det fastslås att ett system som tillåter integration 

av både förbättringsarbete, avvikelserapportering, kunskapshantering samt produktionsplanering bör optimera 

samt minska avvikelserna i produktionsprocessen på sikt. Därför redovisas principerna, samt ett förslag till hur 

ett sådant system skulle kunna se ut. Systemet kallas för activity-network-based knowledge management 

(ANBKM) och kan bli helt digitaliserat och integrerat i den nuvarande IT-strukturen. 

Utöver framtagningen av själva systemet, ANBKM, har även modeller och arbetssätt för ett avvikelsedrivet 

förbättringsarbete tagits fram då detta ofta visat sig vara en grundläggande faktor för att få organisationer att bli 

mer lean och sträva efter perfektion.  

 

 

  



 
 

Abstract 

For a long time the construction industry have been struggling with worse productivity- and efficiency 

development than other sectors. Lean Construction, whit its roots in Lean Production and Toyota Production 

System, was first introduced in 1992 by Lauri Koskela. Ever since the introduction companies been frequently 

trying to apply its theories and tools into their own organizations, but still, the productivity is lacking behind. High 

prices for land, expensive workers, inefficient processes, waste and large variation are just some of the variables 

which are weighing down the results. The fact that construction projects, actually is driven as projects, rather than 

as a process is directly violating the principles of Lean.  

With Lean Construction as a starting point NCC have developed a platform for a standardized prefabricated rental 

housing concept, called Urban Flex, where low investment costs is one of the strongest sales pitches. What they 

mainly aiming at is;  

 Cost efficient through a simplified construction process.   

 Minimized design and planning process through permanent team 

 Short building time through high prefabrication  

 Efficient purchasing through long term relationship with suppliers  

 Optimized production process 

 A safe affair through repeatedly and continuous improvements      

Noticeable thought is that via an earlier study large variation in the building process with subsequent effects was 

noticed. An indication which is applying that repeatedly, continuous improvements and an optimized building 

process might not be the reality. At least not in that extent which is wanted. Also, because of the amount of money 

which is connected or tied up to the frame construction this phase is extra interesting to focus at.  

In e.g. the manufacturing industry it has been common to reduce variation through statistical processes control, 

six sigma or other statistical means or quality tools. But due to the limited time which is given the study and the 

lacking of large amount of data needed these methods isn´t considered. Instead there have been an attempt to link 

knowledge management with production, with focus on the frame process, as well as via a deviation driven 

improvement work reduce the variation and increase the productivity over time.  

With Lean and Lean Construction theories as a starting point and with a focus in improvement work as well as 

knowledge management, the work with mapping the frame process made possible via the Critical Path Method 

(CPM), in combination with a case study. CPM, which is about identify activities, showed out being a good ground 

for the continuous work since one of the key characteristics in knowledge management is about codifying tacit 

and explicit knowledge.   

Based on the purpose of the study, theories and methods used, it is possible to determine that a system which 

allows an integration of both improvement work, deviation handling, knowledge handling and production 

planning in the long run should optimize as well as reduce the deviation in the production process. That is why 

the principles, and a suggestion of what a system like that would look like. The system is called activity-network-

based knowledge management (ANBKM) and should be totally digitized and integrated in the current IT-

structure.  

Apart from the system itself, models and working methods for a deviation driven improvement work has been 

developed. Since this have been proven as a fundamental factor for becoming lean and strive for perfection many 

time before.   



 
 

Terminologi   

ABKM  Activity-based Knowledge Management  

AOA  Activity on arrow  

ANBKM  Activity-Network-based Knowledge Management  

AON  Activity on node 

CT  Cycle time/Cykeltid 

CPM  Critical Path Method  

Kaizen  Japanska för ständiga förbättringar  

KBS  Knowledge-based-system 

KM  Knowledge-management  

LPS  Last planner system 

LT  Lead time/Ledtid 

NKM  Network Knowledge Maps/Mapping 

PDCA  Plan Do Check Analyze 

THB  Trapphusbjälklag  

TIMO-Pump  Stor pump som används för gjuta bjälklag  

TLE  Trapplöpselment  

UE  Underentreprenör  

YA   Yrkesarbetare 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel beskriver varför studien har genomförts och försöker på ett enkelt sätt ge en bild av de befintliga 

problemen. Bakgrunden till problemen, i kombination med en målsättning om företagets framtida tillstånd, leder 

slutligen fram till forskningsfrågorna som denna uppsats ämnar att svara på.  

 

1.1 BAKGRUND 
Byggbranschen har under de 30 senaste åren präglats av ineffektivitet och sämre produktivitetsutveckling än 

många andra branscher (Konjunkturinstitutet , 2014). Försök att utveckla och effektivisera branschen har pågått 

länge och kontinuerligt, men med ständigt ändrade förutsättningar i form utav skärpta krav, så som; brand, ljud, 

energi, miljöklassningar, tillgänglighet och inte minst, ständigt stigande markpriset så har det varit svårt att höja 

produktiviteten. Dessutom bidrar de långa handläggningstiderna utanför och innan produktionen till långa 

ledtider. Att produktionen fortfarande bedrivs med en projektmentalitet, snarare än som en process, samt att 

förutsättningarna initialt är varierande för varje bygge, är ett faktum som är viktigt att poängtera. 

Produktivitet är ett viktigt begrepp men kan definieras på många olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedin , 2014) beskrivs produktivitet som ”förhållandet mellan erhållet resultat och insatta 

resurser vid industriell produktion”. Den produktivitet som mäts av konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet , 

2014) och statistiska central byrån (SCB) definieras som ”Produktion per arbetad timme. Fasta priser, baspris, 

kalenderkorrigerat”. SCB enskilt skriver dock i sina rapporter en snarlik definition, om än något annorlunda; 

”Produktiviteten är mätt som förändringen i förädlingsvärdet i fasta priser i relation till förändringen i antalet 

arbetade timmar” (Björling , Nyström, & Magnusson, 2005). 

Jämför man utvecklingen i produktivitet som ägt rum i den svenska tillverkningsindustrin de senaste 30 åren så 

har byggföretagen nästintill stått stilla. Enligt konjunkturinstitutet, i samarbete med statistiska central byrån, har 

produktiviteten för hela ekonomin ökat. Enligt figur 1.1 & 1.2 nedanför blir det tydligt hur den individuella 

utvecklingen, sett utifrån ursprungsläget, har ökat kraftigt för tillverkningsindustrin. Trots att byggindustrin hade 

ett försprång när mätningarna började så ligger den idag efter de flesta andra sektorer i sin produktivitet. 

(Konjunkturinstitutet , 2014)  

 

FIGUR 1.1- PRODUKTIVITET SETT TIL REELLA VÄRDEN (KONJUNKTURINSTITUTET , 2014) 
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FIGUR 1.2- PRODUKTIVITET INDIVIDUELL UTVECKLING. EJ BEROENDE AV URSPRUNGSLÄGE 

(KONJUNKTURINSTITUTET , 2014) 

Dessa data borde påvisa att det faktiskt finns mycket förbättringsarbeten att genomföra i byggsektorn. Lean är en 

av de teorier, eller snarare filosofier, som har och har haft stor inverkan på byggindustrin under flera år. 

Svårigheterna ligger dock i att implementera, samt anpassa dess verktyg och principer, för byggbranschen då lean 

har sitt ursprung inom tillverkningsindustrin. Enligt (Kavanagh & Krings, 2014) definieras Lean som ett 

organisatoriskt prestationsledningssystem som karaktäriseras genom en samarbetsapproach mellan anställda och 

ledning för att identifiera och minimera, eller eliminera, aktiviteter som inte är värdeskapande för kunder eller 

andra intressenter.  

Ett begrepp som kommer benämnas mångt och mycket i denna studie är industriellt byggande, eller industriellt 

tänkande. Byggbranschen i Sverige har industrialiserats förut, främst under miljonprogrammet på 60-talet, då 

många ny tekniska utvecklingar så som verktyg och prefabricerade komponenter infördes. Idag pekar trenden 

snarare på en långsammare, långsiktig förändring av hela byggkonsten. Att göra små förändring i ett projekt för 

att följa upp resultatet i nästkommande, ständigt mäta, jobba med förbättringsmöjligheter och noggranna 

dokumentationer och erfarenhetsåterföringar är några av de delar som är kärnan i det industriella byggandet. 

Varför man ibland benämner industriellt byggande som industriellt tänkande är just av den anledningen att det 

industriella byggandet berör så mycket mer än bara arbetsplatsen. (Johnsson, Stehn, Lessing, & Engström , 2013) 

Då industriellt tänkande verkar vara den väg de flesta företag inom byggbranschen väljer att gå för att långsiktigt 

utvecklas och höja produktiviteten har det valts att göra en fallstudie av ett skarpt projekt. Hyreskonceptet, eller 

snarare produkten Urban Flex, som uppförs av NCC har valts som ett passande projekt för att undersöka hur 

produktiviteten kan ökas. I grunden fokuserar konceptet på arbete utifrån ett standardiserat sätt med hög 

prefabriceringsgrad som monteras på plats och där erfarenheter som genereras i varje projekt skall föras vidare 

till nästa. Urban Flex beskrivs som ”en bra affär för både hyresgästen och fastighetsägaren”, och med detta syftar 

man fräst på god estetik och funktion, låg investeringskostnad samt god förvaltningsekonomi. Vid en närmare 

granskning hittar man bl.a. följande argument till den låga investeringskostnaden;   

 Kostnadseffektivitet genom en förenklad byggprocess 

 Minimerad projektering med fast team 
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 Kort byggtid genom hög prefabriceringsgrad  

 Effektiva inköp genom långsiktiga leverantörssamarbeten 

 Optimerad produktionsprocess 

 En trygg affär genom återupprepning och ständiga förbättringar.  (NCC, 2014) 

Det är sedan tidigare (Atterström & Theorin, 2014) noterat att variationen i själva produktionsprocessen, dvs tiden 

det tar att utföra samma eller liknande moment, är påtaglig. Två tidigare studier pekar på följande felorsaker; 

 

FIGUR 1.3- ANLEDNINGAR TILL ICKE FÄRDIGSTÄLLANDE AV AKTIVITETER ENLIGT PLAN (BALLARD & HOWELL, 

IMPLEMENTING LEAN CONSTRUCTION: STABILIZING WORK FLOW, 1997) 

 

 

FIGUR 1.4- ANTAL FÖREKOMSTER & ANLEDNINGAR TILL ICKE FÄRDIGSTÄLLANDE I TID, (BALLARD, THE LAST 

PLANNER SYSTEM OF PRODUCTION CONTROL, 2000) 

Variation beskrivs som ”förekomst av skillnader i (graden av) vissa egenskaper; särskilt i fråga om storheter som 

förändras med tiden” (Nationalencyklopedin , 2014). Samtidigt sammanfattar Elmlund (Elmlund & Jakobsson, 

2014) kopplingen till produktivitet på ett tydligt sätt som att; ”Gemensamt för all variation är att det reducerar 

förmågan till god produktivitet och därigenom ökar genomloppstiden i ett produktionsflöde”. Alltså, således kan 

variation och produktivitet liknas vid två nyckelbegrepp. Vidare definieras Effektivitet som ” förhållandet mellan 

investering i en verksamhet och verksamhetens resultat” (Nationalencyklopedin , 2014), vilket ligger väldigt nära 

definitionen för produktivitet ovan. Johnsson (Johnsson, Stehn, Lessing, & Engström , 2013) menar att begreppet 



4 
 

innefattar produktivitet och beskriver det som ” ett mått på hur väl en organisation omvandlar resurser till 

produkter och tjänster”.  

När man pratar effektivitet i produktion så talas det ofta om yttre- respektive inre effektivitet. Det handlar alltså 

om att ”göra saker rätt” (inre effektivitet) samt att ”göra rätt saker (yttre effektivitet). Den inre effektiviteten kallas 

även ibland för produktivitet och därmed är cirkeln åter igen sluten. (Johnsson, Stehn, Lessing, & Engström , 

2013). Således hänger alltså produktivitet, effektivitet och variation ihop på ett mycket närbesläktat vis och 

kommer därför behandlas utifrån detta.   

För att bryta ned problemet till hanterbara områden, med bakgrund till ovan nämnda, har modellen i figur 1.5 

tagits fram. Denna representerar även tankegången kring hela studien.  

 

FIGUR 1.5- TANKEGÅNG OCH NEDBRTYNING AV PROBLEMET 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
I dagsläge är produktionen för produkten Urban Flex ojämn. Som en följd av det nya konceptet har även stora 

variationer i bygget noterats. Detta är ett problem som anses kritisk. Dock skall projektet betraktas som ett 

pilotprojekt där nya lösningar testas för att nå en långsiktig lösning och som bevaras för framtida projekt genom 

erfarenhetsåterföring.   

Att dessutom de erfarenheter som nu förvärvas inte med säkerhet förs vidare inom konceptet är ett annat problem 

som leder till att variationen i framtiden i värsta fall kan bestå i stor utsträckning och på så vis bidra till ej 

värdeskapande moment. Något som inte stödjer den ständiga utvecklingen, Kaizen, eller processen mot industriellt 

byggande.  

Med figur 1.5 som utgångspunkt framgår det tydligt att det finns flera faktorer, så som; införande av industriellt 

byggande, minimerat av slöseri, minskade ledtider, eller minskad variation leder till ökad produktivitet och 

resursutnyttjande. Genom att försöka minska variationen, bör en stabilare produktion uppnås som i sin tur leder 

till minskat slöseri och på så vis slutligen en produktionseffektivisering. En stabil process blir dessutom mer 

beräkningsbar, vilket är värdeskapande ur mång aspekter.  

Med dessa argument, i kombination med, det faktum att NCC:s produkt Urban Flex baseras på en industriell 

process och lovar en kortare och mer specificerad leveranstid är det därför relevant att hitta ett tillvägagångssätt 

för att minska just variationen. Genom att investera i lösningar till variationsproblemen bör man på sikt se en ökad 

lönsamhet.  

 



5 
 

1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  
Syftet är att uppnå en stabilare samt mer kontrollerad process, där man på sikt kan minska ledtiderna och 

slöserierna och på så vis öka konkurrenskraften för produkten Urban Flex.  

Med utgångspunkt i den inre effektiviteten, dvs. att göra saker på rätt sätt, kommer exjobbet att fokusera på 

metoder för att minska ledtiderna för stommontaget då stommen dominerar entreprenadkostnaden (~30%) och i 

hög grad styr bygglogistiken. Angreppsättet för att nå syftet är att påvisa hur minskad variation och optimerat 

flöde, mellan och inom olika projekt, är en möjlig väg att gå. För att minska variationen kommer det krävas att 

mätningar görs och följs upp, samt säkerställa att projekten blir mer betraktade som delar i processer där 

återupprepning och återkoppling är en nyckelfaktor. Att ta fram en standardiserad modell för effektiv 

erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete kan på så vis leda till minskad variation i längden, samt stödja en 

ständig utveckling och best practice. Följande forskningsfrågor har formulerats:  

 Hur kan man minska variation och ledtider för stommontaget, utan att göra större ingrepp på 

konceptets konstruktion? 

 Hur kan man implementera samt arbeta med ett enkelt, effektivt och på sikt standardiserat 

erfarenhetsåterförande?  

 Hur kan man optimera stommonteringsprocessen för minskad variation?  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Studien begränsas till att omfattar stommontaget för ett s.k. normalplan i konceptet Urban Flex där all inhämtad 

rådata för produktionen baseras på ett case- projektet ”Foderlada” beläget i Ursvik, Stockholm. Även vid analyser, 

eller framtagning av eventuella modeller skall dessa relateras till stomproduktionen som utgångspunkt, samt ha 

denna som målbild. Dock kan en vidare syn tillåtas i form av resonemang eller slutsatser. Extern information 

kring det behandlade området, så som; teori, jämförelser, intervjuer, enkäter etc, kan med fördela användas för att 

styrka eventuella slutsatser.  

 

1.5 STUDIENS DISPOSITION  
 

1. Inledningskapitlet: Påvisar problemet, bakgrunden till problemet, samt vilka mål och syfte studien har.  

2. Teorikapitlet: Definierar den teoretiska referensramen, på det djup, som anses nödvändigt för studien. 

Djupet begränsas delvis av studiens tidsram som ämna omfatta 20 veckor. Vidare inleds teorikapitlet 

med en introduktion av lean och industriellt byggande och dess viktigaste beståndsdelar som studien 

sedan kommer bygga vidare utifrån. Här redogörs även mer ingående kring förbättringsarbetet. Nästa 

avsnitt behandlar knowledge management (KM). Här beskrivs KM från grunden och hur det dagliga 

arbetet kan se ut. Vissa modeller, anpassade för lean construction, som anses ha större betydelse kommer 

även redovisas.  

3. Metod- och genomförandekapitlet: Definierar studiens upplägg och forskningsansats. Hur studien 

skall bedrivas och vilket förhållningssätt mot verkligheten, samt vilka datainsamlingsmetoder som skall 

användas för att svara på forskningsfrågorna.  

4. Introduktion till Urban Flex: Introducerar läsaren till produkten och projektet specifikt. Här redogörs 

vilka förutsättningar som studien ges.  

5. Resultatkapitlet: Redovisar alla resultat som utvunnits ur fallstudien, benchmarking och enkäter.  

6. Analyskapitlet: Analyserar resultaten och ställer dem mot teorin 

7. Slutsatskapitlet: Här dras slutsatser av vad som kan utläsas av resultatet och analysen. Huvudsyftet med 

kapitlet är att besvara forskningsfrågorna. Även modeller och systemet som tagits fram redovisas här.  

8. Diskussionskapitlet: Behandlar frågor som berör studien i stort. Bl.a. finns här personliga reflektioner. 

Förslag på framtida forskning ryms även under detta kapitel.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
Den teoretiska referensramen bildar den grund utav olika teorier som berör området produktionseffektivisering 

och anses vara relevanta för studiens genomförande. Teorierna kommer sedermera användas som underlag för 

framtida analyser, resultat, slutsatser och diskussioner.   

 

2.1 LEAN I GRUNDEN 
Lean production härstammar från 1990 då Womack m.fl. introducerade konceptet i samband med boken The 

machine that changed the world. Boken är ett resultat av fem års studier av bilindustrin över hela världen där 

specifikt Toyotas produktions system, (TPS) har varit en förebild. Faktum är att TPS och Lean production är olika 

beskrivningar av samma system (Meiling, 2008). Definitionen av Lean varierar ofta, men kan enligt Womack 

m.fl. (2007) sammanfattas som; 

”Lean handlar om att eliminera slöseri och skapa värde”  

Vidare beskrivs Lean som en fin filosofi som inte har vinstsyfte som huvudmål utan att tillgodose kundens mål 

och göra detta på bästa/mest effektiva sätt (Liker & Franz, 2011). Ytterligare en beskrivning ges av Kavanagh 

(2014) som ser Lean som ett organisatoriskt prestationsledningssystem som karaktäriseras genom en 

samarbetsapproach mellan anställda och ledning för att identifiera och minimera, eller eliminera, aktiviteter som 

inte är värdeskapande för kunder eller andra intressenter. Vid en sammanslagning av dessa beskrivningar framgår 

det tydligt att kärnan i hela filosofin ligger i att eliminera slöseri samt skapa värde: en faktor som gemensamt bör 

identifieras och definieras av de anställda fast med kunders eller andra intressenters mål och krav som 

utgångspunkt.   

Att se Lean production som ett sätt att tänka introducerades av Womack and Jones 1996 i ” Lean Thinking: Banish 

waste and create wealth in your corporation” (Björnfot, 2006). Genom att tänka lean så främjas förståelsen för 

filosofin och målet med att tillfredsställa kunderna, samtidigt som man ständigt tänker på hur saker kan göras på 

ett effektivare sätt. Essensen för lean thinking har sammanställts till följande fem principer   

Princip Konceptualisering  
Värde Lean thinking måste inledas med att definiera värde i form av specifika produkter som 

erbjuds till specifika pris till specifika kunder  

Värdeflöde Aktiviteter som krävs för att skapa, beställa och producera en specifik produkt så att 

man kan utmana, förbättra och slutligen fullända 

Flöde Uppgifter kan utföras mer effektivt om arbete sker kontinuerligt samtidigt som hinder 

för flödet avlägsnas  

Dragande system Förmågan att designa och tillverka exakt vad kunderna vill ha, när dem vill ha det. 

Skapa inget utan att det finns en efterfrågan utan först då efterfrågan uppstår skall man 

börja skapa- och det fort.  

Perfektion Syftar främst på total eliminering av slöseri.  
 

TABELL 2.1- FEM PRINCIPER, HÄMTAT IFRÅN BJÖRNFOT (2006) 

Efter att ha studerat Toyota i 20 år så fastställde Liker (2004) de 14 management-principer som utgör grunden i 

TPS och skall hjälpa företag att bli lean. För att underlätta förståelsen av dessa 14 principer har dem delats in i 

fyra kategorier som alla börjar på ”P”- Philosophy, Process, People/Partners och Problem solving, se figur 2.1. 

Samtidigt som Liker utvecklade dessa principer och kategorier så skapade även Toyota en intern ”Toyota Way”, 

som främst skapades i rent utbildningssyfte. I detta dokument har Toyota sina egna beskrivningar av hur deras 

TPS fungerar, något som influerade Liker som sedermera vägde in delar ur detta dokument in i sitt eget. Vidare 

är det av yttersta vikt att förstå att principerna i TPS endast representerar tankesättet. Varje organisation måste 

skapa sina egna lösningar (Petersson m.fl, 2008). 
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FIGUR 2.1- TOYOTAS 4P ENLIGT LIKER 2004, FRITT ÖVERSATT AV FÖRFATTAREN 

 

2.1.2 LEANHUSET  

En annan modell som tydligt beskriver viktiga beståndsdelar och aktiviteter inom lean production och TPS är 

”Lean-huset”, se figur 2.2.  

 

FIGUR 2.2- LEANHUSET, HÄMTAT FRÅN (DENNIS & SHOOK, 2007) 

Beroende på källa ser denna modell lite olika ut, men principen är densamma. Johnsson (2013) har istället 

exempelvis valt att göra en sammanslagning av standardisering och stabilitet och valt att ha ”långsiktig strategi” 
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i botten medan Lean Forum Bygg (2015) vill ha standardisering och mätning i botten, samt ständiga förbättringar 

(Kaizen) i toppen.  

Enligt Petersson m.fl, (2008) så utgör de två pelarna, Just in time (JIT) och Jidoka, huvudprinciperna i TPS. Dem 

hävdar även att taket utgör målen; högsta kvalitet, kortast ledtid samt lägsta kostnad, vilket även stöds av Dennis 

(2007) som dessutom adderar ”genom ständigt eliminera slöseri”. Förenklat kan delaktighet beskrivas som 

flexibla, motiverade gruppmedlemmar som ständigt söker en bättre väg (Dennis & Shook, 2007).   

Jidoka, som är ett japanskt begrepp, innebär att bygga in kvalité i produkten genom att säkerställa att allt görs rätt 

från början. Om fel uppstår skall genast hela produktionen stoppas för att inte dölja andra fel, (Petersson m.fl., 

2008) samt förhindra att värde adderas till defekta produkter (Berk & Toy, 2009). Kvalitetsarbetet är i stor 

utsträckning beroende av gruppmedlemmarna i varje team, då dessa måste lära sig känna igen problem i 

produktion (Barua m.fl, 2010).  

JIT handlar om rätt detalj i rätt tid. Detta gör att väntetid undviks, vilket är en form av slöseri. JIT har fokus på; 

Takt, kontinuerligt flödes samt dragande system (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008). 

Inledningsvis handlade dock JIT om hur delar och material skulle nyttjas på bästa vis inom produktion för att 

maximera effektiviteten (Barua, Chaporkar, Nagarajan, & Malairajan , 2010).  

Poka-Yoke är ytterligare ett japanskt begrepp som innebär att organisationen arbetat fram lösningar för diverse 

uppgifter som det sedan är princip omöjliga att göra fel på, dvs idiotsäkra. Ett exempel är en stickkontakt som 

skall pluggas i en socket, utformningen kan göra att det bara går att stoppa i den på ett sätt (Petersson, Johansson, 

Broman, Blücher, & Alsterman, 2008).  

 

2.1.3 INDUSTRIELLT BYGGANDE 

Lean construction är ytterligare en vidareutveckling av TPS och lean production. Begreppet introducerades 1992 

av Larui Koskela i samband med den tekniska rapporten ”Application of the new production philosophy to 

construction” (Meiling, 2008). Toolanen (2008) hävdar att byggprocesser som har lean thinking som utgångspunkt 

kan kallas för Lean Construction, där det viktigaste är att etablera ett processtänkande, oavsett om produktionen 

är i fabrik eller traditionell. Utöver den vanliga definitionen för lean så bör betydelsen av människorna i 

organisationen läggas till när det talas om lean construction (Meiling, 2008). I samband med den nya 

produktionsfilosofin presenterade även Koskela (1992) en egen definition enligt följande: 

”Produktionen är ett flöde av material och/eller information, från råmaterial till slutprodukt. I detta flöde så 

kan materialet bearbetas (konverteras), inspekteras, vänta eller vara i rörelse. Dessa aktiviteter är i sin natur 

olika. Bearbetningen representerar konverteringsaspekten av produktion, medan inspektion, väntan och rörelse 

representerar flödesaspekten av produktionen”  

För att applicera lean på byggbranschen föreslog samme Koskela 11 principer:  

1. Reducera delen icke-värdeskapande aktiviteter  

2. Öka utgående värde genom att systematiskt överväga kundernas krav 

3. Reducera variationen 

4. Reducera cykeltiden 

5. Förenkla genom att minimera antalet steg, delar och samband 

6. Öka flexibiliteten i vad som produceras  

7. Öka processgenomskinligheten  

8. Fokusera kontrollen över hela processen  

9. Bygg in ständiga förbättringar i processen  

10. Balansera flödesförbättringar med konverteringsförbättringar  

11. Benchmark  
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Vidare definierar Johnsson (2013) industriellt husbyggande m.h.a. figur 2.3. Om figuren tolkas inifrån och ut så 

fastställs det att industriellt husbyggande har fyra beroende beståndsdelar;  

 Produkten: Syftet är att kunna leverera en slutprodukt som kunden efterfrågar. Inom det industriella 

byggandet menas det med en produkt ett byggsystem och/eller ett färdiga byggnader kompletterade med 

tillhörande tjänster 

 Åtta karaktäristiska delområden: bestående av arbetsmetoder och tekniska lösningar 

 Ständig utveckling: Måste alltid ske både mot de interna processerna (mellan delområden) samt de 

externa.  

 Två övergripande teknik- och processplattformar: Samordnade delområden där man har ett gemensamt 

synsätt på strategiskt förhållningssätt till marknadsutveckling och industrialisering. 

o Teknisk: Innefattar de tekniska lösningarna i produkten, dvs byggsystemet, prefabricering och 

ICT-verktyg.  

o Process: Affärsupplägget för en produkt. Innefattar planering och kontroll av processen, 

erfarenhetsåterföring, kund-och marknadsfokus, långsiktiga relationer och logistik.  

 

FIGUR 2.3- DEFINITION AV INDUSTRIELLT BYGGANDE (JOHNSSON M.FL, 2013) 

 

Ytterligare en viktig parameter för att definiera graden av det industriella byggande är att avgöra vart företagen 

har sin beställningspunkt, dvs då kunden kommer in i företagets projekteringsprocess. Modellen som är framtagen 

av Johnsson m.fl. (2013) illustreras i följande figur;  
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FIGUR 2.3- BESTÄLLNINGSPUNKT, HÄMTAT FRÅN JOHNSSON M.FL (2013) 

 

2.1.4 SLÖSERI (MUDA) OCH VÄRDESKAPANDE 

Utöver det som tidigare nämnts kring vad som faktiskt är värdeskapande, är det av yttersta vikt att förstå att alla 

aktiviteter inom produktion tillhör någon av de tre kategorier; värdeskapande arbete, nödvändigt arbete och icke 

värdeskapande arbete. Nödvändigt arbete är sådant som inte är direkt värdeskapande men nödvändigt för 

slutprodukten. Exempel på detta är inspektioner, kvalitetskontroller eller förflyttningar mellan stationer. (Chen, 

Li, & Shady, 2008)  

Traditionellt har man försökt att minska ledtider genom att effektivisera den värdeskapande tiden, vilket visas i 

stapel b i figur 2.5. En modernare syn, en lean syn, menar däremot att förbättringsarbetet bör fokusera på att 

minska slöseriet och den nödvändiga tiden för att minska ledtiderna, enligt stapel c. (Blücher & Öjmertz, 2008) 

 

FIGUR 2.4- VÄRDESKAPANDE, NÖDVÄNDIG OCH SLÖSERI  

Likväl som värdeskapande så har slöserier, eller muda som det heter på japanska, nämnts flera gånger och är per 

definition ett essentiellt begrepp inom Lean Thinking och således Lean Construction. Slöseri definieras enligt 

Womack & Jones (2003) som mänskliga aktiviteter som är resurskrävande men som inte skapar något värde. Från 

första början identifierades sju typer av slöseri av Taiichi Ohno, som var Toyotas chefsingenjör och en av 

frontfiguren inom Lean och TPS (Hines & Rich, 1997). Senare har dock en åttonde tillkommit i samband med 

Liker (2004). Dessa åtta slöserier beskrivs på ett bra sätt av Petersson (2008)  och kompletteras, samt stöds av 

Meiling (2008) enligt följande: 
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1. Överproduktion: Anses som den värsta av alla slöserier då den kan bidra till andra former av slöseri 

(mer lager, ingen tid till outnyttjad kompetens). Kan vara att tillverka mer än kunden vill ha, snabbare än 

nödvändigt 

2. Väntan; rätt material har inte anlänt, brist på information, flaskhalsar 

3. Transport: Interna transporten är direkt slöseri. Se överlayout. Inte bara rationalisera transportsättet eller 

transportvägar. Genomför förbättringar som verkligen minskar eliminerar eller minskar slöseri, dvs få 

bort transporter eller minska avståndet mellan stationer.  

4. Överarbete: Utföra arbete kunden egentligen inte är beredd att betala för. Kan vara högre kvalité än vad 

som krävs, onödiga moment, test och inspektioner.  

5. Lager: Är bra eftersom levererande processer inte alltid kan hålla vad dem lovar (stämmer för oss). 

Vanlig syn annars att materialet binder upp ytor, döljer problem genom obalans, binder kapital, förlänger 

ledtiden vilket gör att man får svårare att anpassa sig till efterfrågan. 

6. Onödig Rörelse: Men med rörelse så kan det avse en sträcka en arbetare måste röra sig för att hämta 

verktyg eller material, letande och sökande. Rörelser som är skadliga eller dåliga ur ergonomisk 

synvinkel. Ha en bra arbetsmiljö!  

7. Produktion av defekta produkter: Leder till omarbete av sådant som blivit fel, kassationer, 

reparationer etc. Resurser som går åt för att lösa dessa fel, i form av att ”släcka bränder”. Resurserna 

borde istället användas till att nå rotorsaken och motverka denna. Även inspektioner kan anses som 

slöseri.  

8. Outnyttjad kompetens: Genom att ej utnyttja medarbetarens kompetens kan leda till at företag går miste 

om goda förbättringar samt att personalen rentav lämnar organisationen. Utveckla på djupet, inte på 

bredden. Utöka arbetsinnehållet på djupet. Arbetare blir naturligt duktiga på sin station, men för att 

utveckla individen och organisationen bör medarbetaren ges ansvar för att förbättra sin station samt driva 

ut slöseri.  

Inom byggbranschen finns det mycket slöseri i olika former. Men slöseriet består främst av brister i tidshållning, 

förflyttningar på arbetsplatsen, väntan, omarbeten och avbrott. Generellt uppgår slöserier till 30-35% av ett 

projekts totala produktionskostnad. Studier visar även att byggarbetarnas arbetstid är endast 17 % direkt 

värdeskapande och (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 33 % rent slöseri. Den övriga tiden används till förberedelser 

av olika slag men är i sig själva inte värdeskapande. En annan stor källa till värdeförluster inom byggindustrin är 

i form av samordningsproblem samt informationsrelaterade problem. (Toolanen, 2008) 

 

2.1.5 STANDARDISERING 

Lösningar som har sitt ursprung i principerna för Lean och som har formaliserats måste spridas till de berörda i 

organisationen. Detta sker genom att överenskommelser om hur verksamheten, i detalj, ska bedrivas. Den här 

typen av överenskommelser kallas standard och berör alla inblandade parter. (Petersson m.fl, 2008) 

”En standard beskriver det bästa just nu kända och överenskomma sättet att utföra ett arbetsmoment, förvara 

material, beordra produktion...”. Standarden gäller så länge tillämpningen är den bäst kända lösningen, utifrån 

Lean-principerna. När ett bättre sätt har överenskommit är det detta som skall gälla som standard. Om det inte 

finns en standard, dvs. ett normalläge som alltid skall gälla (så länge standarden gäller) hur vet man då att något 

är avvikande eller onormalt (Petersson m.fl, 2008). En standard kan ses som en grundförutsättning för att mäta 

och upptäcka fel, dock hävdar Johnsson (2013) att ett flöde först måste stabiliserats via standardisering innan 

mätningar inleds eftersom mätvärdena annars ej är representativa. Således är standarden viktigt för att synliggöra 

slöseri, upptäcka avvikelser, samt bidra till förutsägbarhet. (Petersson m.fl., 2008)  

Det finns en rad olika typer av standards och många delar inom verksamheten kan standardiseras. Metodstandard 

och produktstandard är två vanligt förekommande. En produktstandard innebär att det är utseende, funktion och 

form på produkten som avgör hur standarden kommer se ut (Bergström & Zwolinski, 2012). Produkten Urban 

flex skulle kunna ses som en produkt med en produktstandard som beskriver hur konstruktion, form etc fungerar. 

Metodstandarden däremot skapar en standard på manuella moment. Denna ska dessutom ständigt utvecklas och 
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det arbetet skall göras av utövarna. Viktigt är även att standarden görs på en lagom detaljnivå (Petersson m.fl., 

2008). Vidare nämns det att även när ett visst arbetsmoment i en process, exempelvis montaget av en vägg skall 

beskrivas, så bör man inte bara beskriva ett moment i detalj, utan även förklara varför man gör på ett visst sätt 

(Frappaolo, 2008).  

 

2.1.6 STYRNING AV LEANORGANISATIONER 

En organisation som strävar efter att bli Lean bör dessutom fokusera på att höja förståelsen hos medarbetarna för 

användandet av Lean-principerna i det dagliga arbetet. Det är av stor vikt att en ledare med auktoritet även är 

läraren för Lean. Auktoritet skall komma ifrån en djup och bra förståelse för Lean som har fått genom praktiskt 

tillämpande på produktionsnivå. Medarbetarna skall tränas i att tänka själva och ta egna initiativ. (Petersson m.fl, 

2008) 

Vidare är det viktigt att förstå att principer alltid är tillämpbart, alltså skall dem ange vad men inte hur. Metoden 

däremot anger hur något skall göras. Oftast används mätbara mål med ekonomiskt fokus, men leanorganisationer 

mår däremot bättre och uppnår långsiktiga resultat genom att fokusera på en metodstyrning. Se tabell;  

Resultatstyrning  Metodstyrning 

Ledarskapets fokus ligger på mätbara 

resultat 

Rätt resultat kommer om vi arbetar 

med rätt metoder  

Utfall på nyckeltal styr beslut Resultat är en konsekvens av valda 

metoder och hur de används 

Hur verksamheten bedrivs är inte det 

viktigaste 

Resultat följs upp kontinuerligt för att 

se att valda metoder ger önskat resultat 

Ledningens intresse ligger främst på 

aggregerad nivå 

Fokus på att arbeta med detaljerna 

Ledaren frågar efter resultat Ledaren frågar efter arbetssätt  

TABELL 2.2- RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL METOD 

 

2.1.7 FLÖDEN  

Värdeflödet, dvs. förädlingsprocessen av en produkt, byggs upp av en rad sammanlänkade processer. Flödet 

innefattar inte bara produktens väg genom processerna, utan även material och information har ett flöde. Ett 

produktionsflöde består av tre delar; produktflöde, materialflöde samt informationsflöde. (Petersson m.fl, 2008). 

Dock bör det tas i beaktande att vid byggprojekt så förekommer inte produktflödet på samma vis som i en 

produktionslina, eftersom det ständigt är slutprodukten man arbetar med. Koskelas (1992) definition av lean 

construction identifierar konverteringsprocessen som värdeskapande, dvs. när bearbetning sker, medan flödet är 

inspektion, väntan och rörelse.  

Enligt Toolanen (2008) så bygger TPS på systematiska analyser av de olika processtegen för att få ett effektivare 

produktionsflöde där värdeskapande, samt icke värdeskapande aktiviteter kan identifieras. Vid en analys av flödet 

är det därför viktigt att skilja dessa åt, samt utgå ifrån kundens behov och vad denna anser som värdeskapande 

(Petersson m.fl, 2008). 

Att samla fakta om flödet är bra för att skapa en uppfattning gällande nuläget. Detta är viktigt för att veta om 

förbättringar verkligen är förbättringar. När flödet kartläggs så hävdar Petersson (2008) att en rad egenskaper skall 

tas reda på, dock är det specifikt två stycken som sticker ut och kan relateras till det industriella byggande som 

bedrivs i konceptet Urban Flex; Flödesvägar samt verklig kapacitet. För att kartlägga flödesvägar i processer kan 

ett flödesschema oftast bidrar till en högre förståelse och en gemensam problembeskrivning. Sörqvist (2004) 

identifierar fyra steg för en processkartläggning;  

 Organisera kartläggningen: Kartläggningen bör ske i grupp eftersom flera individers samlade 

uppfattning genererar en mer komplett bild av verkligheten. Utförs kartläggningen av endast en enskild 
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individ kommer resultatet i stor utsträckning bygga på dennes uppfattningar, vilket troligtvis ej är 

kompletta. Dessutom, genom att arbeta i grupp skapas en känsla av delaktighet hos deltagarna, vilket är 

en av grunderna i leanhuset (Dennis & Shook, 2007), och kan ha stor betydelse vid framtida förändringar.  

 Beskriva nuläget: Kartlägg endast nuläget utifrån verkligheten. Förbättringsförslag skall endast 

dokumenteras, eftersom dessa kan bli värdefulla vid det framtida analys- och problemlösningsarbetet.  

 Identifiera aktiviteter: Identifiera och lista samtliga aktiviteter inom den definierade processen. Behövs 

mer information om flödet kan stöd hämtas ifrån individuella intervjuer, observationer eller dokument.  

 Dokumentera processen: Utifrån de aktiviteter som identifierats skall sedan flödesschemat byggas upp. 

Dessutom kan och bör flödet, med fördel, byggas upp på ett sätt som medför att ändringar kan göras, 

exempelvis post-it-lappar på en tavla. De färdiga processerna skall sedan dokumenteras m.h.a. datorstöd, 

typ Microsoft Visio.  

För att sedan identifiera ett flödes verkliga produktionskapacitet, eller snarare processeffektivitet, bör 

utgångspunkten ligga i de erfarenheter som finns, samt mätningar av processen. Planeringen bör sedan skapas 

utifrån den verkliga produktionskapacitet och ej maxkapaciteten. Dvs. av all planerad produktionstid så skall det 

endast planeras så mycket man i snitt klarar av. Att planera på detta sätt innebär inte att kapaciteten sänks, utan 

en överbeläggning av flödet undviks. Om det skulle producera snabbare än snittet, då kan man välja mellan att 

börja producera nästa dags arbete (går i vissa fall) eller jobba med förbättringsarbete. Att påbörja nästa dags 

arbete är dock en form av slöseri, dvs överarbete. (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008)  

En metod, CPM, står för Critical Path Method och är ett planeringsverktyg som kan användas för att identifiera 

de kritiska aktiviteterna i en process. Dessa kritiska aktiviteter, tillsammans med övriga aktiviteter, illustreras 

vanligast i ett aktivitetsnätverk där det finns en gemensam start- och slutaktivitet. Generellt finns det två 

tillvägagångssätt för att räkna på och illustrera dessa; activity on arc (AOA) eller activity on node (AON). AOA 

innebär att varje nod representerar event och kan innebär början på en aktivitet, eller slutet på en annan där 

tiden/resurserna ligger på pilarna mellan noderna. AON däremot innebär att aktiviteten ligger på varje nod och 

efterföljande nod kan inte påbörja sin aktivitet innan den (eller de) föregående aktiviteterna är färdigställda till 

100 %. (Guerriero & Talarico, 2010) 

Den viktigaste informationen som vanligtvis kan utläsas av en CPM är den kritiska vägen, dvs. de kritiska 

aktiviteterna downstream, samt slacktider (float), dvs. tiden som icke-kritiska aktiviteter kan bli försenade utan 

att påverka den efterföljande aktiviteten eller totala produktionstiden. Således skall den kritiska vägen ha noll 

float, medan övriga aktiviteter ges någon form av float. Genom att utnyttja aktiviteter som har float kan man 

istället (i vissa fall) omfördela resurser till de kritiska aktiviteterna för att påskynda dessa (Guerriero & Talarico, 

2010). Dock menar Ballard (1997) att samtidigt som slacket minskar i planeringen så ökar pressen på de anställda, 

vilket oftast gör saker värre snarare än bättre.  
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2.1.8 BERÄKNINGSMODELLER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

För att mäta flödet i produktionen kommer fyra olika nyckeltal att användas: 

 Cykeltid (CT) innebär hur snabbt systemet kan producera. Ljungberg (2000) beskriver cykeltid som 

hastighet eller detalj per timme. Om det tar 20 minuter att montera en vägg så är cykeltiden för momentet 

20 min. I denna studie formuleras CT rent matematiskt enligt följande;  

𝐶𝑇 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓ö𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟  

𝑙ä𝑛𝑔𝑠 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

 Ledtid (LT) definieras av Olhager (Olhager, 2000) som ”den tid som förlöper från det att behovet av 

en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller 

aktiviteterna har slutförts”. Många gånger ses ledtid som tiden det tar för kunden att lägga en beställning, 

till dessa att kunden erhållit vad han eller hon beställt. Dock hävdare åter igen Olhager (2000) att det 

även förekommer ledtider inom produktion utifrån företagets perspektiv. Utifrån detta formuleras 

ekvation 2 för ledtiden:  

𝐿𝑇 = 𝐶𝑇 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡  

 

 Verklig Nyttjandegrad: Mäter hur stor andel av den tillgängliga operativa tiden som verkligen 

utnyttjas, dvs. kvoten mellan den verkliga processtiden och den tillgängliga operativa (planerad). Vid 

framtagning av tillgänglig operativ tid bör man därför utgå ifrån den planerade tiden, minus de 

inplanerade rasterna samt de oförutsedda stoppen som uppkommer. Verklig processtid kan definieras 

som processad mängd (läs antal cykler), multiplicerat med verklig cykeltid. Ekvationen som används 

för att generera resultat i procent är följande (Ljungberg, 2000):  

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑁𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 ∙ 100  

 Takttid: Hur snabbt kunden vill ha produkten, dvs. kundbehovet (Petersson m.fl, 2008). 

Produktionsplanerad tid, eller tillgänglig arbetstid, är skiftets längd minus raster. Vid långa takttider 

och/eller projekt, typ som vid husbyggnation, kan denna med fördel brytas ner i mindre delar där man 

exempelvis stämmer av hur man ligger till varje timme och stämma av mot tidsplanen som fungerar som 

en referensram. En förutsättning är att standarden är väl definierad så att det finns relevanta referenser 

att stämma av mot (Petersson m.fl, 2008). Generellt gäller att ju längre ner, dvs. i detaljnivå, man kan 

takta systemet desto bättre eftersom små avvikelser enklare upptäcks då. Att lyfta upp avvikelser till ytan 

är en av grundtankarna med principen takt. Även om skiftet producerar rätt antal så kan det funnits 

avvikelser. Ett taktat flöde kan enklare upptäcka små slöserier och kan enklare spåra rotorsaken. Stora 

slöserier, typ maskinstopp osv, är enklare att upptäcka utan ett taktat flöde. Men att lösa de små dagliga 

slöserierna som finns i alla processer varje dag blir viktigt då dessa tillsammans får stor betydelse. 

Dessutom tar det oftast kortare tid att lösa de små avvikelserna och skapar mer engagemang än hos de 

stora svårlösliga (Petersson m.fl, 2008). Att ha ett taktat och standardiserat flöde där medarbetarna är 

medvetna om vad som är slöseri och vad som är värdeskapande är en förutsättning för att 

förbättringsarbetet skall fungera. (Petersson m.fl, 2008). Enlig Blücher (2008) räknas takttid enligt 

följande:   

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑚𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡
 

 

  

(Ekv. 3) 

(Ekv. 4) 

(Ekv. 2) 

(Ekv. 1) 
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2.2 KNOWLEDGE-MANAGEMENT & UTVECKLINGSARBETE  
 

2.2.1 DATA, INFORMATION, KUNSKAP & KOMPETENS  

Det är i sammanhanget viktigt att definiera och skilja på de två begreppen kunskap och kompetens. Dessa två skall 

därför nu definieras och särskiljas framöver. 

Data representerar fakta gällande något specifikt och om den tas ur sitt sammanhang har den inte större mening 

(Persson, 2006). Information däremot beskrivs som data som organiserats för att beskriva en specifik situation 

eller ett tillstånd (Baskerville & Dulipovici, 2006), dvs. data som har en mening (Persson, 2006).   

Kunskap handlar kortfattat om att veta, alltså information som måste fås eller inhämtas och då ofta via någon form 

av utbildning. Kunskap särskiljer sig på så vis från information genom att addera sanningar, övertygelser, 

perspektiv och koncept, omdöme, förväntningar, metoder och know-how (Baskerville & Dulipovici, 2006), dvs. 

när information sätts i ett specifikt sammanhang (Persson, 2006). Kunskap kan definieras som; 

”Förhållande(t) att veta något eller att hava närmre kännedom om något” (Blomé, 2000) 

Kompetens är, till skillnad från kunskap, en egenskap och beskriver en individs förmåga att genomföra något. 

Genom att göra, agera och samverka med andra människor utvecklas vår kompetens. Kompetens kan byggas upp 

enskilt, men samverkan ökar effektiviteten och möjligheten till en bättre och djupare förståelse. Kompetens kan 

definieras som en egenskap bestående av fem komponenter som samverkar. De fem komponenterna är; vetande, 

kunnande (förmåga att göra), erfarenhet, värderingar och kontaktförmåga (socialt nätverk). Vidare tolkar Blomé 

olika definitioner av kompetens och kommer fram till följande definition;  

”Att utifrån vetande, erfarenhet, värderingar och socialt närverk kunna värdera händelser och vad som pågår 

(processer/flöden). Resultatet av denna värdering (subjektiv) ligger till grund för det egna beslutsfattandet” 

(Blomé, 2000) 

För att förtydliga innebörden kan detta beskrivas som ett exempel; Två personer kan ha samma kunskapsmässiga 

grund att stå på, men resultaten av deras agerande kan ändå bli mycket olika ty individernas förmåga att tolka den 

aktuella situationen skiljer sig åt (Blomé, 2000). 

 

2.2.2 DEFINITION AV ERFARENHETSÅTERFÖRING & KNOWLEDGE-MANAGEMENT 

Erfarenhetsåterföring är brett vedertaget begrepp som ofta omnämns, trots detta finns det ingen helt tydlig 

definition av vad det faktiskt innebär. Erfarenhetsåterföring kan beskrivas som den förmåga ett företag har att 

samla in data, strukturera om, förbättra samt implementera information vidare hos företagets medarbetare. 

Knowledge-management, eller kunskapshantering däremot, används ofta som en benämning för arbetet som berör 

ledning, styrning och hantering av kunskap och kompetens. Genom dagligt och strukturerat arbete utveckla och 

återanvända kunskap, dvs. nyttja kunskapen och sätta den i ett sammanhang där vi använder våran kompetens. 

Definitionen som följer är återigen en sammanslagning av flera; (Blomé, 2000) 

”Kunskapshantering omfattar de regelbundna aktiviteter en organisation genomför för att samla in, strukturera, 

nyskapa och återanvända kunskap. Kunskap som krävs för att utveckla de anställdas kompetens och säkra 

kundnyttan” 

Samtidigt skriver Lin (2006) att KM behandlar skapande, säkerställande, koordinering, sammanslagning, 

införskaffande och distribution av kunskap. Vilket även är nära definitionen som ges av Sverlinger i Perssons 

(2006) avhandling;  

”Knowledge management innefattar alla initiativ en organisation tar för att skapa eller överföra kunskap”  
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Således ligger dessa definition väldigt nära den för erfarenhetsåterföring som återfinns i första stycket. Dock är 

det inte riktigt samma sak. För att skilja dessa åt så kan det påstås att erfarenhetsåterföring skulle per definition 

kunna innebär just vad som står i första stycket; den förmåga ett företag har att genomföra ovan nämnda attribut. 

Medan knowledge-management snarare innebär hur man skall jobba med erfarenhetsåterföring.  

 

2.2.3 ERFARENHETSÅTERFÖRING  

Samtidigt som Liker (2004) skriver att lärande och återkoppling är en nyckelfaktor i jakten på perfektion, så är 

erfarenhetsåterföring, (experience-feedback), enligt Jabrouni m.fl. (2011) en nyckelfaktor för öka prestationen på 

lång sikt. Dock är det i dagens större organisationer svårt att samla in erfarenheter, samt sprida information och 

erfarenheter. Detta beror främst på två huvudorsaker:  

 Den projektbaserade ledningen som skapar en avskärmning för den erhållna kunskapen.  

 Strukturen i dagens organisationer leder praktiskt taget till ett tomrum mellan geografiska och 

tidsmässiga gränser.  

Vidare är det tidskrävande att arbeta med erfarenhetsåterföring och någonstans måste en kompromiss göras mellan 

kvalité och generalitet, kontra, nedlagda resurser för att införskaffa erfarenheterna. Ett sätt att få ut mer kvalité, 

kontra de använda resurserna, vore att fokusera på minimera ansträngningarna som krävs för att jobba med 

erfarenhetsåterföring. (Jabrouni m.fl, 2011)  

Erfarenhetsåterföring är en strukturerad process som består av kapitalisering och exploatering av negativa, eller 

positiva händelser. Vad det gäller användandet av erfarenhetsåterföring så brukar både en del mänskliga, samt 

tekniska hjälpmedel finnas till handa. Dessa måste sedan användas för att minska återkommande fel och premiera 

effektiva lösningar. De två faserna, kapitalisering och exploatering beskrivs på följande sätt; (Jabrouni m.fl., 2011) 

 Kapitaliseringsfasen 

o Denna fas utformar hur erfarenheterna skall lagras, hur man identifierar problemen och når dess 

rot. Vanligtvis utövas vissa problemlösningsmetoder, så som; 9S, 8D, 7-step och PDCA. Vilken 

metod som än väljs har de i princip samma uppbyggnad; sammanhang-analys-lösning-lärande.  

o Problemlösningsfasen har följande huvudaktiviteter;  

 Sammansättning av problemlösningsteam  

 Problembeskrivning utifrån de tidigare identifierade händelserna.  

 Analys av händelser för att nå grundorsaken till uppkomsten. Utvärdera den egna 

analysen. 

 Formulera en lösning på problemet/-en, samt korrekt utövande av processer.  

 Förslag på preventiva handlingar för att minska risken att samma fel uppstår igen.  

 Exploateringsfasen 

o Denna fas innehåller återanvändandet av de tidigare kapitaliserade erfarenheterna.     

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2.2.4 TACIT, EXPLICIT OCH IMPLICIT KUNSKAP 

Nonaka (1995) som många gånger verkar vara basen i artiklar och skrifter för KM, nämner två typer av kunskap 

som tacit (tyst kunskap) respektive explicit (uttrycklig/klart uttalad) och kan beskrivas enligt följande;  

 

Tacit kunskap (subjektiv) Explicit Kunskap (objektiv)  

Kunskap från erfarenhet (kropp) Kunskap från rationalitet (sinne)  

Samtida kunskap (här och nu) Sekventiell kunskap (där och då)  

Analog kunskap (utövande, träning) Digital kunskap (teori)  
TABELL 2.3- TVÅ TYPER AV KUNSKAP (NONAKA & TAKEUCHI, 1995) 

Även Lin (2006) och Frappaolo (2008) stödjer detta i stor utsträckning genom att beskriva tacit kunskap som 

personlig, sammanhangspecifik kunskap som är svårt att formalisera, spara eller dokumentera och finns oftast 

bara i huvudet på folk. Det är alltså individuell personlig kunskap som har sammanfogats med erfarenheter och 

som dessutom är svår att uttrycka eller kommunicera och delas enklast från mun-till-mun.  

Explicit kunskap är kunskap som lagrats och går att inhämta via dokument, manualer, bilder, mönster videos etc 

och har sitt flöde tvärtemot tacit, dvs. rör sig från lagringsplatser till huvudet på folk. (Lin, Wang, & Tserng, 2006) 

Implicit (underförstådd) kunskap är svår att definiera, eller åtminstone att tolka. Den beskrivs bl.a. som medveten 

(explicit) och omedveten kunskap eller kunskap som ej är explicit, men som lagras i en persons minne och att vi 

faktiskt kan veta mer än vad vi kan förmedla (Davies, 2014). Den är således varken tacit eller explicit. Implicit 

kunskap beskrivs även som svårfångade tankegångar hos individer (Frappaolo, 2008).  

Intressant är när Frappaolo (2008) på ett annat ställe i rapporten beskriver implicit kunskap. Då handlar det om 

att implementera verktyg, tekniker och metoder för att fånga upp vissa tankeprocesser för att sedan generalisera 

dess, samt sprida dem i organisationen. Detta stöds i sin tur genom att implicit kunskap är regler eller 

generaliseringar som inordnar explicit kunskap, dvs. hur explicit kunskap redovisas. (Davies, 2014) 

Således skulle implicit kunskap kunna definieras som underförstådd och svårfångad kunskap samt de verktyg och 

metoder som används för att fånga upp, generalisera och slutligen redovisa dessa på ett explicit sätt. 

 

2.2.5 ÖVERFÖRING AV KUNSKAP OCH KUNSKAPSUTVECKLING 

Med utgångspunkt i föregående avsnitt som främst beskriver två olika typer av kunskap, taicit och explicit, så 

skapar Nonaka & Takeuchi (1995) en modell, se figur 2.6, innehållande fyra olika överföringssätt. De fyra 

överföringssätten är enligt följande;  

 Socialisering  

Innebär att tacit kunskap överförs till tacit kunskap. Handlar om att dela erfarenheter, så som mentala 

modeller eller tekniska färdigheter. En individ kan inhämta tacit kunskap direkt från andra utan att 

använda språk. Exempel på denna typ av kunskapsöverföring är lärlingar som lär av erfarna snickare 

genom att observera, imitera och utöva/praktisera. En regel vid Hondas ”Brainstorming camps”, ett av 

de första exemplen av socialisering i praktiken, var att aldrig kritisera utan att komma med konstruktiv 

kritik. När deltagare gemensamt kommer fram till kreativa lösningar så följer alla deltagare dess beslut 

just eftersom det varit en gemensam process.  

 

 Externalisering  

Tacit (tyst) kunskap överförs till explicit kunskap genom dokumentering av olika slag, utan att ny 

kunskap skapas. Stöttas av en meningsfull dialog eller en gemensamma reflektioner som hjälper 

deltagarna att uttrycka sin tysta kunskap, vilken annars är svår att kommunicera (Persson, 2006).   
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 Kombinering 

Två explicita kunskaper sammanförs och utvecklas till en ny mer utvecklad explicit kunskap. Individer 

som utbyter och kombinerar kunskap genom exempelvis dokumentation, möten, telefonkonversationer 

eller datoriserade hjälpmedel. Exempel på detta är universitetsutbildningar eller möjligtvis avhandlingar.  

 

 Internalisering  

Explicit kunskap överförs till tacit kunskap. Denna form av kunskapsöverföring är nära förknippade med 

”learning by doing”. För att överföra kunskapen från explicit till tacit så hjälper det om kunskapen är 

uttryckt i ord eller återfinns i diagram i olika typer av dokument, manualer eller muntliga historier. 

Sålunda hjälper detta andra medarbetare att ta del av tidigare erfarenheter som dokumenterats och på så 

vis dela erfarenheter.  Dokumentering hjälper även individen att berika sin tacita kunskap. Exempel på 

detta kan vara en arbetsberedning som bygger på tidigare kunskaper som dokumenterats.  

 

 
FIGUR 2.6- KUNSKAPSÖVERFÖRINGSSÄTT ENLIGT NONAKA & TAKEUCHI (1995) 

 

2.2.6 SAMLA IN, STRUKTURERA OCH ÅTERANVÄNDA 

För att samla in kunskap och erfarenheter kan man dels se till de interna processerna, men samtidigt kan extern 

kunskap också komma in i en organisation. Detta kan ske via aktiviteter tillsammans med kunder och leverantörer, 

seminarier, utbildningar och via benchmarking. Men eftersom processerna i produktion kan ses som 

kärnverksamheten där värde verkligen skapas bör dessa processer i sig själva bli ett sätt att samla in, lära och 

paketera yrkeskunskap (Blomé, 2000).  

En av grunderna inom knowledge-management är kodifieringen av tacit, respektive explicit kunskap (Frappaolo, 

2008) där kodifiering är en återanvändningsstrategi, medan anpassning är en utvecklingsstrategi (Baskerville & 

Dulipovici, 2006). Dock anses det att vissa unika expertkunskaper eller kompetenser inte kan kodifieras utan 

måste föras vidare/överföras via brainstorming sessioner eller från person till person, detta kan fritt översättas till 

anpassning (personalization) (Baskerville & Dulipovici, 2006) och som är i linje med teorier gällande implicit 

kunskap (Davies, 2014; Frappaolo, 2008).  

En metod för att framkalla, samla in, kodifiera samt lagra kunskap är via knowledge harvesting. Genom att ha en 

iterativ och interaktiv framkallningsprocess, gärna i form av; lärlingsarbeten, intervjuer, avrapporteringsmöten, 

gemenskapsutföranden, fokusgrupper, konversationer med experter, träningssessioner, mentorskap eller 

observationer, så kan tillräckligt detaljerad information lyftas upp till ytan för att sedan kodifieras och lagras. För 

att stötta arbetet med knowledge harvesting så anses det essentiellt att införliva teknologi i processen, eftersom 

ett sådant system kan samla in, processa och lagra information direkt. (Pierson, 2012) 
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I samverkan med ovan nämnda och med fokus på kodifiering så kan ett Knowledge based system (KBS) användas. 

Det är en standardiserad och flexibel kunskapsstruktur och en grundpelare för kunskapsledningen att lyckas med 

ett kunskapssystem. Gruppsupportsystem bidrar med särdrag såsom; varierbart strukturerad databaslagring, 

arbetsflödesprogrammering och rationella förklaringar som kan bidra med inhämtningen av organisatorisk 

kunskap. Intranät används med fördel där KBS och relaterad AI hjälper till med lagringsregler och mönster 

(Baskerville & Dulipovici, 2006). Vidare förslår Blomé (2000) en kunskapsportal på företagets hemsida eller 

intranät där medarbetar kan hämta och lämna erfarenheter och idéer, vilket skulle kunna liknas vid och fylla 

samma syfte som ett KBS.  

Trots alla fördelar med erfarenhetsåterföring så är det dock svårt att få det att fungerar. En av de största 

utmaningarna ligger i att få medarbetarna våga förmedla samt annonsera sina erfarenheter och kunskaper. Den 

viljan blir mer naturlig om företagsledningen efterfrågar, samt belönar, lärande och spridande av kunskap (Blomé, 

2000). Även Persson (2006) hävdar att svårigheterna inte ligger i att lagra informationen utan snarare att göra den 

lättillgänglig och överskådlig för den som skall använda den. En av de största anledningarna till att information 

och tidigare erfarenheter inte används beror ofta på bristande motivation hos medarbetarna. Trots att det finns fler 

typer av kunskapsslagringssystem så används dem därför sällan.  

Utöver innebörden och den tidigare definitionen av KM, menar De Hoog, Wiig & van der Spek (1997) att KM 

består av fyra aktiviteter som måste utföras sekventiellt. Dessa fyra aktiviteter är;  

 Undersök/granska (Review) 

 Konceptualisering (Conceptualize) 

 Reflektera (Reflect)  

 Agera. (Act) 

Att undersöka innebär att se över vad som har åstadkommits tidigare, samt hur nuläget ser ut. Konceptualisering 

innebär att försöka få en inblick eller snarare överblick av hur läget ser ut vad det gäller kunskaper inom företaget 

och analysera starka respektive svaga punkter i kunskapsbanken. Reflektera innebär i princip att förbättra och 

bestämma vilken plan man skall ha för att nå sitt mål. Att agera är att sätta en plan i verket och består generellt av 

fyra komponenter; utveckla, distribuera, kombinera eller förstärka kunskap (De Hoog, Wiig, & van der Spek, 

1997) och som i stor utsträckning påminner om de olika sätten för kunskapsöverföring och kunskapsutveckling 

enligt Nonaka & Takeuchi (1995).  

Knowledge managagers omnämns av De Hoog, Wiig & van der Spek (1997) som en organisatorisk roll, snarare 

än en funktion. Detta innebär att alla inom företaget, även yrkesarbetarna (YA), kan och bör ta denna roll. 

Resonemanget får stöd av Lin, Wang & Tserng (2006) som hävdar att ingenjörer och experter är 

”kunskapsarbetare” eller knowledge workers, och underlättar kunskapsinhämtningen och kunskapshanteringen 

mellan nuvarande och framtid projekt.  

Vid konceptualisering gäller att ställ följande frågor; Vad använder kunskapen, vilken kunskap används, vart 

används kunskapen, när används kunskapen samt vilken organisatorisk roll delger kunskapen. Här handlar det 

generellt om att kategorisera olika typer av kunskap i olika (organisatoriska) nivåer. Vissa nivåer är på för hög 

nivå, dvs. mer övergripande och inte tillräckligt detaljerade för att göra nytta i produktion. (De Hoog, Wiig, & 

van der Spek, 1997) 

Nästa steg är att identifiera kunskapstillgångarna och länka dem till en affärsprocess där dem kan användas. Detta 

kallas för Basic Knowledge Survey Methods och här följer några förslag som är en sammanslagning av 

”identifiering av kunskapstillgångar” samt ”länk mellan kunskapstillgångar och affärsprocess”:  
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Metod Beskrivning av aspekt 

Kunskaps kartläggning 

(Knowledge mapping) 

 Används för att utveckla konceptkartor och hierarkiska nät 

 Grundkunskapsanalys (de olika kunskapsnivåerna) 

 Genererar procedurer för att framkalla och dokumentera 

konceptkartor från medarbetare  

 Analysen bygger på interaktiva arbetssessioner, intervjuer och 

självframkallande  

Kunskapsskript och 

profilering 

 Används för att identifiera beståndsdelarna i kunskapskrävande 

jobb 

 Stöttar nästan alla andra aktiviteter  

 Bestäm kunskapskrävande steg, aktiviteter och skript  

 Analyser baseras på intervjuer, simuleringar, observationer och 

interaktivt arbete  

Uppgiftsområdesanalys  Används för att förstå vilken kunskapstillgång som har betydelse för 

en vilken affärsprocess  

 Utforskar och förklarar aktiviteter, uppgifter och föremål  

Kunskapsanvändning 

och behovsanalys 

 Identifierar hur kunskap krävs för att utföra kunskapsarbete och hur 

det (inte) används av utövarna  

 Baseras på behovsinsamling på olika nivåer i organisationen  

Kunskapsflödesanalys  För att få insikt i hur information och kunskap utbyts. Men även för 

vart kunskap går förlorad, samt skapas.  
TABELL 2. 4- BASIC KNOWLEDGE SURVEY METHODS (DE HOOG, WIIG, & VAN DER SPEK, 1997) 

 

I jämförelse med De Hoog, Wiig & van der Speks faser kan Lin, Wang & Tserngs (2006) samt Lin & Tserngs 

(2004) faser ställas. Följande fem faser är identifierade och anpassade till byggindustrin;   

Fas Beskrivning 

Kunskapsförvärvning Insamling av relaterad data och information gällande ett typiskt projekt  

Kunskapsutvinning Omvandla data och information till kunskap  

Kunskapslagring Kunskapen lagras i en centraliserad och säker miljö  

Kunskapsspridning Tillåter ingenjörer att delge värdefull kunskap och information som lagrats i 

systemet genom att använda internet eller ett intranät  

Kunskapsuppdatering Feedback från olika användare som har kommit in till 

kunskapshanteringssystemet som uppdaterar kunskapen för återanvändande  
TABELL 2.5- ERFARENHETSÅTERFÖRING LIN, WANG & TSERNGS (2006) 
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Hur dessa kan appliceras i produktionsfasen kan illustreras i figur 2.7;   

 

FIGUR 2.7- HUR KM KAN APPLICERAS I PRODUKTIONSFASEN (LIN, WANG, & TSERNG, 2006) 

Ett annat begrepp som det skrivs en del om är ett s.k. Activity-based knowledge management (ABKM). Genom 

att samla explicit och tacit kunskap med ett aktivitetsbaserat system lagras data och kunskap relaterat till specifika 

aktiviteter. System kan sedan låta användare som är i behov av kunskap gällande en specifik aktivitet få kunskap 

från relaterade aktiviteter i tidigare och liknande projekt. Detta innebär också att alla deltagare måste själva 

ansvara för att bidra med information och kunskap rörande deras eget område. (Lin & Tserng, 2004) 

 

 
FIGUR 2.8- KONCEPTET FÖR ACTIVITY-BASED KNOWLEDGE MANAGEMENT (LIN & TSERNG, 2004) 
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Enligt Lin, Wang, & Tserng (2006) så ger Network Knowledge Maps (NKM) en överblick över brister och 

avsaknad av kunskap inom kärnområden, samt möjliggör hantering av tacit och explicit kunskap. Vilket ju är i 

princip det De Hoog, Wiig, & van der Spek (1997) nämner under den s.k. konceptualisering. Dessutom finns det 

en tydlig koppling mellan tabell 2.4 och NKM då ”knowledge mapping” nämns som en metod.  

Konventionellt anpassade Network Knowledge Maps hjälper dess användare att identifiera intellektuellt kapital, 

samt socialisera ut (se beskrivning tidigare källor) till nya medarbetare och dessutom förbättra det organisatoriska 

lärandet. Den största fördelen med Map-based Knowledge Management ligger i enkelheten, samt att förstå och 

svara för informationen och kunskapen. Dessutom är en knowledge map ett bra första steg för att implementera 

KM i en organisation. (Lin, Wang, & Tserng, 2006)  

Experter eller ingenjörer som för in kunskap eller information i systemet måste lägga till ett förhållande mellan 

det inlagda och en mapp. Kan göras manuellt eller automatiskt beroende på likheten mellan den införda 

informationen och kunskapsmappen. (Lin, Wang, & Tserng, 2006) 

Faser som bör genomföras för att skapa en NKM utifrån KM referensramar är;  

 Bestämmande av kunskap  

 Kunskapsutvinning/inhämtning 

 Kunskapsattribut 

 Sammanlänkande av kunskap samt validering av kunskap. (Lin, Wang, & Tserng, 2006) 

Då konverteringen av tacit, till explicit kunskap, ofta misslyckas beror på att personer som besitter viss tacit 

kunskap inte är medvetna om behovet att göra den explicit. Eftersom tacit kunskap ofta överförs mun-till-mun 

medför detta att mycket av den viktigaste kunskapen aldrig blir kodifierad, utan stannar vid att identifiera individer 

med kunskapen som efterfrågas. Kunskapssökarna uppmuntras sedan att ta kontakt med dessa för en fortsatt 

dialog. Problematiken blir dock att när man stöter på nya problem kanske de interna källorna och 

kontaktpersonerna inte räcker till. (Woo m.fl, 2004) 

En av de bäst fungerande metoderna för att dela tacit kunskap är via ett forum, fyllt med experter som tillsammans 

via e-mail, videokonferenser, mötens osv, utbyta kunskap och erfarenheter för att lösa specifika problem som är 

relevanta för gruppens medlemmar. Denna metod är även bra för implicit lärande, vilket innebär att gruppens 

medlemmar omedvetet lär sig och får ny kunskap. (Woo m.fl, 2004) 

En traditionellt knowledge map är i sin karaktär mer statisk, vilket innebär att kunskapssökaren letar efter kunskap 

i en data bank. Ofta i from av en individ eller dokument. Dock kan dessa ses som hämmande vid spridning av 

tacit kunskap. En modernare syn på knowledge maps är en s.k. dynamisk knowledge map. Detta innebär att 

systemet nu snarare letar upp experter och deras publikationer, utifrån ett specifikt område. Dessa system är med 

fördel internetbaserad och utnyttjar sökfunktioner direkt länkade till nätet.  (Woo m.fl, 2004) 

 

2.2.7 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KNOWLEDGE-MANAGEMENT  

En organisation som lyckats arbeta med KM, eller kunskapshantering, brukar ofta kännetecknas av att ha utsedda 

individuella ledare som ansvarar för kunskapshanteringsfunktionen. Inledningsvis handlar KM om att formulera 

och implementera strategier för uppbyggnad, utförandeform, spridning och användning av organisatorisk 

kunskap. (Baskerville & Dulipovici, 2006) 

Vidare, så har den ideala ”kunskapsorganisationen” ofta antagits vara en s.k. N-formad organisation, till skillnad 

från dagens många M-formade. I korthet handlar det om att få till en mer platt organisation där mellansegmentet 

är det kritiska ”chefslagret” med en mer horisontal kommunikation, till skillnad från den mer traditionella 

hierarkiska, där de högsta cheferna är mer avgörande och kommunikationen går mer vertikalt. Att 

mellansegmentet är viktigt klargörs då det anses vara här professionell kunskap ofta skapas, omvandlas och 

artikuleras (dokumenteras). Det är även här som man måste lösa, eller snarare anpassa, de storslagna visionerna 
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och lösningarna som presenteras uppifrån för att få dem att fungera i verkligheten. (Baskerville & Dulipovici, 

2006) . Att omvandla en organisation fullt ut till en N-formad behöver dock inte alltid vara fördelaktigt då det i 

vissa situationer kan uppstå förvirring kring vart ansvaret vilar.  

För att lyckas med KM har Lehner & Haas (2010) kommit fram till tre faktorer som verkar vara extra viktiga och 

genomsyra alla tidigare studier; Människan, organisationen och tekniken.  

 Människan: Varje anställd individs inställning gentemot KM, samt ledning. Dvs. stöttandet av KM 

genom verkställande personal.  

 Organisation: Innebär, av organisationen själv bestämda faktorer, t.ex. personlig utveckling, förmedling 

av KM, målen med KM, ansvar för KM, kunskapsfrämjande kultur.  

 Teknologi: inkluderar de faktorer som är relaterade till varor och arrangemanget som stöttar KM-

systemet  

Kopplingen mellan de tre faktorerna sammanställs i tabell 2.6 nedan där fokus i denna studie kommer ligga på 

punkt 11-13;  

 

TABELL 2.6 -DE TRE FAKTORERNA (LEHNER & HAAS, 2010) 
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Även fast det många gånger, inte minst i det studerade fallet Foderladan, är ett strängt tidspressat schema så måste 

det finnas tid för eftertanke. Kunskapen måste få ”växa till sig”, dvs. ges en möjlighet att bli kompetens (Blomé, 

2000). Precis som på de studerade företagen så hävdar Blomé (2000) att detta kan göras med time-outer. Trots att 

det kortsiktigt kan upplevas att det kostar, så kan det finnas vinning i längden då arbetarna inte bränns ut. Något 

som även får stöd av Nonaka (2007), vilken hävdar att man kan ge anställda mer fri tid, dvs tid som bygger på en 

viss procent av den totala arbetstiden som istället kan nyttjas för att de anställda skall fullfölja sina tankar och 

idéer. Andra metoder som bygger på mindre styrning, mer slack och lokal kontroll som gör att likformigheten 

som uppstår leder till en viss lättnad (Baskerville & Dulipovici, 2006), medan metoder som inkluderar 

belöningssystem kan få medarbetare att tänka ”outside-the-box (Nonaka, 2007).  

På samma vis hävdar (Nonaka, 2007) att en central del för japanska företag som vill skapa ny kunskap eller 

innovationer fokuserar inte enbart på, eller processa objektiv information. Det handlar snarare om att snudda vid 

det underförstådda, ofta subjektiva insikterna och aningarna som individer besitter. Dessa insikter måste sedan få 

en möjlighet att testas fullt ut i företaget. Nyckeln till att lyckas med detta är personligt engagemang och de 

anställdas känsla för företagets identitet och mission. Vilket kan liknas vid att glädje uppstå om man ser sitt bidrag 

till missionen, visionen och målen. Möjligheterna att få känna glädje och stolthet, samt att få reflektera, är en 

positiv utvecklings- och dragningskraft. (Blomé, 2000) 

 

2.2.8 FÖRBÄTTRINGSARBETEN, AVVIKELSER OCH VARIATION  

Förbättringsarbetet är många gånger nyckeln till framgång. Ett väletablerat förbättringsarbete som involverar 

medarbetarna krävs för att en organisation skall nå framgång på lång sikt, samt inte falla tillbaka och gå miste om 

de goda effekter som uppnåtts (Petersson m.fl, 2008). Vid allt förbättringsarbete är det dessutom viktigt att 

företagen definiera vilken kvalité, eller nivå man ligger på i dagsläget, samt dokumentera, för att kunna följa upp 

och hävda att man arbetar med ständiga förbättringar (SBUF, 2014). Vidare hävdar Blomé (2000) att om det finns 

ett bra underlag för produktionsprocesser så har företaget en bra plattform för förbättringsarbete.  

Med utgångspunkt i figur 2.1 samt 2.2 hittar vi ordet kaizen, vilket är japanska för ”till det bättre”. Kaizen handlar 

om ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten, strävan efter perfektion, dvs. det högsta målet i både Likers 

4P-modell och leanhuset. För att lyckas måste det tydliggöras vad förbättringen konkret skall göra, samt vem som 

är ansvarig och när det skall vara klart. Generellt finns det två typer av kaizen; processkaizen & flödeskaizen. 

Process är vad det låter som, medan flödet i det här fallet är det som knyter samman processerna. Oftast effektivare 

att utgå ifrån flödet och låta det bli styrande även för processerna. Måste se till helheten även fast det är de riktigt 

små detaljerna som är det viktiga att arbeta med, där finns både problemen och lösningarna. (Petersson m.fl, 

2008) 

Förbättringsarbetet har historiskt sett varit idédrivet. Det har experimenterats med självstyrande grupper och 

kvalitetscirklar, men oftast med misslyckat resultat eftersom tron på goda idéer skulle vara en tillräcklig drivkraft. 

Givetvis är goda idéer bra, men motorn bör snarare vara ett avvikelsedrivet förbättringsarbete. Om avvikelser, 

definierat i inledningen som ”förekomst av skillnader…” (Nationalencyklopedin , 2014), synliggörs utifrån en 

standard, plan eller tydliga mätetal så kommer förbättringsarbetet alltid prioriteras. (Anhede & Hillberg, 2015)  

Sammanställer man problem som har haft stora konsekvenser i ett Paretodiagram får man de avvikelser som är 

enskilt stora eller mång små som tillsammans bildar stora konsekvenser. Om fokus endast läggs på de enskilt stora 

avvikelserna så kan frustration uppstå, eftersom dem oftast tar längre tid att lösa. Därför är det viktigare att jobba 

med små avvikelser som är lättare att lösa, och dessutom snabbare, så att gruppen får vinna små segrar och 

motiveras till fortsatt förbättringsarbete. Dessutom är det ofta så att de problem som är stora idag, kan ha varit 

små från början. Genom att ständigt jobba med en väl avvägd mix av stora och små avvikelser uppnår man således 

en högre effektivitet i förbättringsarbetet. (Petersson m.fl, 2008) 

Att avvikelser driver förbättringsarbete och att förbättringsarbeten är kärnan i Lean kan konstateras även av 

Petersson m.fl. (2008), som dessutom påstår att avvikelser kan uppstå i både produkt och process. Det är dock 

alltid processen som skall ses över vid allt utvecklingsarbete, även om produkten upplevs vara felet. Vidare anses 
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det avvikelsedrivna förbättringsarbetet vara ett självförbättrande system och där alla ”pusselbitar” måste finnas 

på plats för att fungera (Anhede & Hillberg, 2015). Följande figur illustrerar sambanden; 

 

FIGUR 2.9- SJÄLVFÖRBÄTTRANDE SYSTEM (ANHEDE & HILLBERG, 2015) 

 

 

Variation, som definieras i inledningskapitlet, kan te sig på många vis. Enligt Wambeke (2011) kan variation 

uppstå på två ställe i produktion; uppstartstiden eller under varaktigheten av en aktivitet. Samma rapport 

kategoriserar även variationsorsaker. Resultatet identifierar 50 individuella anledningar, fördelat på åtta olika 

kategorier. Sett till både uppstartstiden, samt varaktigheten för aktiviteter så är de enskilt största anledningarna 

till variation följande; (1) ingenjörers handläggningstid då det är frågor gällande ritningar; (2) färdigställande av 

tidigare arbete; (3) erhålla nödvändiga tillstånd; (4) kvalité på dokument; (5) omarbetningar; (6) socialisering; (7) 

folk anländer sent/lämnar tidigt; (8) väder; (9) bristande färdigheter/erfarenheter; (10) vägledning/instruktioner 

från ledare.  

Defekter och bristande kvalité är andra källor som kan anses bidra till ökad variation i produktion. I en avhandling 

beskriver Meiling (2008) att defekter uppstår p.g.a. två skäl; naturliga eller mänskliga fel.  

Genom att utarbeta ett klassificeringssystem som skiljer på just de fel som orsakats av naturliga anledningen och 

dem som är mänskliga. Fördelen med detta system är att det skall kunna generera information och data som kan 

användas för lärande på sikt och istället för att ”beskylla” någon, kan man istället använda sig av termen 

”försumlighet” då man pratar om och identifierar mänskliga fel och misstag. (Meiling, 2008) 

Enligt de flesta publikationer mellan 1973-1983 är det vanligast att man pekar ut just bristande kommunikation 

som den vanligaste anledningen till fel i arbetet, samt att 21 % av alla defekter härstammar från 

projekteringsskedet (Meiling, 2008).  

 

Vidare har det identifierats tre huvudorsaker till varför det råder en ineffektivitet vad det gäller defekthantering: 

1. Brist av kvalitétspersoner på bygget (on site) 

2. Överdriven arbetsbörda läggs på personalen för att hinna klart i tid  

3. Ineffektiv kommunikation bland och mellan alla deltagarna i projekten. (Meiling, 2008) 

Men genom att använda sig utav någon form av Quality Inspection and Defect Management System (QIDMS), 

gärna med en handhållen dator och trådlöst nätverk, kan data i realtid samlas in och bearbetas. Dessa system har 

påvisat en signifikant effektivitetsökning på tio projekt om totalt 700 hushåll i flerbostadshus. (Meiling, 2008) 

Vidare nämner Koskela (1992) att det är vanligt att använda statistisk kontrollteori, vilket i princip handlar om att 

mäta variationen för att sedan hitta och eliminera rotorsaken, för att minska variation. Dock säger samme Koskela 
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att standardisering av aktiviteter, framförallt procedurer, ofta är nyckeln för att minska både variation i flödet, 

samt konverteringsprocessen, vilka är de två aspekterna som definieras i tidigare avsnitt.  

För att istället stabilisera flödet hävdar Ballard & Howell (1997) att personen som är sist i planeringsflödes, dvs. 

närmst produkten, skall planera utifrån vad som BORDE göras, men endast åta sig vad som KAN genomföras. 

Genom att mäta Precentage parts completed (PPC) kan planeringssystemets prestanda mätas, samt agera verktyg 

för att lära av planeringsmisslyckanden (Johansen & Porter, 2003). PPC är antalet planerade aktiviteter/moment 

som färdigställs, delat med det totala antalet planerade aktiviteter/moment. Procentsatsen som fås är sedan ett mått 

på hur väl organisationen kan följa tidsplanen. Ett högre PPC innebär att mer arbete blir rätt i förhållande till givna 

resurser och skulle kunna användas som ett mått för produktivitet och framgångar (Ballard, 2000).  

För att lösa problem kan ett antal olika modeller användas. Några av dem nämns tidigare i detta kapitel, men 

specifikt en metod, PDCA (Plan-Do-Check-Act), kommer ges ett större fokus. Metoden är vanligt förekommande 

i många framgångsrika företag och följande är en beskrivning av hur arbetsgången bör gå till väga enligt Liker & 

Franz (2011) och Petersson m.fl. (2008);  

Plan: Innehåller moment som grundligt ifrågasätter varje process som sedan tar upp problemen till ytan för att 

där noggrant definiera dem. När detta är gjort är det viktigt att definiera kundens behov och utifrån detta samla in 

data, urskilja samt analysera problem samt förstå och identifiera grundorsaken. Specifika metoder som vanligen 

används för att hitta grundorsaken i större problem är 5 why eller Ishikawa diagram. När grundorsaken blivit 

identifierad skall metoder för att motverka problemen/problemet utvecklas. För att lyckas är det viktigt att 

kommunicera information till alla som berörs och kan bidra till resultatet.  

Do: I denna fas genomförs experimentet, dvs. de 

nya metoderna implementeras. Om den föregående 

fasen är väl genomförd så är denna relativt enkel att 

genomföra 

Check: Här sker det huvudsakliga lärandet. Här 

måste man bevaka noggrant vad som händer i 

experimentet genom att mät och stämma av hur väl 

målen uppnåddes, vad som fungerade bra och 

mindre bra samt vilka lärdomar man kan ta med sig 

i framtida förbättringsarbete.  

Adjust/Act: I denna fas lär organisationen sig ifrån 

vad som har inträffat och använder detta för att 

bedöma nästa handling. Om förbättringsarbetet har 

haft framgång skall et implementeras och om 

möjligt spridas som en standard.  

Vidare nämner Persson (2006) att det finns en större 

cykel, som sträcker sig över längre tid och över mer övergripande områden (long-term business), medan det i 

produktion är kortare mer intensivare cykler (short-term business).   

 

FIGUR 2.11- PDCA STEGVIS (JOHNSSON, STEHN, LESSING, & ENGSTRÖM , 2013) 

Plan Do

CheckAdjust/Act

FIGUR 2.10- GENERELL BESKRIVINING AV PDCA-HJULET 
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Utöver de grundläggande principerna med kaizen som nämns ovan finns det ett antal beprövade metoder för att 

arbeta med förbättringsarbete i den dagliga produktionen. De avvikelser som uppstår måste struktureras, vilket 

kan göras m.h.a. en tavla. På tavlan kan sedan YA skriva upp nya avvikelser och allt är samlat på ett ställe, samt 

tillgängligt för alla. Tavlans roll kan ses som central då det är runt denna respektive förbättringsgrupp samlas för 

att ha gemensamma förbättringsmöten. Vid dessa möten skall tidigare avvikelser följas upp samt beslut tas om 

nya. Dock är mötet inte direkt menat för att lösa problem, detta skall snarare göras ute i produktion under arbetes 

gång. (Petersson m.fl, 2008) 

Vad det gäller ledarskap skall grupperna vara självgående men chefer måste vara stöttande och förmedla hur (ge 

verktygen) förbättringsarbetet skall bedrivas. Auktoritet skall komma från kunskapen kring Lean och skall 

intressera sig för detaljer och förstå vikten i detta. Genom uppmuntran att se avvikelser som något positivt, så 

finner man dem lättare och medarbetarna döljer inte felen. Den som uppmärksammar problem bör få ett 

erkännande. (Petersson m.fl, 2008) 

Det är även viktigt att medarbetarna äger processen och ansvarar för att utveckla den. För att detta skall kunna 

göras är det viktigt att det finns en organisationsstruktur som stödjer dem. Att organisera i förbättringsgrupper, är 

ett annat exempel för att främja förbättringsarbetet, då dessa är starkare än individen. Vidare skall 

förbättringsgruppen ansvara för att följa upp arbete med att lösa avvikelserna, även om löningen kommer från 

annan ort (stödfunktion eller chef). Förbättringsgruppen äger alltså alla avvikelser men kan behöva ta hjälp. Vissa 

lösningar kanske kräver expertkompetens eller ekonomiskt stöd. (Petersson m.fl, 2008) 

Motivationsfaktorer är en annan viktig faktor för att lyckas. En stor studie, ”motivation och metoder. Två 

ingredienser i förbättringsarbetet enligt sandiga förbättringar- Kaizen” av Clas Bjerling visar på att följande 

argument starkast motiverar medarbetarna till just förbättringsarbete (Swerea/IVF, 2013):  

 Förenklar mitt eget arbete och gör det lättare  (82 %) 

 Man kan få mer pengar i form av belöning eller bonussystem (75 %) 

 Tryggare anställning genom att företaget blir mer konkurrenskraftigt  (67 %)  

 Man kan förbättra den egna arbetsmiljön och säkerheten  (48 %)  

 Det är roligt att se egna förbättringar genomförda   (43 %)  

 Större möjligheter att vara delaktig och påverka den egna situationen  (35 %)  

 Samarbete och kommunikation inom organisationen ökar  (22 %)  

På samma vis minskar följande faktorer motivationen till förbättringsarbete:  

 ”Ingenting händer”     (75 %)  

 Våra förslag nervärderas    (58 %)  

 Rädsla för rationalisering    (53 %)  

 Brist på information/kommunikation    (37 %)  

 Motvilja mot förändringar    (30 %)  

 Ökad arbetsbelastning     (25 %)  

 Brist på belöning     (22 %)  

 Förbättringsprocessen     (13 %)  

 ”Rädsla”     (8 %)  
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3. METOD & GENOMFÖRANDE 
Metod-delen utgör den del av arbetet som beskriver hur studien har gått till väga för att försöka besvara 

forskningsfrågorna. Här inryms även reflektioner över rapportens trovärdighet, samt vilka olika 

forskningsansatser som har övervägts och vilka som slutligen valts.  

 

3.1 FORSKNINGSFILOSOFI  
Hur forskning skall bedrivas är inte alltid helt enkelt att visualisera och olika forskningsområden bedriver 

differentierande typer av forskning. För att tydliggöra hur de olika ”lagren” i en forskningsprocess kan se ut 

illustreras detta i figur 3.1 nedan. Modellen kommer även agera som stomme i uppbyggnaden av metodkapitlet.  

 

 

FIGUR 3.1- FRITT ÖVERSATT MODELL FRÅN SAUNDERS (2012) 

Första steget i forskningsprocessen är att välja en forskningsfilosofi. Detta handlar om vilket förhållningssätt till 

verkligheten studien kommer att ha i grunden, Generellt så finns det 3 olika förhållningssätt; naturfilosofi 

(ontologi), kunskapsfilosofi (epistemologi) eller värdefilosofi (etik). Då denna studie varken är naturfilosofisk eller 

värde filosofisk utan fokuserar på kunskap är det alltså epistemologi som kan fastställas som studiens 

forskningsfilosofi. Epistemologi handlar om att arbeta med frågor som rör kunskapens ursprung och giltighet. De 

två ytterligheterna inom denna filosofi är empirism & rationalism. Empirismen innebär att våra sinnen och våra 
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erfarenheter är källan till kunskap och att vetenskap grundas på observationer, av verkligheten. Rationalismen 

däremot innebär främst att kunskapen är kopplad till vårt förnuft. (Patel & Davidson, 2003) 

Vidare nämner Saunders m.fl. (2012) att tillsammans med epistelmologin är det vanligt att använda sig av ett 

paradigm. Pragmatismen är en av dem som omnämns. Här är det viktigt att innebörden av en idé eller 

forskningsresultat är en praktisk konsekvens. En annan viktigt detalj är den att pragmatister anser att det finns 

många sätt att tolka världen och den forsknings som bedrivs, så att inte endast en vinkel kan ge hela sanningen 

utan flera sanningar kan existera.  

 

Studien forskningsfilosofi 

 

Valet av forskningsfilosofi och paradigm påverkar studiens upplägg, förhållningssätt till verkligheten samt 

datainsamlingsmetoder. Den valda forskningsansatsen bygger på epistelmologi samt empirism, med en 

pragmatisk syn som bygger på både teorier och observationer för att få flera infallsvinklar. Dessutom  är syftet 

formulerat så att resultatet skall genererar en praktisk konsekvens.  

 

 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Generellt brukar det pratas om tre differentierade ansatser som används och kopplar samman teori och empiri. 

Dessa beskrivs övergripande av Patel (2003) i figur 3.2 och enligt följande text: 

 Deduktion: följer bevisandets väg. Man utgår ofta ifrån allmänna principer och befintliga teorier och kan 

genom dessa dra slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin härleds hypoteser (”en 

språklig sats i vilken olika begrepp sätts i relation till varandra”) som sedan empiriskt prövas i det aktuella 

fallet.  

 Induktivt: Följer upptäckandets väg. Kan exempelvis studera ett forskningsobjekt, utan att först ha 

förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, 

empirin, formulera en teori. Den enskilde forskaren lär ha egna idéer och förställningar som kommer 

färga de teorier som produceras.  

 Abduktion: Anses vara en kombination av de båda ovan nämnda (Elmlund & Jakobsson, 2014; Le Duc, 

2015)  

 

FIGUR 3.2- FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VERKLIGHETEN (PATEL & DAVIDSON, 2003) 
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Följande matris är Saunders m.fl. (2012) beskrivning av förhållandet som de tre ansatserna har gentemot logik, 

generalisering, dataanvändning samt teori; 

 Deduktion Induktion Abduktion 

Logik När premisserna är 

sanna, så måste även 

slutledningen vara det.  

Kända premisser 

används för att skapa 

otestade slutledningar  

Kända premisser 

används för att skapa 

testbara slutledningar 

Generalisering Generaliserar utifrån 

generellt till specifik 

Generaliserar utifrån 

specifik till generell 

Generaliserar utifrån 

interaktionen mellan 

specifikt och generellt  

Dataanvändning Data som insamlas 

används för att utvärdera 

förslag eller hypoteser 

som är relaterade till en 

redan existerande teori 

Datainsamlingen 

används för att utforska 

ett fenomen, identifiera 

teman och mönster för 

att skapa ett konceptuellt 

ramverk 

Datainsamlingen 

används för att utforska 

ett fenomen, identifiera 

teman och mönster, 

lokalisera dessa i ett 

konceptuellt ramverk 

och testa detta genom 

efterföljande 

datainsamling och så 

vidare.  

Teori Teoretisk förfalskning 

eller verifiering  

Teoretisk generalisering 

och uppbyggnad 

Teoretisk generalisering 

eller modifiering; 

införlivande av 

existerande teorier vid 

behov för att bygga nya 

teorier eller modifiera 

existerande  
TABELL 3.1- MATRIS FÖR DE TRE TILLVÄGAGÅNGSSÄTTEN 

Studiens forskningsansats  

Studien ämnar att generalisera utifrån interaktionen mellan specifikt och generellt. Det vill säga, i praktiken skall 

specifikt projektet foderladan och produkten Urban Flex studeras, samtidigt som generella, kända, teorier skall 

användas och införlivas för att slutligen leda till resultat anpassade till det studerade projektet.  Således har 

tillvägagångssättet abduktion valts som bäst lämpad. Då forskningsfrågorna försöka svara på ”hur-frågor” 

kommer det därför vara viktigt att identifiera ett mönster för att sedan skapa ett koncept där modifiering eller 

vidareutveckling av existerande teorier kan vara nödvändigt. Denna forskningsansats passar också bra in på det 

pragmatiska synsättet.  
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3.3 METODVAL 
Då det forskningsfilosofiska förhållningsättet är antaget, samt tillvägagångssättet fastställt så skall ett metodval 

göras.  De två primära metoderna som oftast beskrivs i litteratur är den kvalitativa och den kvantitativa. Nyberg 

(2000) redogör en sammanställning av metoder och förhållningssätt i tabell 3.2. 

 Kvalitativa  Kvantitativa  

A) Frågor Vem, vad, hur, varför, när, var?  Hur mycket, hur många, hur ofta, i 

vilken grad?  

B) Svar ges som: Ord & Satser  Reella tal  

C) Exempel på 

variabler: 

Kön, yrke, civilstånd, hemort, 

utbildning, utbildningslinje, slag 

av kunskaper/färdigheter  

Vikt, längd, ålder, antal, 

årsinkomst, avstånd, 

utbildningsnivå, kunskapsmängd  

D) Datainsamling med 

hjälp av t.ex.:  

Temaintervju, fritt formulerade 

svar i frågeformulär, deltagande 

observation, nominalskalor  

Strukturerad intervju (fasta svar), 

frågeformulär, med 

skattningsskalor, test eller 

kvotskalor.  
TABELL 3.2- METODER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT (NYBERG, 2000) 

Vidare beskriver Patel (2003) de två olika metoderna som att kvantitativ bygger på mätningar vid datainsamling 

och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Medan kvalitativa snarare fokuserar på mjuka data, så som 

intervjuer och tolkande analyser. Dock kan de båda med fördel kombineras, då de olika resultaten kan stödja 

varandra (Nyberg, 2000). Detta kan illustreras med en linje där de två metoderna är varsin ytterlighet;   

 

FIGUR 3.3- KVANTITATIV VS KVALIATIVT (PATEL & DAVIDSON, 2003) 

Vidare beskrivs det som att kvantitativa variabler kan delas in i kontinuerliga, respektive diskreta. De diskreta är 

reella tal som endast kan anges som ett bestämt antal, exempelvis; hur många barn i familjen, hur många klasser 

i skolan osv. Medan de kontinuerliga kan vara alla reella tal inom ett visst intervall. Exempelvis inkomstnivåer, 

kostnader, vikt, osv.  

Studien metodval 

Eftersom forskningsfrågorna generellt är av en starkare kvalitativ karaktär där ”hur-frågor” ligger i huvudfokus, 

samt att svaren antagligen kommer te sig som både ord & satser, likväl som reella tal, valde studien att applicera 

både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder för att öka reliabiliteten. De kvantitativa variablerna 

kommer främst att bestå av kontinuerliga variabler, då det är ett flöde som studerats. Medan de kvalitativa 

fokuserar på intervjuer och enkäter, för att skapa en djupare förståelse inom det studerade området. De specifika 

teknikerna diskuteras närmare under avsnitt 3.5- Datainsamling och analys.  
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3.4 STRATEGIER- TEKNIKER FÖR ATT SAMLA INFORMATION  
 

För att samla in information krävs det en strategi. Enligt Yin (2003) finns det generellt fem olika strategier, vilka 

redogörs i tabell 3.3 nedan.  

Strategi Utformande av 

forskningsfråga 

Kräver kontroll av 

händelsebeteende  

Fokuserar på samtida 

händelser  

Experiment Hur, varför?  Ja Ja 

Undersökning Vem, vad, vart, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

 

Arkivanalys Vem, vad, vart, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

TABELL 3.3- UTGORMNING AV STRATEGI (YIN, 2003) 

En fallstudie innebär att man utför en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Detta kan vara en individ, en 

grupp, en organisation eller en situation.  En fallstudie utgår ifrån ett helhetsperspektiv där så mycket information 

som möjligt inhämtas. Denna metod passar väl till de studier då syftet är att undersöka processer och förändringar. 

Eftersom fallstudier syftar till att ge en så bra bild som möjligt av situationen är det vanligt förekommande och 

positivt om data kommer ifrån så många källor som möjligt, så som, intervjuer, observationer och enkäter. (Patel 

& Davidson, 2003) 

Ytterligare ett begrepp som av Patel (2003) benämns som en strategi är den s.k. Grounded Theory. Denna anses 

vara en empirisk forskningsansats och innebär att utifrån empirin formulera en lokal teori som främst har täckning 

för det unika fallet. Har är det vanligt att börja med en öppen frågeställning om kan ändras under arbetes gång 

utifrån vad som upptäcks. Datainsamling och teorigenerering sker sedan parallellt.  

Studiens strategi 

Då studien grundar sig i verkligheten och ett specifikt projekt där en process initialt skall studeras, samt där det 

inledningsvis är en relativt öppen frågeställning, har en fallstudie med den empiriska forskningsansatsen grounded 

theory valts som strategi. Att forskningsfrågorna dessutom bygger på ”hur-frågor”, som tidigare nämnt, samt att 

det inte direkt krävs någon uppföljning under studiens gång styrker ytterligare valet av strategi. Då fallstudier 

stärks utav data från flera olika källor kommer även flera olika sådana användas för att höja reliabiliteten, något 

som diskuteras närmare i näst avsnitt.   
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3.5 DATAINSAMLING OCH ANALYS 
Det finns flera tekniker och metoder för att samla in den data och information som behövs i en vetenskaplig studie. 

Nedan följer några av de vanligast förekommande, där fokus läggs på de valda metoderna.  

Dokument: Innefattar statistik och register samt litteratur.  

Självrapportering: Exempel på detta är dagböcker.  

Observationer: Vanligt i explorativa undersökningar. Kompletterar information som samlats in med andra 

tekniker. Nackdel med metoden är att den är dyr och tidsödande. Strukturerad observation; har 

observationsschema och det har i förväg bestämts vilka beteende eller moment som skall studeras. Ostrukturerad 

används för att erhålla så mycket kunskap som möjligt. Kan då i förväg vara svårt att veta vilken väg som skall 

gås och vad som kommer att hända. Även dessa observationer kräver dock förberedelser och tidigare 

överväganden gällande vad och hur man skall observera. Vidare finns det två grenar av observationer, direkta 

eller deltagande. Direkta innebär att observatören endast bevakar händelser och processer, medan den deltagande 

medverkar i dem. (Yin, 2003)  

Intervjuer och enkäter: Här är det viktigt att klargöra syftet med intervjun/enkäten. Kan den relateras till något 

som är av intresse för den intervjuade är sannolikheten att den intervjuade ger ett bättre utfall. Det är även viktigt 

att tydliggöra om det är ett anonymt deltagande eller ej. Om djupintervjuer genomförs med kunniga yrkesutövare 

kan det räcka med åtta-tio deltagare. Med enkäter och frågeformulär hade det däremot troligtvis krävts bort åt 40 

deltagare. (Nyberg, 2000) 

Två aspekter i utformningen enligt Nyberg (2000): 

 Standardisering: Hur stort ansvar som ligger hos den som intervjuar vad det gäller frågornas utformning och 

inbördes ordning. Helt standardiserade intervjuer ställer exakt samma frågor i exakt samma ordning. 

Ostandardiserad innebär motsatsen, d.v.s. frågorna kan variera samt ställas på olika sätt beroende på hur 

intervjun artar sig. Kan dyka upp frågor vart eftersom.  

 Strukturering: I vilken grad frågorna är fria för tolkning. Påverkas av tidigare erfarenheter och inställning. 

Strukturerad intervju lämnar lite utrymme för individen att svara, dvs svaren går i princip att förutse. En 

ostrukturerad intervju kan leda till nästan vilket svar som helst.  

Enligt Yin (2003) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna och kan delas in i tre typer.  

 De flest fallstudieintervjuer (typ ett) är utformade som open-ended frågor, vilket leder till intervjuaren kan 

ställa frågor till nyckelpersoner rörande både fakta men även fråga efter deras egna uppfattningar kring 

diverse händelser.  

 Den andra typen av intervjuer är de s.k. fokuserade intervjuerna, där den intervjuade intervjuas under en 

kortare tid, ca en timme, och där formen snarare blir en diskussion där frågor som uppkommit i 

fallstudieprotokollet följs upp.  

 Den tredje typen kallas för strukturerad och ser mer ut som en undersökning. Används gärna för att samla in 

kvantitativ data.  

Benchmarking: Syftet är att ta del av kunskap och få insikter som sedan kan införlivas i den egna verksamheten 

genom att systematiskt lära av goda förebilder. (GU- Göteborgs Universitet , 2015) 
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Yin (2003) beskriver de sex ”källorna för bevis” enligt en matris med styrkor och svagheter:  

 

Källa för bevis Styrkor Svagheter 

Dokumentation  Stabil- kan bli bedömd och 

granskad flera gånger 

 Diskreta - ej skapade som ett 

resultat av studien  

 Exakta- Detaljer, namn mm 

för ett event 

 Brett spann- vad det gäller tid, 

många event mm.  

 Återtagbarhet- kan vara låg 

 Kan vara ofullständiga  

 Tillgänglighet- Kan ibland vara 

svåra att får tag i 

Arkiv  Samma som dokumentation 

 Precis och kvantitativt   

 Samma som för dokumentation 

 Tillgänglighet p.g.a. sekretess  

Intervjuer  Inriktade- Fokuserar specifikt 

på studiens ämne/område 

 Insiktsfullhet- ger kausala 

upplevda slutsatser  

 Vinklad p.g.a. dåligt formulerade 

frågor 

 Partisk respons 

 Felaktigheter p.g.a. dåligt minne  

 Den intervjuade ger den som 

intervjuar de svar denne söker eller 

vill höra 

Direkta 

observationer 

 Verklighet- Täcker händelser 

som sker i realtid 

 Kontextuell- Gör att man 

greppar sammanhanget för 

händelser 

 Tidskrävande 

 Selektivt- OM man inte täcker ett 

brett spann 

 Händelser och processer kan 

uppträda och te sig annorlunda 

eftersom dem blir observerade 

 Dyra- tiden som krävs av 

mänskliga observatörer   

Deltagar- 

observationer 

 Samma som direkta 

 Insiktsfullhet i människors 

tänkande, beteende och motiv  

 Samma som direkta 

 Partisk p.g.a. utredares 

manipulation/vinkling av händelser  

Fysikaliska 

artefakter 

 Insiktsfullhet i kulturella drag  

 Insiktsfullhet i tekniska 

operationer 

 Selektivt 

 Tillgänglighet  

TABELL 1.4- KÄLLOR FÖR BEVIS (YIN, 2003) 

 

Studiens datainsamlingsmetoder  

Initialt ligger datainsamlingens fokus i att inhämta en gedigen teoretiskt grund, för att utifrån denna skapa den 

teoretiska referensramen. Således har den primära datainsamlingsmetoden varit att via dokumenterade 

vetenskapliga artiklar, böcker, studier, rapporter och hemsidor genomföra en litteraturstudie. I denna ställs 

litteratur mot varandra för att både styrka och dementera varandra, allt för att ge en så trovärdig bild av den 

gemensamma uppfattningen, då denna troligtvis är närmst den just nu bäst kända sanningen. Utöver biliotek, i 

främst Luleå och Stockholm, har fakta primärt funnits via ”Primo”, ”ScienceDirect” samt ”Google scholar”.   

Andra dokument som använts under studiens gång är diverse interna dokument, vilka inte direkt kommer 

redovisas. En särskilt användbar källa är de veckorapporter för avvikelser och förbättringsförslag som tas fram till 

början av varje vecka. Dessa har sedan använts för att sammanställa, samt kategorisera olika typer av avvikelser. 

Detta för att ge en indikation vilka typer av fel, eller inom vilka kategorier, avvikelser är mer vanliga än andra.   

Eftersom strategin fallstudie valts blir det även naturligt att använda observationer som datainsamlingsmetod. Då 

huvudsyftet var att mäta processen i stommontaget, men utan att i förväg veta exakt hur flödet såg ut, var 

observationerna primärt ostrukturerade samt direkta i sin form. Dock genomfördes även en viss grad av 
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deltagande observationer. Vid framtagningen av alla flödesschemana så har Sörqvist (2004) tillvägagångssätt 

fungerat som underlag och metoden CPM har sedan använts för att visualisera och strukturera upp flödena. Genom 

att ta del av diverse interna dokument och föra ostrukturerade diskussioner med personal som har kunskap om det 

studerade projektets stomproduktionsprocess och planering gavs en kompletterande bild av flödet, samt en djupare 

förståelse och bättre uppfattning av verkligheten. 

För att öka slutsatsernas och resultatets trovärdighet ytterligare genomfördes en benchmarking via en 

intervjustudie vid två företag som kommit längre på sin resa mot lean. Utav de två företagen är det ena företaget 

en väl utvecklad industriell byggare (F1), medan det andra en väl etablerad aktör inom tillverkningsindustrin (F2). 

Under intervjuerna kom fokus att ligga i hur man arbetar med lean på de respektive företagen, samt hur dem har 

implementerat sina verktyg och idéer. Totalt intervjuades tre nyckelpersoner med god kunskap om produktionen, 

lean, samt de dagliga arbetssätten i sina respektive företag. I samband med intervjuerna genomfördes även ett 

studiebesök, så att egna primärobservationer kunder göras och antecknas. Dock så tilläts aldrig någon 

fotografering hos F2.  

Då endast tre personer intervjuades har intervjuerna i sin karaktär varit djupare och längre, samt lika formulerade 

men öppna för tolkning och således relativt ostandardiserade med en semi-strukturerad uppbyggnad. Vidare var 

frågorna formade som open-ended frågor, eftersom detta lämpar sig under en fallstudie. För att se hela 

intervjuguiden, se bilaga 6.  

För att komplettera intervjuerna, samt reda ut vad de egna yrkesarbetarna (YA), underentreprenörerna (UE), samt 

diverse konsulter faktiskt anser om förbättringsarbeten och lean kom även en standardiserad och strukturerad 

enkät att användas, se bilaga 5. Totalt svarade 30 personer på enkäten.  
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3.6 RELIABILITET OCH VALIDITET  
Begreppen reliabilitet och validitet har sitt ursprung inom kvantitativ forskning och används för att beskriva hur 

kvalitén för en viss studie och ansats utfallit. Reliabilitet anger hur tillförlitligt något är och medan validiteten 

avgör om det som mäts är relevant, dvs. om det man har för avsikt att mäta mäts. (Bibik m.fl., 2003) 

Reliabilitet och validitet i fallstudier beskrivs kanske bäst m.h.a. en matris utformad av Yin (2003):   

 Tester Fallstudietaktik  Forsknings fas då taktiken 

förekommer  

Konstruera 

validitet 

 Använd flera källor 

 Skapa en kedja av bevis 

 Låt nyckelinformatörer bedöma ett 

utkast av den slutliga rapporten  

Datainsamling 

Datainsamling 

Intern validitet   Mönster-matchning  

 Förklaringsuppbyggnad  

 Använd logikmodeller  

 Adressera rivaliserande förklaringar 

Dataanalys  

Dataanalys 

Dataanalys 

Dataanalys 

  

Extern validitet  Använd teori från ”single-case 

studies” 

 Använd repetitiv logik i flera 

fallstudier  

Forskningsmetod/design 

 

Forskningsmetod/design  

Reliabilitet  För protokoll under fallstudiens gång 

 Utveckla en databas för fallstudien 

Datainsamling 

Datainsamling  
TABELL 3.5- RELIABILITET OCH VALIDITET I FALLSTUDIER (YIN, 2003) 

Matrisen bygger på ett antal steg, eller tester som Yin (2003) kallar dem. Dessa tester skall alla beaktas under 

olika skeden i fallstudieprocessen. Genom att ställa vissa specifika frågor och använda de föreslagna teknikerna 

kan validiteten och reliabilitet för en studie öka.  

Konstruera validitet: Anses vara extra svårt vid forskning som grundar sig på fallstudier då kritiker hävdar att 

utredaren ofta misslyckas med att utveckla tillräckliga operativa åtgärder samt att en subjektiv syn används för att 

samla in data (Yin, 2003).  

Intern validitet: Används endast vid explorativa studier, eller studier där utredaren försöker avgöra om ett event 

leder till ett annat. Kan vara svårt att komma fram till slutsatser.  

Extern validitet: Detta ”test” avgör huruvida en studies upptäckter är generaliserbara utanför studiens gränser.  

Reliabilitet: Visar på att genomförande av en studie, t.ex. datainsamlingsmetoden, är repeterbar och bör visa 

samma resultat.  

primär och sekundärkälla:  

 Primär: ögonvittnesskildring och förstahandsrapporter  

 Alla andra är sekundära  

 Välj inte bara fakta som stödjer egna idéer, det ger lätt en skev bild av verkligheten och därigenom en falsk 

bild av vad som är sant. (Patel & Davidson, 2003) 

Studiens reliabilitet & validitet  

Eftersom studien använder flera källor, mer än snittet för denna typ av studie, samt att en kedja för bevis försöker 

skapas kan den konstruerade validiteten ses som relativt hög. Dock bygger studien på en fallstudie, vilket försvårar 

konstruerandet av validitet eftersom det är svårt att utveckla tillräckligt operativa åtgärder. Dessutom har det varit 

svårt att ha en objektiv syn och inte bli påverkad av omgivningen. Den externa validiteten stärks av att det flera 

gånger används flera olika ”single case studeis”. Eftersom det även vid ett flertal ställen redovisas rivaliserande 
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förklaringar kan den interna validitet åtminstone anses som existerande. Vad det gäller reliabiliteten så diskuteras 

denna i kapitel 8- Diskussion. 

3.7 FORSKNINGSPROCESSEN OCH STUDIENS GENOMFÖRANDE   
Oavsett filosofier eller ansatser kan forskningsprocessen beskrivas med ett visst antal steg som måste genomföras. 

Dessa redovisas här med utgångspunkt ur det vetenskapliga förhållningssättet; 

1. Vetenskapligt förhållningssätt 

2. Problem 

3. Skaffa kunskap  

4. Bestämma sig för vad:  

a. Problemformulering  

5. Bestämma sig för hur: 

a. Undersökningsgrupp  

b. Undersökningsupplägg  

c. Tekniker för att samla in information  

6. Genomförande  

7. Bearbeta/Analysera  

8. Redovisa/Rapportera   

Detta är givetvis ett idealiskt sätt att arbete där man klart och tydligt avverkar varje steg i ordning, dock är detta 

sällan verkligheten. Eftersom stegen inte är klart avgränsade samt att nya kunskaper och erfarenheter erhålls under 

arbetets gång leder detta till att man ofta går tillbaka i stegen för att göra revideringar. Vid t.ex. arbete med 

induktivt eller kvalitativt arbetssätt kan det vara bättre att vänta med litteraturstudien tills efter dess att 

undersökningen är genomförd. (Patel & Davidson, 2003) 

Studien har dock försökt följa denna metodik i stor utsträckning men verkligheten har snarare resulterat i följande 

upplägg:  

1. Kartläggning av intressanta forskningsområden som är gynnsamma både för universitet och företag. 

Fokus ligger vid att redovisa ett praktiskt användbart resultat och slutsats, med en gedigen 

forskningsprocess. 

2. Utifrån författarens kunskapsområden och ovan nämnda; fastställande av bakgrund och problem, samt 

formulering av forskningsfrågor.  

3. Inledande större litteraturstudie. Här införskaffas primär kunskap som sedan vidareutvecklas under 

studiens gång. 

4. Inledande nulägesanalys och reflektion över produktion och företagskännedom.   

5. Iterativ process vad det gäller litteraturstudie då studien ligger i gränslandet mellan induktiv och 

deduktiv.  

6. Djupare fallstudie med mätning och definition av processer.  

7. Datainsamling utöver fallstudie; Enkäter, benchmarking och intervjuer. Enkäter utdelade till YA för att 

höja validitet och reliabilitet vad det gäller arbetet kring KM och förbättringsarbete. Benchmarking är 

genomförd via intervjuer med nyckelpersoner, eller personer med god kännedom kring det studerade 

området. I samband med intervjuerna så genomfördes även ett studiebesök på de båda företaget. Detta 

har således givit studien ytterligare en primärkälla via egna observationer. Sekundär data införskaffades 

via veckorapporter för förbättringsförslag och avvikelserapportering.   

8. Sammanställning av teori, fallstudie, enkäter, benchmarking och intervjuer.  

9. Sammanställning, resultat, analys och slutsatser.  

10. Avslutande rapportskrivning. Har dock pågått kontinuerligt under hela studiens gång.   
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4. INTRODUKTION TILL URBAN FLEX  
Här redogörs kortfattat viktig kännedom kring produkten Urban Flex. Information i detta stycke är delvis 

inhämtat från observationer och fallstudien, men även via dokument och de dagliga samtal med både 

arbetsledning och YA/UE.  

Urban Flex är en satsning ifrån NCC där målet är att bygga hyreshus som blir ”en bra affär för både hyresgästen 

och fastighetsägaren”, och med detta syftar man fräst på god estetik och funktion, låg investeringskostnad samt 

god förvaltningsekonomi. Vidare byggs husen som antingen lamell eller punkthus om fyra till sex, respektive sex 

till åtta våningar (NCC, 2014). Eftersom det studerade projektet, Foderladan, är av typen lamellhus (se figur 4.1) 

är det därför dessa som kommer avses framöver.  

 

FIGUR 4.1- URBAN FLEX ILLUSTRATION (NCC, 2014) 

Sett till teori gällande graden av industrialiserat byggande (se figur 2.4) så placerar sig produkten Urban Flex 

inom segmentet för ett slutet byggsystem med konfigureringsmöjligheter. Detta innebär i praktiken att det finns 

ett visst antal moduler (A, B, D, E) som beställaren kan kombinera ihop med varandra inom ramen för Urban Flex 

(NCC, 2014). Värt att ta i beaktande är att alla våningsplanen i ett hus inte ser lika ut, utan det är endast de 

mellersta, dvs ej mark- eller vindsplanen som är direkt projicerade uppåt. Dessa kallas normalplan.  

Vad det gäller prefabriceringsgraden är den relativt hög och beställaren kommer in i ett senare skede i 

byggprocessen där mycket redan är förprojekterat. Badrum och väggar kommer som färdiga moduler via lastbilar 

från Polen, respektive Italien, och kan direkt m.h.a. lyftkran lyftas på plats. Väggarna har t.o.m. en färdigputsad 

fasad med fönster där utvändigt endast fogning mellan de olika väggelementet återstår efter montering (se figur 

4.2). 

 

FIGUR 4.2- PREFABRICERAT VÄGGELEMENT 



39 
 

I dagsläget roterar stommontaget för ett normalplan med en cykel om fyra dagar, dvs., efter fyra dagar börjar 

nästföljande våning monteras. Eftersom normalplanen är mer lika varandra i sitt genomförande och således kan 

ses som mer repetitiva är det dessa som valts att studeras.   

För att administrera felrapporteringar och arbeta med förbättringsarbeten finns det i dagsläget en funktion, i from 

utav en person, som ansvarar för just detta. Rapporter innehållande illustrationer, bilder och kompletterande text 

sammanställs varje vecka och skickas vidare uppåt till beslutsfattande positioner. Utöver veckorapporterna så 

utvecklas i skrivande stund en intern webbaserad sida, kallat ”webbstödet”, som har för avsikt att samla dokument, 

monteringsanvisningar och annan viktig information som berör produkten Urban Flex.   
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5. RESULTAT  
Detta kapitel sammanställer resultaten av de olika datainsamlingsmetoderna. Först kommer flödet som 

undersökts via fallstudien redovisas. Därefter följer resultaten för benchmarkingen, enkäten och sista 

veckorapporterna. Mätningar och flödesscheman bygger endast på värden som uppmätts under byggnation av 

"normalplanen" för husen i konceptet "Urban Flex". Värden och flöden som noterats har sedan användas i 

beräkningar och applicerats på konfigurationstypen för hus D som råder på projektet foderladan. 

5.1 PRODUKTIONSFLÖDE NULÄGE 
 

5.1.2 MÄTNINGAR 

Den konfigurationen som mätningar och främst beräkningar är gjorda på är densamma som för konfiguration D i 

detaljplanen. Denna konfiguration, och tillika ett normalplan, illustreras i figur 5.1 nedan.  

 

FIGUR 5.1- NORMALPLAN HUS D, K-RITNING VÄGGAR  

De fyra dagarna som en cykel består av innehåller diverse arbetsuppgifter, vilka framöver benämns 

"momentkategori". De olika momentkategorierna (montage av yttervägg, montage av innervägg osv) har brutits 

ned i subgrupper, kallade "moment", då varje ”momentkategori” varit icke-repetitivt från start till mål. Varje 

moment innehåller sedan ett visst antal "aktiviteter", som således är den minsta beståndsdelen och det är just 

aktiviteterna som definierats och gjorts mätbara.  

 

 

  

Momentkategori Moment Aktivitet
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Momentkategorier, moment samt aktivitet för en cykel beskrivs enligt tabell 5.1 nedanför; 

Dag Momentkategori Moment  Aktivitet  

1  Montage av 

ytterväggar 

Moment 1.1- Första 

ytterväggen 

Moment 1.2- Vanliga 

ytterväggar 

 

 1. Täcka av lastbil 

2. Ta upp isolering 

3. Lyfta upp verktyg & 

infästningar 

4. Bysta stommaterial  

5. Blanda bruk 

6. Lyfta bruk & skottkärra 

7. Placera distanser 

8. Placera isolering 

9. Placera bruk 

10. Koppla element 

11. Lyfta & placera 

12. Justera, inpassning, 

stagmontage 

13. Montera 

halfeninfästning  

 

 

2  Montage av 

innerväggar 

 

 

 

 Montage av badrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montage av balk för 

badrum 

 

 

 

 

 

 

 

 Montage av lilla 

vilplanet - Samt 

ingjutning av detta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lyfta in gips och 

övrigt 

stomkompsmaterial  

Moment 2.1- Första 

innerväggen 

Moment 2.2- Repetitiva 

innerväggar 

 

Moment 2.3- Avkoppling av 

WC 

Moment 2.4- Montage av 

WC 

 

 

 

 

 

Moment 2.5- Avlastning 

balk WC 

Moment 2.6- Montage balk 

WC 

 

 

 

 

 

Moment 2.7- Montage av 

lilla vilplan + ingjutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 2.8- Bystning av 

stomkompsmaterial 

 

 1. Samma aktiviteter som 

moment 1.1, samt 1.2 

ovan 

 

 

1. Koppla på lastbil 

2. Lyfta av från lastb. 

3. Koppla modul + 

förbereda installationer 

4. Lyfta & placera, 

inpassning 

5. Placera distanser  

6. Koppla loss 

 

1. Koppla på lastbil 

2. Lyfta av från lastb. 

3. Lyft upp material 

4. Montera dubb + placera 

distanser  

5. Koppla balk 

6. Lyfta & placera  

7. Fäst i dubb 

 

1. Lyfta upp material och 

verktyg 

2. Placera pallbrickor & 

”bultar” 

3. Koppla viloplan  

4. Lyft & placera viloplan 

5. Kila fast viloplan 

6. Koppla TLE 

7. Lyft och placera TLE 

8. Koppla THB 

9. Placera gummimatta  

10. Lyft och placera THB 

11. Gjuta vilplan 

 

1. Koppla + lyfta bockar 

2. Lyfta & placera  
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3  Montage av bjälklag 

 

 

 

 Fogpump & 

ingjutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montera 

Trapplöpselement + 

Trapphusbjälklag  

 

 Fylla igen dubbhål 

Moment 3.1- Första 

bjälklaget 

Moment 3.2- Repetitiva 

bjälklag  

Moment 3.3- Foga skarvar 

väggar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 3.4- Montage av 

THB + TLE 

 

 

Moment 3.5- Blanda och fyll 

dubbhål 

 

1.  1. Lyfta upp stegar/stege 

2. Ta med erforderligt 

material och utrust. 

3. Täcka av lastbil 

4. Koppla bjälklag 

5. Lyfta & placera bjälklag 

6. Lyft upp häckrack 

7. Montera häckar  

8. Lyft upp verktygs & 

maskinförråd 

9. Lyft upp bruk samt 

fogpump 

10. Foga skarvar mellan 

väggar 

11. Lyft upp dubbruk + 

blandare 

12. Blanda dubbruk 

13. Fyll igen dubbhål 

 

1. Samma som moment 

2.7 

 

 

1. Samma som moment 

3.1–3.3 

 

4  Montage av 

balkonger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armering + TIMO-

pump 

Moment 4.1- Montering av 

stämptorn 

Moment 4.2- Montage av 

balkonger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 4.3- Armering + 

gjutning 

 1. Koppla på lastbil 

2. Lyfta av från lastb. 

3. Bygga stämptorn 

4. Koppling av balkonger 

5. Lyfta och placera 

6. Koppla loss 

7. Bygga säkerhetsräcken  

8. Bygga sparkskydd 

9. Koppla loss 

fästanordning 

10. Lyfta stämptorn 

11. Liva stämptorn  

 

1. Koppla på lastbil 

2. Lyfta av från lastb. 

3. Armering lyfts upp 

4. Armering placeras 

5. Najja fast armering + 

eventuella distanser  

6. Täcka för alla hål 

7. Bygga form för gjutning 

runt TH 

8. Gjut fogar + jämna ut 

9. Placera dubb  

 

 

TABELL 5.1- ALLA IDENTIFIERADE OCH UPPMÄTTA MOMENT, SAMT AKTIVITETER 
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Momenten (moment 1.1 - 4.3) som har brutits ned till aktiviteter definieras enligt bilaga 1. Färgmarkeringarna 

indikerar samma sak som motsvarande aktiviteter i flödesschemat eller tabell 5.1;  

 Röd: Aktivitet som endast genomförs en gång per dag 

 Blå: Aktivitet som återkommer men ej repetitivt (dock kan man anta ett mönster), exempelvis har varje 

last bil mellan 2-3 ytterväggar, etc.  

 Svart: Aktivitet som återkommer repetitivt.  

 Grön: Aktivitet som utförts i tidigare skede eller annan dag än det själva värdeskapande momentet, men 

samtidigt tillhör momentkategorin. Exempelvis kommer inte alltid badrummen i samband med att dem 

monteras, utan ställs av först. Samma sak gäller för balkarna.   

 

Vissa aktiviteter har inte kunnat mätas på ett tillfredställande sätt inom tidsramen för arbetet. Med detta menas att 

det endast existerar ett fåtal, eller inga värden. Värt att notera är följande;  

 

 Antalet mätvärden per aktivitet varierar mellan 0-28 stycken. 

 Lyft av material och diverse föremål görs ofta. Detta har mätts upp flera gånger men inte för alla 

aktiviteter. Data som utvunnits ur de lyft som mätts har bidragit med en bas som lett till att en god 

uppskattning och viktning kunnat göras. Det här har lett till ett s.k. standardlyft som har en median runt 

180 sekunder, dvs. 3 minuter.  

 

Aktiviteter som inte har fullt tillförlitliga värden är följande; 

 

 Ta upp isolering   Uppskattat 

 Lyfta upp verktyg och infästningar    Enstaka värden och viktat, standardlyft 

 Bysta stommaterial    Enstaka värden och viktat, standardlyft 

 Blanda bruk    Enstaka värde och uppskattat 

 WC koppla på lastbil   Uppskattat, bygger på liknande aktivitet  

 WC lyfta av från lastbil  Uppskattat, bygger på liknande aktivitet  

 Balk koppla på lastbil   Uppskattat, bygger på aktiviteten ”koppla balk” 

 Balk lyft från lastbil   Uppskattat, bygger på ”lyft och placera”-balk 

 Lyft upp stegar   Uppskattat, standardlyft 

 Ta med erforderligt material  Uppskattat, standardlyft 

 Lyfta upp verktygs och maskinförråd  Uppskattat, bygger på liknande aktivitet  

 Lyft upp bruk och fogpump  Uppskattat, standardlyft  

 Lyft upp bruk och blandare   Uppskattat, standardlyft 

 Koppla vilplan   Bygger på tider för kopplandet av bjälklag 

 Lyft och placera vilplan  Uppskattat och viktat 

 Kila fast vilplan   Uppskattat och viktat 

 Koppla TH-bjälklag    Bygger på tider för kopplandet av bjälklag 

 Placera gummimatta    Uppskattat och viktat 

 Lyft och placera TH-bjälklag  Uppskattat, Bygger på tider för vanligt bjälklag. 

  

 

Aktiviteter som aldrig blivit uppmätta men bör tas i beaktande vid framtida mätningar: 

 

 Bygga hissbrygga 

 Montera bort stag 

 Städa 
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5.1.2 FLÖDESSCHEMANA  

För att kunna utläsa flödesschemana så krävs en förståelse i färgmarkeringen. Utöver texten i detta kapitel så ges 

en kompletterande bild i figur 5.2. Fullständiga flödesscheman, på aktivitetsnivå, för samtliga moment återfinns i 

bilaga 2.  

 De ljusblå fälten (ES) indikerar när en aktivitet kan påbörjas som tidigast.  

 De gröna fälten (EF) indikerar när en aktivitet tidigast kan färdigställas. 

 De orangea fälten (LS) indikerar när en aktivitet senast måste starta (för att inte fördröja produktion) 

 De gråa fälten (LF) indikerar när en aktivitet senast måste färdigställas (för att inte fördröja produktion) 

 De gula fälten (Duration) är tiden en viss aktivitet tar att genomföra (mediantid, för att utesluta diverse 

extremfall som inte direkt är representativa)  

ES Early start 

EF Early finish 

LS Late start 

LF Late finish 

Duration Tidsåtgång  
 

A. De röda pilarna i flödesschemana indikerar den kritiska vägen, dvs. kortaste vägen för att färdigställa 

momentet.  

B. De blå pilarna i flödesschemana indikerar övriga vägar. Det är här slacktid kan skapas.   

C. Siffrorna som står i den vita rutan relaterar till vilken aktivitet som behandlas. Dock finns det olika färger 

för de olika siffrorna, dessa indikerar: 

a. Röd: Aktivitet som endast genomförs en gång per dag 

b. Blå: Aktivitet som återkommer men ej repetitivt (dock kan man anta ett mönster) 

c. Svart: Aktivitet som återkommer repetitivt.  

d. Grön: Aktivitet som utförts i tidigare skede eller annan dag än huvudprocessen, men tillhör 

processen 

D. Rektanglars betydelse: 

a. Röd: Aktiviteter i rad som endast genomförs en gång under en cykel. 

b. Blå: Tydliggör vart i en annars repetitiv process återkommande men ej repetitiva aktiviteter 

finns 

c. Svart: Områden i ett moment där aktiviteterna är repetitiva.  

d. Grön: Aktiviteter som kan vara repetitiva men som inte utförs under samma dag som det övriga 

momentet eller sammanhängande process.    

E. De röda rutorna som utgör bakgrunden för vissa aktivitetstexter indikerar att kranen måste användas 

Vissa aktiviteter kan utföras parallellt. Dessa är indelade i faser. Fler aktiviteter än vad som i dagsläget utförs 

parallellt kan säkerligen utföras parallellt. Det som begränsar i dagsläget är främst två resurser; 

 Kranen  

 Antalet yrkesarbetare
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FIGUR 5.2- FLÖDESSCHEMA MOMENT 1.1, EXEMPEL 

Nulägesanalys: Längsta genomloppstid för första väggen då bruk även måste blandas i blandstationen

Placera distanser 

360 7 522

1323 162 1485

Blanda bruk

360 5 960

360 600 960

Lyfta upp verkytg o inf. Bysta stom mtrl Fylla kärra & Lyfta bruk Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Montera halfeninfästning

0 3 360 360 4 540 960 6 1201 1201 10 1485 1485 11 1869 1869 12 2592 2592 13 2686

0 360 360 780 180 960 960 241 1201 1201 284 1485 1485 384 1869 1869 723 2592 2592 94 2686

Ta upp isolering Placera isolering

0 2 180 360 8 490

1175 180 1355 1355 130 1485

Täcka av lastbil Placera bruk

0 1 412 1201 9 1366

789 412 1201 1320 165 1485 LT 43,2 Minuter

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7

A 

B 

E 
D 

C 
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En sammanställning av samtliga flödesscheman över cykelns alla fyra dagar redovisas i figur 5.3 nedan. I figuren 

redogörs även nyttjandegrader, CT och LT. Dessa står definierade i avsnitt 2.1.8, medan resultatet och 

uträkningarna för dessa redogörs i nästa kapitel- Beräkningar.  

 

FIGUR 5.35- TOTALT FLÖDESSCHEMA FÖR EN STOMCYKEL 

 

FIGUR 5.4- VISUELLT SCHEMA ÖVER DE VERKLIGA LEDTIDERNA OCH SLÖSERI 



47 
 

5.1.3 BERÄKNINGAR 

Framtagningen av CT och LT baseras på flödesschemana som tagits fram, se bilaga 2. Eftersom flödet inte är 

direkt repetitivt så har en del kompromisser gjorts. För att få fram exempelvis CT för en vanlig yttervägg måste 

ett snittvärde tas utifrån hur lång tid det tar att sätta tre väggar, så att aktiviteter som att lyfta upp och ned skottkärra 

med bruk, eller avtäckning av lastbil, som inte görs varje gång (blåa aktiviteter) kan fördelas över tid. För att få 

fram CT så används ekv. 1 som utgår från de beräknade snittvärdena som framtagits i flödesschemana för de olika 

momenten. Ledtiderna blir således en addering av de berörda cykeltiderna, i enlighet med ekv. 2.  

Mätresultaten som använts i det slutliga flödesschemana baseras på många mätresultat, men generellt är det för få 

mätningar för att använda sig utav genomsnittstider eller arbeta fram en standardavvikelse, därför har 

medianvärden använts för att utesluta eventuella extremvärden som kan inverka på resultatet. Vid avrundningar 

av tal så är det alltid avrundat uppåt för att inte få ett resultat som är bättre än verkligheten.  

Den tillgängliga operativa tiden är endast baserad på planerade tider, minus de raster och stopp som finns 

inplanerade.  

Den tillgängliga operativa tiden 480 min/skift, dvs. 1920 min totalt över fyra dagar. Vid en summering av alla 

LT som ges av det totala flödesschemat i figur 5.3 och 5.4 erhålls följande resultat; LT är avrundade uppåt till 

närmsta heltal. De rödmarkerade siffrorna i kolumnen för LT ingår ej i den totala ledtiden då dessa ej ingår i den 

kritiska linjen om man ser hela cykeln om fyra dagar som en process. De rödmarkerade värdena innebär att 

momenten kan gå in i varandra och kan utföras parallellt och göras snabbare i praktiken. Exempelvis måste 

stämptornen vara klara innan balkongerna kan monteras, men räcken till balkongerna kan sättas innan stämptornen 

är klart. Således kan LT på ett enkelt sätt minskas på dessa ställen.   

Moment Antal repetitioner 

av moment 

CT (min) LT (min)  

Första ytterväggen 1 43,20 43 

Vanliga ytterväggar 7 27,00 186 

Första innerväggen 1 28,00 28 

Repetitiva innerväggar 11 17,33 191 

Avkoppling WC 5 6,33 32 

Montage av WC 4 8,33 34 

Avlastning balk 2 5,83 12 

Montage av balk 8 9,72 20 

Montage av lilla vilplanet + gjutn. 1 13,22 14 

Bystning av stomkompsmaterial 8 3,33 27 

Första bjälklaget 1 33,00 33 

Repetitiva bjälklag 21 6,65 140 

Foga skarvar väggar 1 168,00 168 

Montage av THB + TLE 1 28,77 29 

Blanda och fylla dubbhål 3 13,13 40 

Montage av stämptorn 4 48,08 193 

Montage av balkonger 4 12,97 52 

Armering + gjutning 1 331,33 332 

LT Total (Verklig kapacitet) - - 1161 

 

TABELL 5.2- UPPMÄTTA CYKELTIDER OCH LEDTIDER 
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TABELL 5.3- TIDSÅTGÅNG FÖR VARJE MOMENT 

 

Således ges följande värden och resultat för den totala verkliga nyttjandegraden enligt ekv. 3; 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
1161

480∗4
= 60 %   

En fullständig tabell med sammanfattning av mätvärdena, samt fullständiga flödesscheman och tabeller som 

indikerar vart slacktider uppstår återfinns i bilaga 3.  
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5.2 BENCHMARK MELLAN FÖRETAG 
Följande rubrik redogör en sammanställning utav jämförelsen mellan en industriell byggare (företag ett), samt 

ett framstående företag inom tillverkningsindustrin (företag två) där de gemensamma, samt viktigaste faktorerna 

för förbättringsarbete, avvikelsebehandling, erfarenhetsåterföring samt styrning fastställs. 

5.2.1 ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Det som verkar vara gemensamt för företagen är att dem inte direkt jobbar med just erfarenhetsåterföring och ett 

totalsystem som hanterar detta saknas. Snarare är det diverse förbättringsarbeten, mätningar och 

avvikelserapportering som ligger i fokus, vartefter standarden uppdateras och på så vis förs nyvunna erfarenheter 

in i produktionen och övriga processer. En annan tydlig gemensam nämnare är att man arbetar utifrån ”best 

practise”, dvs. arbeta utifrån de i nuläget best kända metoderna. För företag 1 gäller att de nya metoderna förs in 

i ett system, antingen i det ”tekniska- eller processtandardoperationsbladet”, vartefter dem blir godkända som en 

ny standard.  

För att samla in och lagra datan som krävs har företag två mycket fokus på kvalité. Då stopp uppstår i produktion 

skall hela kedjan stoppas och någon ansvarig måste följa upp vad som hänt. All information lagras på en databas 

och kategoriseras. Detta gör att företaget kan utvinna värdefull statistik. Hela systemet är dessutom internetbaserat 

för att öka tillgängligheten.  

5.2.2 FÖRBÄTTRINGSARBETEN 

Både företag ett och två använder sig av förbättringsgrupper vid förbättringsarbeten inom produktion, vilka också 

utgör kärna för förbättringsarbetet. Inom företag ett existerar dessa på olika nivåer, exempelvis inköp, tekniska 

lösningar eller produktion. Gemensamt för alla grupper är att de består utav de individer som för tillfället hanterar 

ett visst område och station. För att styra gruppen, samt ansvara för förbättringsarbetet inom det specifika området 

används en teamleader. Teamleadern är alltså en person i produktion som är expert på ett visst område och har 

som främsta uppgift, utöver ovan nämnda, att leda det dagliga arbetet. Inom gruppen förs sedan diskussioner kring 

problem som uppstått och som man vill behandla. Vanligt är att man samlas runt den förbättringstavla som gäller 

för just den egna stationen och här följer upp hur utvecklingen gått sedan tidigare möten. Ansvar tilldelas här för 

kommande uppgifter. Viktigt att notera är att själva förbättringsarbetet inte skall ske under den avsatta tid som 

finns en gång i veckan utan förbättringsarbetet skall ske ständigt då möjlighet ges. Exempelvis då produktion står 

still eller man hinner producera sin kvot av moduler snabbare än vad takten har angett. 

En metod som används hos båda företagen, men framförallt hos företag ett är PDCA. Inne i produktion består 

detta arbete av förbättringstavlan, där en modell för PDCA:s alla steg finns tillgänglig. Utifrån denna arbetar man 

sedan i A3 format. På kontorsnivå sker arbetet på företag 1 i det s.k. ”lean-rummet”. Här samlas all information 

gällande avvikelser, rapporter, förbättringsförslag etc. Arbetet med förbättringar och PDCA är även på denna nivå 

dagligt återkommande. Individer kommer dit med information och går där ifrån med information. Det är inte alltid 

informationen hamnar rätt, men då finns ett system för att kvittera. Vid företag två är de motsvarande stegen, 

initation-pending-termination-closed, integrerade i avvikelsesystemet.  

När en förbättringsåtgärd skall tas fram eller då avvikelse uppstått så måste alltid en bedömning om hur akut läget 

är göras. Detta görs genom att kategorisera problemet som en short-term, eller long-term, dvs. hur lång tid får gå 

innan problemet måste vara löst. Vissa problem eller förbättringsarbeten som ligger på utvecklings eller chefsnivå 

och som oftast består av medarbetare från olika grupper, dvs. det finns en integrationskaraktär i projektet, görs 

oftast över en längre tid än vanligt förbättringsarbete. Då är det vanligt att arbeta med 5 why-analys samt Ishikawa 

diagram (fiskbensdiagram).  

Att arbetslagen får till en rotation mellan olika arbetsstationer är också viktigt, då detta leder till ”multi skilled 

workers” som kan täcka upp på flera stationer om någon station skulle sakna resurser. En medarbetare som 

dessutom ser helhet kanske har enklare för att motiveras och får större omväxling. Dock ser företag två rotationen 

som en svårighet vid långa ledtider.  Företag ett däremot premierar rotationen extra mycket då detta har blivit ett 

incitament för att höja lönen.   
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Förslagslådan är ytterligare en enkel detalj vid arbetet med förbättringar. På företag ett finns en sådan vid varje 

station där medarbetarna enkelt kan lämna förslag på förbättringar.   

5.2.3 AVVIKELSER  

Företag ett har ett simplare pappersbaserat avvikelsesystem som indikerar vem som är ansvarig, dvs. upptäckt 

felet, kategoriserar typen av fel samt beskriver problemet. Företag två har ett mer avancerat, vilket dock studien 

ej fått ta del av, men som är digitaliserat och bygger i princip på samma tänk. Företag två är mycket nöjda med 

systemet. Av intervjumaterialet framgår det att avvikelser rapporteras på liknande sätt i båda företagen. Det som 

dock är tydligast är hur företag två rapporterar avvikelser till ansvarig tekniker eller teamleader vid möten i deras 

utvecklings-/förbättringsgrupp. Här kan sedan information och avvikelser filtreras uppstreams, för att sedan föras 

in i deras avvikelsesystem.  

För att sedan enkelt visualisera och lyfta fram problem arbetar företag ett med en lista över de fem vanligaste 

avvikelserna; ”topp 5”. Listan uppdateras hela tiden, men så länge ett problem ligger bland de fem mest frekventa 

så skall de behandlas. Båda organisationerna har dessutom som måtto att ”gilla avvikelser”. Företag ett hävdar att 

om varje anställd ser på avvikelser ur den här synvinkeln så lyfts dem fram som något positivt och det är först då 

man kan göra något åt dem. Annars finns det en risk att fel som upptäckts förbli dolda för att man inte bryr sig 

eller inte vågar anmäla.  

5.2.4 FLÖDEN 

Båda företagen ser den taktade produktionen som en viktig komponent i deras lean-koncept. Att mäta flödet är 

givet, då det krävs för ett taktat flöde. När en implementering är genomförd är det också viktigt att fortsätta mäta 

för att se om förbättringen verkligen blev en förbättring. Företag ett hävdar att om resultatet vid 10 mätningar 

visat sig vara bättre skall förbättringen implementeras full ut och göras till standard, annars skall man återgå.  

5.2.5 STYRNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS 

För att lyckas med diverse förbättringsarbeten eller andra aktiviteter är det genomgående viktigt för båda företagen 

att tilldela ansvar. I företag ett så utser yrkesarbetarna själva vem som skall vara ansvarig för ett visst problem 

eller område.  Vidare måste det finnas en övertygelse hos ledning att lean-thinking är ett gynnsamt sätt att arbeta 

för att utvecklas långsiktigt. Diverse ”lean-spel” har övertygat styrelser förr, men få vågar satsa fullt ut. Värt att 

notera är att företag ett faktiskt försökte implementera lean redan 2007, men misslyckades. Metoden som man 

satsade på då var den s.k. 5S. Problemet då var att ledningen inte var uthärdliga, utan såg det snarare som ett 

projekt. Men när ledningen hade vilja och våga satsa långsiktigt, och inte bara se till kortsiktiga finansiella mål, 

så blev det slutligen arbetet kring PDCA som blev grundläggande för framgångarna och implementeringen.  En 

annan detalj för att lyckas med implementeringen är att det bör komma ett ledningsbeslut på hur man skall arbeta.  

De primära incitamenten för att jobba med förbättringsarbete är för företag ett: ”förenklar mitt arbete och gör det 

lättare”. Det som är intressant här är dock hur viljan till förbättringsarbete redan fanns från början hos de anställda. 

Det skall även nämnas att företag tvås implementering ligger så långt tillbaka i tiden att hela filosofin gällande 

lean har blivit en företagskultur och en självklarhet för alla inom organisationen.  Vidare behöver YA i produktion 

inte känna till leans fulla betydelse.  Däremot måste det finnas en viss grundförståelse för filosofin och för hur 

man skall arbeta. Att YA förstår vad takt innebär är exempelvis viktigt för företag två. Att ha avsatt tid en gång i 

veckan och använda sig av ett dagligt uppstartsmöte är en viktig detalj. Båda företagen har avsatt mellan 15-30 

min en gång i veckan.  

Alla problem skall lösas på den nivån de går att lösa på. De flesta felen och avvikelserna uppstår i början av ett 

projekt enligt företag ett, vilket leder till att det svårt att hinna med alla förbättringsförslag då. Detta avtar dock 

med tiden.   
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5.3 SAMMANSTÄLLNING ENKÄTER 
Av de medarbetare som fyllde i enkäten tillhörde större delen, 33 %, till den mest relevanta yrkesgruppen; YA 

stomme.  Generellt hävdar 80 % att de upptäcker 1-6 avvikelser per dag och endast 10 % hävdar att de aldrig 

upptäcker fel. Enbart hos YA stomme uppstår det i snitt 36 avvikelser per dag, men endast 62 % rapporteras. Detta 

skulle i sådana fall innebära att endast inom stommen uppstår 14 fel varje dag ej rapporteras in. Vidare vad det 

gäller rapportering så är det en klar majoritet som anser att detta enklast sker till närmsta lagbas eller arbetsledare, 

gärna muntligt. När det kommer till rena förbättringsförslag eller erfarenheter så hävdar 70 % att dem faktiskt 

rapporterar detta någon gång i veckan.  

Upplevelserna kring kommunikationen mellan ledning och YA/UE verkar vara segregerad. Snittet för alla 

yrkeskategorier ligger på 66 %, men spannet stäcker sig hela vägen från 0-100 %. Trots något bristande 

kommunikation anser endast 50 % att införande av daglig styrning vore bra. Vad det gäller kommunikationen 

mellan yrkesgrupperna så verkar det som 63 % gärna diskuterar problem och avvikelser någon gång i veckan och 

att detta då främst görs på bygget under arbetets gång.  

Den kanske viktigaste faktor, vad som motiverar till förbättringsarbete, kan även den fastställas som varierande. 

De två vinnande faktorerna är ”förenklat arbete” samt ”förbättrad arbetsmiljö och säkerhet” som vardera får 57 

%. Efter dessa följer det faktum att man ”får se sin idé eller reflektion bli verklighet” (47 %), följt av ”avsatt tid” 

(40 %) för att arbeta med förbättringsarbete. Endast 7 % anser att ekonomiska incitament eller ett 

konkurrenskraftigare företag (3 %) motiverar till att arbeta med förbättringsarbete. En annan viktig faktor för att 

stimulera motivationen ligger i enkelheten att rapportera. Det som ansågs vara det enklaste sättet var ”övriga” sätt 

(40 %). Därefter tyckte 33 % att pappersblanketter vore enkelt, medan endast 10 % förespråkade en applikation i 

mobiltelefonen.   

 

5.4 SAMMANSTÄLLNING AV AVVIKELSER  
Genom att granska och sammanställa de veckorapporter som fanns tillgängliga under studiens gång kunde en 

kategorisering av avvikelserna, samt deras frekvenser fastslås. Dessa redovisas i nedanstående paretodiagram: 

 

TABELL 5.4- SAMMANSTÄLLNING AV VECKORAPPORTER 
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6. ANALYS  
Analyserar arbetet i sin helhet. Fokuserar på att ställa teori mot resultat. Analysen kommer bidra med viktiga 

reflektioner som sedan kommer användas för att dra slutsatserna i nästkommande kapitel. 

 

6.1 FLÖDESANALYS 
Studien använder en metod som främst är avsedd för planering i större skala, CPM (AON), för att rita upp det 

flöde som sker i stomproduktionen. Detta skulle kunna ses som ett försök av att applicera denna metod på ett nytt 

område, dvs. flödesanalys och upprättande av flödesscheman på produktionsnivå. Den använda metoden anses 

överlag som lyckad då den har fyllt sin funktion till fullo. Dock har metoden varit tidskrävande. Eftersom AON 

egentligen kräver att ett flöde skall börja i, samt slut i en aktivitet, så kanske AOA hade varit mer gynnsamt. Men 

trots allt så ger valet av metod ingen större inverkan på resultatet, förutom att det hade varit mer tydligt vart ett 

moment hade börjat samt slutat.   

Det som gör CPM, och nedbrytningen i tydligt mätbara aktiviteter, framgångsrik är främst bidraget till att upptäcka 

små variationer och fel. De stora variationerna, så som stopp i produktion p.g.a. höga vindhastigheter, övriga 

väderförhållanden, försenade leveranser, uteblivna JIT-leveranser osv är enkla att upptäcka men många gånger 

svåra att göra något åt. Samt att förbättringsprocessen för dessa avvikelser oftast tar lång tid att genomföra. Därför 

är det ofta viktigt att se till de små dagliga variationerna och ständigt jobba med dessa, då man på så vis kanske 

kan undvika större problem i längden. De små avvikelsernas förbättringsåtgärder är ofta enkla att genomföra och 

är inte särskilt tidkrävande och dessutom ger lösta problem, även om dem är små, motivation till medarbetare att 

vilja fortsätta arbetet med förbättringsarbetet (Petersson m.fl, 2008).  

Då det ofta är flera aktiviteter som sker parallellt har detta medför att flera mätningar har varit svåra att genomföra 

på ett tillfredsställande sätt. Detta har lett till viss osäkerhet i mätningarna och då tiden varit begränsad har vissa 

aktiviteter ej hunnits med. Istället har det ansetts att fokus bör ligga på att få så trovärdiga mätningar som möjligt 

på de viktigare aktiviteterna. Vid framtida mätningar bör därför en större vikt läggas vid att kartläggningar sker i 

grupp, enligt Sörqvists (2004) modell. Vidare är det viktigt att notera hur de tider som uppmätts innehåller både 

värdeskapande arbete, nödvändigt arbete samt icke värdeskapande arbete (Blücher & Öjmertz, 2008). 

Exempelvis bidrar lastbilarnas genomsnittstid (6,9 min) med väntan och därför direkt slöseri. Däremot är slöseriet 

relativt lågt i inom momenten som uppmätts. De stora slöserierna ligger utanför det uppmätta området, dvs. all tid 

utöver den totala verkliga nyttjandegraden. Syftet är alltså att främst kartlägga de olika aktiviteterna inom de olika 

momenten, samt mäta deras verkliga tidsåtgång, så att variationen i förhållande till tidsplanen kan minskas genom 

stabilare produktion.    

För att lättare förstå syftet med att bryta ned i mindre beståndsdelar. Exempelvis så inleds varje dag med någon 

form av uppstart som ser olika ut beroende på vad det är för momentkategori och dag. Skall en yttervägg sättas så 

tar den första väggen betydligt längre tid då den innehåller fler aktiviteter, så som uppstart av kran, framtagning 

av material osv. Det är också viktigt att poängtera att inte ens de olika momenten genomförs helt standardiserat, 

även om så är tanken. Därför är nulägesanalysen något modifierad för att det ens skall vara möjligt att rita upp 

flödesscheman och göra dem mätbara. Vissa aktiviteter, så som blandning av bruk i moment 1.1 exempelvis, 

genomförs inte varje gång arbetet roterat en cykel, utan snarare när putsfickan är tom. Denna typ av oplanerade 

stopp leder till större variation och en mer svårberäknelig process. Vidare har inga oväntade stopp eller ställtider 

tagits räknats in, varpå resultatet för verklig nyttjandegrad t.o.m. kan påvisa något sämre värden än verkligheten.  

En viktig aspekt i längden, är att säkerställa att mätningarna kan göras om och jämföras i framtiden, dvs. se om 

förbättringar görs eller ej. Enligt lean-teorier och undersökningar som gjorts är det en fördel ju mer 

detaljerad/definierad en process är beskriven då det är enklare att lokalisera slöseri och variation (Petersson m.fl, 

2008). Dessutom har det visat sig vara viktigt att bryta ner och kodifiera (Frappaolo, 2008; Baskerville & 

Dulipovici, 2006) , inte minst för att sammanlänka Knowledge-Management med produktionsflödet.  
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Flera teorier (Petersson m.fl, 2008; Ballard & Howell, 1997) hävdar att genom kartläggning identifiera den 

verkliga kapacitet, eller vad som faktiskt KAN genomföras, medför att en produktionsplan som tas fram på denna 

bas har större produktionssäkerhet och leder till minskad variation, utan att kapacitet sänks. Även fast det initialt 

kan verka dumt att planera utifrån en ”medianhastighet”, så leder detta dock till att flödet undviker överbelastning. 

Har flödet dessutom en god standardisering och taktning kommer avvikelser och fel komma upp till ytan, något 

som gör att processerna kan optimeras utifrån detta och i längden bli vinnande (Petersson m.fl, 2008).  

För att stämma av hur väl produktionen uppnår sina mål utifrån planeringen skulle PPC kunna användas som 

mätetal (Johansen & Porter, 2003; Ballard, 2000). Vilken detaljnivå som bör användas är inte lätt att avgöra, men 

i praktiken kan det vara svår att bryta ner mätningarna i aktivitetsnivå, men däremot borde momentnivån, eller 

cykeltider vara möjliga att mäta. Exempelvis, om tidsplanen säger att tre vanliga ytterväggar skall vara satta mellan 

första rasten och lunch, men endast utfört två av tre, ges ett PPC på 66 %. Detta skulle alltså kunna vara början 

till ett taktat flöde. Givetvis kommer det inte bli på samma nivå som i en fabrik där en bättre kontroll på både inre 

och yttre faktorer ges, men det är åtminstone ett steg i rätt riktning.  

Det är tydligt att variationen är fortsatt hög i stommontaget. Ett mönster som kan urskiljas tyder dock på succesivt 

minskad variation under studien gång. Ses dessutom den tidigare studien av Atterström (Atterström & Theorin, 

2014) över, så har ytterligare en minskning av variationen gjorts på stommontaget.  Således kan slutsatsen dras 

att variationen minskar vartefter alla medarbetare inom projektet, främst yrkesarbetarna, genomför arbetet 

repetitivt på rutin. Även om det i dagsläget inte finns något uttalat eller standardiserat sätt att arbeta med 

erfarenhetsåterföring så sker alltså detta omedvetet (implicit lärande) via socialisering (Nonaka & Takeuchi, 

1995), dvs. mun-till-mun och observationer. Dessutom sker det en utveckling och ständig förfining av metoderna. 

För i samband med att arbetet trots allt är av en standardiserad karaktär med ett industriellt byggande som 

utgångspunkt, så utvecklas metoderna och processen.  

Vidare framgår det att slacktid existerar vid flera ställen. Dock är denna ej alltid relevant. Ett exempel är den för 

placering av pallbrickor. Själva aktiviteten tar inte lång tid att genomföra, däremot finns det mycket tillgänglig tid 

att genomföra den på, dvs. innan brickorna måste vara på plats för att placera exempelvis en WC-modul. Detta 

säger egentligen bara att resursen som utför aktiviteten har mycket tid över till annat. Ibland kan denna slacktid 

användas till värdeskapande aktiviteter på andra ställen, ibland inte. Värdeskapande tid skulle kunna vara att inleda 

andra moment som redan uppfyller alla förhandskrav (se flödesscheman), dock skall inte mer än nödvändigt 

produceras. Då uppstår slöseri i from av överproduktion, dvs. det första och kanske det mest allvarliga slöseriet 

(Liker, 2004; Petersson, 2008; Meiling, 2008). Istället kan då tiden användas för att jobba med förbättringsarbeten, 

något som alltid anses värdeskapande.  

Då nyttjandegraden bestämts har ingångsvärdet för tillgänglig (planerad) tid för just det specifika momentet 

hämtats ur veckotidsplanen samt huvudtidplan. I nästan alla fall definieras alltså inga specifika tider utan grafiska 

staplar indikerar beräknad tid. Detta har lett till att tiderna för vissa moment kanske är för högt skattade, medan 

andra för lågt. Vissa nyttjandegrader blir därför över 100 %, vilket tyder på att man inte borde hinna färdigt arbetet 

inom ramen för den planerade tiden. Men eftersom det finns mycket slacktid, både i planeringen och i arbetet, 

hinns oftast alla moment med åtminstone under rätt dag. Att nyttjandegraden många gånger är under 50 %, 

framförallt för de mätningar som har störst säkerhet, dvs. väggar och bjälklag, är intressant. Detta skulle kunna 

innebära att det finns väldigt mycket slöseri utöver slacket inom momenten, samt aktiviteter som inte noterats. 

Andra faktorer kan vara att arbetslaget arbetat mer effektivt då tiderna uppmätts, dvs. då dem varit ”iakttagna”, 

vilket lett till ett lägre medianvärde. Generellt finns det källor som pekar på att snittet för nyttjandegraden i 

produktion är runt 30 % (Stehn, 2014) vilket skulle innebära att Urban Flex, med sina 60 %, trots allt ligger en 

bra bit över detta, nästan 100 % bättre rent av (åtminstone i stomproduktionen). Faktum är att de 60 % som 

klargörs som total nyttjandegrad är närmre verkligheten, om produktionen flyter på utan avbrott och inga oväntade 

avvikelser uppstår, än någon annan nyttjandegrad då den tillgängliga tiden definitivt är 480 x 4 minuter. Dock är 

det också viktigt att inte stirra sig blind på nyttjandegraden, då denna egentligen bara säger hur väl man kan följa 

tidsplanen och hur mycket inplanerad slacktid som finns. Att 40 % således skulle vara direkt slöseri samt 

nödvändigt men icke värdeskapande stämmer väl överens då Josephson & Saukkoriipi (2005) hävdar att ca 33 % 

är direkt slöseri.  
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En annan, känslig men verklig reflektion som kommer ur de observationer som gjorts, är hur YA ofta blir 

stillastående i produktion. Även om produktionen är i full fart så finns det mängder med tillfällen då en cigarett 

tas upp eller diskussioner om diverse saker förs. Detta är säkert bra till viss del då implicit och tacit kunskap delas 

via socialisering, samt för upprätthållandet av en god stämning och motivation i det dagliga arbetet. Skulle arbetet 

bli för monotont kanske motivationen sänks och produktiviteten faller. Men vid benchmarkingen med de två andra 

företagen indikerar mycket på att denna ”sociala tid” tid inte existerar. Här arbetar YA och montörer konstant då 

det inte är rast. Det finns alltså inget direkt utrymme för att gå och funderar över vilket moment som är näst och 

vad som behöver göras då. Skulle det bli tid över p.g.a. stillestånd eller överproduktion, används tiden till 

förbättringsarbeten.  Givetvis handlar inte lean om att stressa, utan att arbeta smart och effektivt. Men drivet kan 

endast uppstå om medarbetarna sporras till det genom olika incitament, då grunden med lean är att alla skall ha 

samma mål och samverka med varandra (Liker 2004; Dennis & Shook, 2007; Johnsson, 2013).  

Många gånger har det också observerats diverse oklarheter i vad som skall göras. Genom att implementera diverse 

poka-yoke (Petersson m.fl, 2008) rutiner och göra montaget idiotsäkert slipper man ödsla tid på funderingar. 

Exempelvis är det ibland oklart åt vilket håll en innervägg skall sättas eller vart den skall sättas då litteran mellan 

ytter och innerväggar är onödigt likartade.  

Det sista steget som Sörqvist (2004) nämner är hur aktiviteter kan flyttas runt för ett mer rationellt flöde. Då tid 

för detta inte funnits, samt komplexiteten i det hela, så återstår alltså detta moment för att ytterligare försöka 

reducera variationen. En annan viktig faktor för att ens få ett standardiserat och repetitivt flöde är att verkligen 

planera in allt. I dagsläget så fylls exempelvis putsfickan på vid behov, inte vid ett inplanerat tillfälle, något som 

leder till variation i produktionen. Andra sådan aktiviteter som ej sker repetitiv eller skapar variation, är; vart och 

när monteringen av skyddsräcken sker, räcken för balkonger, montering av halfen-infästningar, isolering och 

annat material som inte är på plats, verktyg som inte finns på plats i tid, letande av diverse material, mm. Genom 

att uppdatera de nyligen framtagna metodstandarder, dvs. det som skulle kunna liknas vid arbetsberedningar eller 

standardoperationsblad, täcka in vilka material och verktyg som skall finnas på plats innan arbetet inleds, samt 

vart man hittar dessa.  

Genom att följa Koskelas (1992) 11 principer, t.ex. minska antalet aktiviteter, kan även variationen minskas. I 

dagsläget finns det kanske onödigt många moment där variation kan uppstå.   
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6.2 ANALYS AV BENCHMARK MELLAN FÖRETAG 
Utifrån Koskelas (1992) 11 principer förespråka bl.a. att genomföra benchmarkings på sin konkurrenter och att 

det finns viss skillnad mellan industriella byggare och tillverkningsindustrin i stort råder det inga tvivel om. Att 

det dessutom är ännu större skillnad mellan en industriell byggare som bygger sina moduler i fabrik och en mer 

traditionell byggare, om än dock, modulfokuserad kan man också fastslå. Dock finns det även likheter mellan dem 

alla där man kan säga att det företag som finns inom tillverkningsindustrin har kommit längst i sin väg mot lean, 

följt av den industriella byggaren och sist den traditionella.  

Vidare visar resultatdelen på flera viktiga likheter. En som är extra intressant är att inget av företagen har ett 

specifikt system eller jobbar utpräglat med erfarenhetsåterföring. De erfarenheter som återförs är dem som blivit 

en standard via förbättringsarbetet. Således är det förbättringsarbetet som driver erfarenhetsåterföringen.  

Vad det gäller förbättringsarbetet så drivs det i sin tur till viss del av avvikelserna, precis som Anhede & Hillberg 

(2015) och Petersson m.fl. (2008) förespråkar, varför dessa ges en annan central roll i båda organisationerna. 

Genom att samla avvikelser och fel med kodifierade byggdelar eller aktiviteter fås statistik som kan användas för 

att fokusera förbättringsarbetet. På detta vis binder man samman förbättringsarbetet med avvikelsehanteringen. 

Att ”gilla avvikelser” är ett motto som båda företagen utgår ifrån. Att företag ett dessutom har ett integrerat 

digitaliserat avvikelsesystem, vilket bör eftersträvas (Baskerville & Dulipovici, 2006), beror främst på att dem 

arbetat längre med denna typ av arbete och är generellt en mer utvecklad och mogen organisation.  

Då det avvikelsedrivna förbättringsarbetet oftare behandlas högre upp i organisationen under en längre tid via 

tvärfunktionella förbättringsgrupper så är det minst lika viktigt att de lägre nivåerna ute i produktion bedriver ett 

dagligt arbete med ständiga förbättringar. Detta innebär i praktiken att man har daglig styrning där man redogör 

dagens arbete, stämmer av hur man ligger till samt tar upp problem till ytan. Att jobba utifrån modellen PDCA 

(Liker & Franz, 2011; Petersson m.fl, 2008), sätta ansvariga för varje uppgift, ha teamleaders och 

förbättringsgrupper samt avsätta tid för att reflektera över problemen och föra längre avstämningsmöten är 

självklarheter. Man bör dessutom försöka lösa problemen på den nivån det gäller, utan att blanda in allt för många 

intressenter.   

Motivationsfaktorn för att jobba med förbättringsarbete har generellt sett varit att det ”underlättar deras eget 

arbete”. Dock är företagskulturen väldigt viktigt. Båda företagen, men framförallt det inom tillverkningsindustrin, 

har sedan lång tid tillbaka en djupt rotad företagskultur som innebär att man arbetar på just detta sätt. Dessutom 

har båda företagen avsatt tid i enlighet med Nonakas (2007) principer. Något som ytterligare främjar motivationen. 

En annan intressant faktor som kommer in här är hur arbetarna för de båda företagen faktiskt tillhör industrifacket, 

medan yrkesarbetarna för det studerade företaget tillhör bygg. Detta kan bli en komplikation då byggfacket är 

mycket starkt och det kan därför vara svårt för byggföretagen att driva igenom förändringar.  

Vad det gäller själva produktionen verkar det taktade flödet vara en stark gemensam nämnare. Genom det taktade 

flödet så ser man ytterligare en anknytning till förbättringsarbetet, dvs. om en förbättring eller ändring införs så 

måste man mäta, något som är grundläggande för ett taktat flöde, för att klargöra om det verkligen blev en 

förbättring. Takten bör även den bestämmas utifrån kundens önskemål, men detta är återigen svårt att göra då 

kunden verkar nöjd med takten i dagsläget, men över tid borde en högre takt gynna företaget. Dock är det viktigt 

att man hela tiden vet att man har en kund att jobba mot, annars är det bara rent slöseri, enligt leans principer 

(Liker J. K., 2004; Dennis & Shook, 2007; Petersson m.fl, 2008) och de 8 slöserierna som definieras av Liker 

(2004).  
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6.3 ANALYS AV ENKÄTER 
Att endast 30 personer har tillfrågats vid enkätundersökningen beror främst på att det vid genomförandetillfället 

inte fanns fler att tillgå. Nyberg (2000) hävdar att det vid enkätundersökningar bör ingå bortåt 40 person, men 

eftersom större delen, 33 %, av de tillfrågade tillhör den primära gruppen av YA så väljs därför urvalet och 

mängden deltagare vara acceptabelt. Vidare skall det nämnas att snittet om 36 avvikelser per dag kan ligga i 

överkant. Detta eftersom flera arbetar kan ha noterat samma fel, något som enkäten omöjligt kan ta hänsyn till. 

Därför blir det också svår att avgöra huruvida de 62 % av de rapporterade felen i stommen är en för högt, för lågt 

eller trovärdig siffra. Rent teoretiskt så kan samma avvikelse rapporterats av flera medarbetare, vilket leder till att 

62 % är för högt, d.v.s. verkligheten är sämre än vad enkäten indikerar. Men samtidigt kan flera medarbetare 

upptäckt samma avvikelse, vilket man tar hänsyn till i enkäten, men det var endast en som rapporterade in den. 

Då skulle detta betyda att 62 % är för lågt. Dock är det mindre troligt så analysen pekar på att 62 %, eller färre, 

av de upptäckta avvikelserna rapporteras. 

Att kommunikationen är segregerad och variera mellan 0-100 % beror troligtvis främst på det faktum att vissa av 

UE inte har svenska som modersmål. Själva indikationen på 66 % ”nöjdhetsgrad” av hur väl kommunikationen 

fungerar kan endast ses som ett index att utgå ifrån vid framtida mätningar, eftersom ingen teori kring vad som 

kan förväntas har hittats. Införandet av daglig styrning möter troligtvis motstånd då mentalitet generellt kan 

upplevas motstridig. Förändringar är inte alltid välkommet, speciellt inte om det tar upp tid då man annars hade 

kunnat arbeta för sitt ackord, en fråga som kan diskuteras länge och väl men som ej kommer behandlas vidare i 

denna studie.  

Motivationsfaktorn som pekar på att ”förenklat arbete” är den viktigaste, stämmer väl överens med teorin 

(Swerea/IVF, 2013). Dock är det intressant hur motivationsfaktor två, ”mer pengar i form av belöning eller 

bonussystem”, hamnar på näst sista plats. Förklaringen ligger troligtvis till viss del i de fantastiskt goda löner de 

flesta YA redan lyfter, men sedan råder antagligen en generell uppfattning om att man inte vill visa sig vara ”girig” 

i en undersökning. Även det tredje näst mest populära motivationsfaktorn enligt teorin, ”tryggare anställning…”, 

hamnar på sista plats i studiens undersökning. Något som tyder på en självsäkerhet hos YA/UE, eller brist på 

förståelse för förbättringsarbetet och vikten i att bli konkurrenskraftiga.  

Vad det gäller rapporteringssätten så förespråkas, inte helt oväntat, ”övriga” metoder. Vilket skulle kunna vara att 

muntligt redogöra för närmsta chef som omnämns i resultatet. Att mobilapplikationen hamnar så långt ner beror 

troligtvis mestadels på det generationsskifte som håller på att ske. För trots allt ligger det en stor användarvänlighet 

och många fördelar i en applikation, eller ett handburet system, som omnämns av Meiling (2008).  

 

6.4 ANALYS AV VECKORAPPORTER  
Tabell 5.4 redovisar inte återkommande fel, utan endast avvikelser som är nya för projektet. I verkligheten återkom 

liknande fel flera gånger men noterades sällan mer än en gång i rapporterna, därför valdes denna metod för att 

redovisa resultatet. Hade Peterssons m.fl, (2008) modell följts fullt ut och en viktning av alla fel, dvs vilka 

konsekevener dem givit, presenterats kanske resultatet sett annorlunda ut. Indikationen i nuläget är dock att de 

flesta nya fel, 75 %, uppstår inom kvalité och inpassning, ritningar/dokument eller skador. De två största staplarna 

står enbart själva för 66 %. Detta kan sättas i relation till tidigare studiers observationer (Ballard, 2000; Ballard & 

Howell, 1997; Wambeke, Hsiang, & Liu, 2011; Meiling, 2008) gällande avvikelser. Dessa indikerar att de flesta 

orsaker som uppstår i produktion och leder till att diverse aktiviteter inte kan fullföljas inom den planerade tiden 

främst kan relateras till ritningar/dokument, material, planering eller att föregående aktiviteter ej blivit 

färdigställda. Värt att notera är att även om en det uppstår en avvikelse, så innebär inte det att produktionen inte 

klarar av att följa planeringen 

Det bör även tas i beaktande att extrema variationer, som exempelvis dåligt väder kan bidra till, inte är relevant 

för studien då dessa inträffar sällan, samt oftast svåra att förebygga eller påverka. 
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7. SLUTSATS   
Detta kapitel drar slutsatser utifrån resultat och analys, samt ger konkreta förslag på hur arbetet med knowledge-

management i produktion kan implementeras, bedrivas samt utvecklas. De slutsatser som dras har som syfte att 

besvara forskningsfrågorna. Utifrån teori, analys, samt resultat har modeller och mallar för hur arbetet med KM 

kan bedrivas tagits fram. Modellerna och mallarna har anpassats efter NCC:s organisation och med fokus på 

produktionen.  

 

7.1 ALLMÄNT  
Först och främst skall det konstateras att allt som görs och implementeras, bör ha någon form av förankring i leans 

filosofi, dvs. grunden i både leanhuset, TPS och Likers 14 p-modell. Vidare står det klart att minskad variation 

inte endast kan uppnås via en enda konkret metod eller modell, utan snarare via ett helhetstänk med fokus på 

detaljer. Alltså, ”fokusera kontrollen över hela processen”, som Koskela (1992) nämner som en av de 11 

principerna. Eftersom målet med ökad produktivitet genom arbete med minskad variation och 

erfarenhetsåterföring är väldig komplext, där teorier och resultat ständigt integrerar med varandra kommer därför 

resterande delar av detta kapitel klargöra och lyfta fram de allra viktigaste faktorerna för att lyckas.  

 

7.2 HUR MAN KAN MINSKA VARIATION OCH LEDTIDER I STOMMONTAGET, UTAN 

ATT GÖRA STÖRRE INGREPP PÅ KONCEPTETS KONSTRUKTION  
Inom industrin används vanligtvis statistiska kontrollteorier och verktyg, dock är den producerade volymen 

mycket mindre i ett byggprojekt, vilket leder till färre data att bygga representativ statistik på. Dessutom, eftersom 

variationen fortfarande är relativt stor, och stabiliteten inte är tillräckligt hög skulle den insamlade datan i projektet 

Foderladan inte ge en rimlig standardavvikelse att arbeta med.  

Istället ses en av de viktigaste slutsatserna för att minska variation samt uppnå en högre produktivitet med 

minskade ledtider över tid att en integration mellan knowledge management, förbättringsarbete samt produktion 

bör uppstå. Detta innebär att, utifrån gällande teorier kring lean och knowledge management, kan kartläggning av 

processer samt kodifiering av aktiviteter och kunskap ses som en gemensam nämnare och nyckelfaktor för att 

lyckas i längden.  

Vad det gäller förbättringsarbetet måste organisationen arbeta med ett kontinuerligt, standardiserat och 

avvikelsedrivet sådant för ständig utveckling, där målet är perfektion. För att stödja förbättringsarbetet finns det 

strategier och samt diverse modeller som kan och bör nyttjas.  

Att ständigt mäta vilken nivån man ligger på i dagsläget, för att veta om införda förändringar verkligen är till det 

bättre, samt hitta avvikelser, måste ses som en självklarhet. Men för att mätningarna skall vara relevanta krävs det 

att en tydlig standard sätts. Saknas en tydligt definierad mätbar standard är det omöjligt att definitivt avgöra om 

något avviker från vad som är normalt.   

För att smidigt länka ihop alla delar och som kronan på verket har sedan principer för ett KM-system, samt diverse 

modeller och mallar, tagits fram. Systemet benämns som Activity-Network-Based Knowledge Management 

(ANBKM) och kommer redovisas längre fram i detta kapitel och bör i framtiden ges en central roll. Systemets 

främsta avsikt, utöver ovan nämnda, är att fungera som en stödfunktion till övriga aktiviteter. Därför innehåller 

systemet diverse funktioner, som ur ett lean och kunskapsöverförande, samt kunskapsutvecklande perspektiv, 

anses viktiga. Figur 7.1 redogör en schematisk bild över hur integrationen ser ut. Hur arbetet med och 

implementeringen av, systemet och övriga modeller skall ske samt bedrivas, beskrivs under nästföljande rubriker. 
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FIGUR 7.1- HUR KM BINDER SAMMAN FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH PRODUKTION MED STÖD AV ANBKM-SYSTEMET 
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7.3 HUR MAN KAN IMPLEMENTERA SAMT ARBETA MED ETT ENKELT, EFFEKTIVT 

OCH PÅ SIKT STANDARDISERAT ERFARENHETSÅTERFÖRANDE 
Det framgår tydligt att erfarenhetsåterföring är svårdefinierat och det som oftast söks är egentligen någon form av 

KM-system, dvs. inte förmågan, utan hur man skaffar förmågan att skapa eller överföra kunskap. Av denna 

anledning, i samband med flera andra, är ett KM-system essentiellt för att lyckas med erfarenhetsåterföring, vilket 

även förtydligas i figur 7.1 ovan. Vidare kan det konstateras att inget av de båda studerade företagen direkt arbetar 

med ren erfarenhetsåterföring, utan snarare har ett avvikelsedrivet förbättringsarbete där förbättringar, varefter 

dem blivit godkända, förs in i de tekniska- eller processtandardoperationsbladen och på så vis blir en 

företagstillgång. Således dras slutsatsen att erfarenhetsåterföringsmodellen (KM), vilken illustreras i figur 7.2 

samt bilaga 9, bör bygga grunden utifrån dessa principer. Då ANBKM- system inte rent fysiskt är framtaget ännu, 

kommer vara komplext att implementera, innebära en stor förändring samt det faktum att allt inte bör 

implementeras på en gång så är det relevant att börja på ett mindre komplext plan. Då förbättringsarbete verkar 

vara en bra utgångspunkt att börja sin resa mot lean, eller bara utvecklas som företag, kommer nästföljande text 

redogör för hur de olika beståndsdelarna för förbättringsarbete kan implementeras samt hur arbetet skall gå till. 

Avslutningsvis redogörs hur ANBKM-systemet skall implementeras och användas.  

Motivation: 

Eftersom det är svårt att få medarbetare att vilja jobba med erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete måste det 

första steget vara att skapa motivation. Då grunden för lean ligger i dess filosofi, samt standardiserade arbetssätt 

och stabilitet, bör därför alla medarbetare få grundläggande utbildning inom området. Vidare bör arbetsledarna, 

som ses som kanske de viktigaste kunskapsarbetarna (knowledge-workers) och utgör det kritiska chefslagret ges 

en ytterligare förståelse för lean, eftersom auktoritet dels skall komma från kunskapen kring lean, men även från 

ett förtroende för arbetsledaren. Av de observationer som gjorts, i kombination med de dagliga samtalen som 

förts, kan slutsatsen dras att en arbetsledare som har en tydlig, och gärna långt tillbakagående, förankring i 

produktion vinner mer respekt hos YA.   

Vidare är det viktigt att avsätta tid. Genom att ha en avsatt tid, som är kontinuerligt återkommande varje vecka 

och planera efter detta, dvs. dem få fortfarande lika mycket betalt, även om det för tillfället inte produceras något. 

Andra incitament så som; bonusar i from av pengar, få beröm eller erkännande för en förbättring som blivit 

genomförd, utse årets/månadens/veckans innovatör eller helt enkelt få medarbetar till insikt om att företagets 

konkurrenskraft ökar är bara några exempel på incitament som enkelt skulle kunna stärka vilja till 

förbättringsarbete och delad kunskap. En hårdare, men mer direktverkande åtgärd, är att ta ett ledningsbeslut om 

att man jobbar på detta viset på det här företaget. Passar inte det kan man se sig om efter en annan arbetsgivare.  

Genom att få medarbetare att ”gilla avvikelser” och se det som något positivt som ständigt eftersöks under 

produktionens gång, kan det även uppstå en tävling. Exempelvis kan det via statistik avgöras vilka 

förbättringsgrupper, eller individer som rapporterat in mest avvikelser eller förbättringsförslag. Om avvikelserna 

eller förbättringsförslagen dessutom kan följas upp av rapportören stärker detta viljan till fortsatt 

förbättringsarbete ytterligare.  

Om avslutning är skall det sägas att allt som görs, måste vara extremt enkelt. Det skall alltså inte ta någon extra 

tankekraft, eller tid, att utföra en rapportering av något slag.  

Standardiserat:  

När väl motivationen finns på plats, skall en standard för hur förbättringsarbetet skall gå till väga sättas. Här är 

det viktigt att alla parter som skall delta är med och sätter upp villkoren, så att alla deltagare känner sig delaktiga. 

Dock finns det en del parametrar som bör uppfyllas. Att arbeta i förbättringsgrupper är en sådan. 

Förbättringsgrupperna består oftast av individer som arbetar inom samma område, exempelvis stommontering, 

och även fast själva förbättringsarbetet skall pågå parallellt under produktionen är det viktigt att förbättringsarbetet 

under de olika mötena sker i grupp. Under mötena skall dessutom ansvar tilldelas varje person i 

förbättringsgruppen. Personen i fråga har sedan i uppgift att lösa problemet inom den utsatta tiden, vilket kan 

definieras som short-term/long-term eller så är det helt enkelt ett återkommande moment så som städning för ett 

visst område. Exempelvis skulle short-term innebära att ett problem skall vara löst innan lunch.  
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Vidare är det viktigt att jobba utifrån en standardiserad mall och metod. Studien har identifierat PDCA som en 

bra metod att utgå ifrån. Mallens utseende som återfinns i bilaga 7 skall sedan, i A3-format, appliceras på en tavla 

i anslutning till förbättringsgruppen faciliteter. Vid större problem kan dessutom metoden ”5 Why” användas för 

att nå rotorsaken till ett problem eller avvikelse.  

Att förbättringsarbetet sker i olika nivåer, dvs. produktionsnivå, produktionsledningsnivå, etc., är viktigt att förstå. 

Vissa förbättringsarbeten kräver flera olika discipliner av kompetens och kan därför ta längre tid att lösa. Till 

dessa problem och förbättringsarbeten krävs tvärfunktionella förbättringsgrupper, mer tid och är vanligast på 

produktionsledningsnivå och uppåt. Däremot skall man alltid sträva efter att lösa problemen på den nivån det är 

möjligt, dvs. så långt ner som möjligt. Genom att jobba med korta PDCA-cykler på produktionsnivå och på så vis 

oftare lösa problem, uppstår dessutom ytterligare en motivationsfaktor.  

Kontinuerligt: 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är ihärdighet och kontinuitet. Ofta dör förbättringsarbetet och strävan att 

bli lean i samband med att man endast ser till kortsiktiga och ofta finansiella mål. Här måste det finnas en stark 

tro på processerna och våga löpa linan ut. Genom att ha daglig styrning, förslagsvis ett möte i början av varje skift, 

kan; kritiska frågor lyftas upp till ytan, information om dagen ges, uppföljning av gårdagens produktion gås 

igenom samt övriga frågor ventileras. Att avsätta tid för uppföljning och diskussion av pågående, samt nya, 

förbättringsarbeten är viktigt för kontinuiteten. Förslagsvis bör ca 30 minuter avsättas enbart för denna typ av 

arbete.  

Avvikelsedrivet: 

När motivation, standarder och kontinuitet finns är det dags att implementera den kanske viktigaste faktorn för ett 

lyckat förbättringsarbete; avvikelserapporteringen. Arbetet med att söka efter avvikelser, eller som det tidigare 

nämns ”gilla avvikelser”, är inte helt lätt. I dagsläget finns det dock en funktion för detta. En extern person som 

kontinuerligt rapporterar in sina erfarenheter och avvikelser. Dock har denna person sällan möjlighet att vara 

överallt samtidigt och dessutom finns det ingen fast struktur för hur rapporter eller arbetsstrukturen skall se ut. 

Troligtvis kommer alla rapporter slutligen hamna i en stor hög med mängder av information som kanske dessutom 

inte är relevant i framtiden. För att säkerställa kvalitén och minskad variation över tid bör därför förbättringsarbetet 

bli införlivat i det dagliga arbetet. Det bör dessutom påverka alla intressenter, dvs. YA, arbetsledning, UE, 

konsulter etc. Men eftersom implementeringen som tidigare nämnt måste ske enligt parollen skynda långsamt, 

och som filosofin säger ”ta långsamma beslut-implementera snabbt”. Då fokus är på produktionen kommer läget 

för YA beskrivas här näst.  

Genom att kodifiera avvikelser, enligt studiens modell för avvikelserapportering, kan statistik föras och fokus kan 

enklare riktas mot de byggdelar eller moment som kräver det. En bra metod är att alltid utse de topp 5 vanligast 

förekommande, samt mest inverkande avvikelserna. I produktion är ofta fallet sådant att avvikelser kräver 

intressenter utifrån (konstruktörer, el, ventilation) eller högre upp i kedjan för att förhindra framtida fel. Här är 

det alltså arbetsledarens ansvar att filtrera uppåt, då denne bör känna till vilka kontaktpersoner som berörs. Om 

inte annat stöttar ANBKM-systemet med detta. I övrigt bör man annars alltid sträva efter att lösa problemen på 

den nivån det uppstått, dvs. så långt ner som möjligt, utan att glömma dokumenteringen av lösningar!  

Initialt bör det avvikelsedrivna förbättringsarbetet bedrivas i pappersformat, t.ex. via den mall för 

avvikelserapportering som gjorts, se bilaga 8. Dock skall strävan hela tiden vara att digitalisera systemet för att 

enkelt föra statistik, smidighet vid rapportering samt att datan inte kan försvinna på samma vis som papperslappar.  

Förbättringsförslag: 

Vidare kan spontana förbättringsförslag inkomma på exakt samma vis som avvikelserapporteringen. Dessa läggs 

sedan i en förslagslåda och behandlas vid varje uppstartsmöte.  

Erfarenheter:  

Eftersom rent erfarenhetsåterföringsarbetet inte är väl utvecklat eller av högsta prioritet är det svårt att bestämma 

exakt hur detta skall gå till väga. Som tidigare nämnt är hela arbetet med ständiga förbättringar den dominerande 

formen av erfarenhetsåterföring, speciellt då fokus för studien ligger i produktionen och ett kontinuerligt arbete 
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utifrån best-practise bör prioriteras. Det som dock kan göras för att återföra viss kunskap är att arbetsledare och 

övrig platsledning skriver vecko- och slutrapporter av under/efter projektet. Där gås det igenom vad som fungerat 

bra, respektive mindre bra. Dock är det troligtvis svårt för platsledningen att hinna skriva rapporter.  

En annan, mer specifik metod för att utvinna kunskap, är knowledge harvesting. Förslagsvis kan denna användas 

någon gång i halvåret för att följa upp metodstandards och eventuellt göra större förändringar. Det är då rimligt 

att man samlar de, av respektive grupp utsedda, bästa yrkesarbetarna för intervjuer och kanske en gemensam 

workshop för att utbyta erfarenheter och utveckla produktionen.   

ANBKM-systemet  

Den primära funktionen för systemet är knowledge-map-funktionen som skall integrera och knyta samman 

produktionen (som är företaget kärnverksamhet) med förbättringsarbetet. Knowledge-mappen är alltså startsidan 

där hela byggprocessen visas och där sedan alla moment och aktiviteter skall finnas kodifierade. Att ta fram alla 

moment och aktiviteter är givetvis ett stort projekt. Men om några intressenter från varje område väljs ut bör inte 

arbetet bli allt för omfattande. Att kartlägga processer och aktiviteter görs dessutom med fördel om det är mer än 

en observatör.  

De sekundära funktionerna, som stödjer den primära, är dokumenthantering, rapportering, ärendehantering, 

kontaktuppgifter, diskussionsforum samt statistikuppföljning. Alla med syftet, att främja kunskapshantering och 

utvinna tacit och explicit kunskap över hela byggprocessen. För just produktionen görs denna sedan explicit via 

metodbeskrivningar och arbetsberedningar.  

Som tidigare nämnt så kan inte systemet implementeras direkt. Men vid implementeringen av systemet är det 

viktigt att det integreras i den nuvarande IT-strukturen. För att få en smidig start kan det dessutom vara klokt att 

ge alla berörda en introduktion till systemet. Förslagsvis görs detta via en interaktiv introduktion som alltid går 

igång automatiskt första gången systemet startas för en ny användare. Introduktionen bör sedan även gå att finna 

under fliken dokument, om så skulle behövas. Systemet bör dessutom ha en person som ansvarar för hela KM 

arbetet och som säkerställer att allt fungerar och används som det är tänkt, samt uppdaterar vid behov. 

 

7.4 HUR MAN KAN OPTIMERA STOMMONTERINGSPROCESSEN FÖR MINSKAD 

VARIATION 
Eftersom nyttjandegraden ”endast” är runt 60 %, innebär det att ca 40 % av den totala tiden som finns inplanerad 

in skall behövas nyttjas. I nuläget behövs dock oftast all schemalagd tid nyttjas, så troligtvis är dessa 40 % direkt 

slöseri eller nödvändigt men ej värdeskapande. Dessutom indikerar flera av momenten på att slacktider existerar 

så således borde det finnas en hel del tider över. Denna överblivna tid kan dels reduceras genom en mer exakt 

produktionsplanering, men ger även ett gyllene tillfälle att bedriva förbättringsarbeten (som ju primärt skall 

bedrivas parallellt med produktionen men ses som värdeskapande).  

Flöde: 

Stomprocessen kan ses som repetitiv, men brister på ett antal ställen. Att standardisera stommonteringsflödet, 

samt uppnå kontinuitet är viktigt för den minskade variationen och för förbättringsarbetet. Om alla moment görs 

i exakt samma ordning reduceras den egenhändigt skapade variationen. Vidare måste produktionen börja mätas. 

Även om vissa källor hävdar att mätningen av ett flöde inte får börja för tidigt, så kan vissa enklare mätningar i 

from av PPC hjälpa produktionen att få bättre kontroll. I längden bör man sikta på att få ett taktat flöde, dock är 

variationen i nuläget alldeles för stor och med det faktum att extrema variationer i form av väderinverkan, 

uteblivna JIT leverans etc., fortfarande kan uppstå är det svårt att avgöra om man ens kan nå så pass små 

variationer att ett taktat flöde är möjligt. Ytterligare ett sätt att minska variationen är att rationalisera flödet, vilket 

eventuellt skulle kunna göras genom post-it lappar som symboliserar aktiviteter i flödet som sedan omstruktureras 

utifrån den kritiska vägen (critical path).  
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Förenkla: 

Att skapa metodbeskrivningar som ständigt uppdateras då en ny, bättre metod kommit fram via best practise och 

förbättringsarbete, är en självskriven metod för att minska variation. En annan leanteori, som används allt för 

sällan inom byggproduktion, är poka-yoke. Detta är ett enkelt, visuellt verktyg, för att minska variation utan större 

kostnad. Att dessutom minska antalet moment, eller aktiviteter, minskar antalet steg i monteringen som skall 

genomföras och således antalet ställen fel kan uppstå vid.  

 

Produktionsplanering: 

Genom att mäta den verkliga genomsnittliga kapaciteten, använda PPC, samt CPM kan en mer precis 

produktionsplan med högre nyttjandegrad, mer kontroll och högre stabilitet skapas. 7.4 modeller  

 

7.5 MODELL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM 
Ett koncept har tagits fram och visualiserats. Detta har gjorts genom att skapa ett produktionsanpassat KM-system, 

men som även kan appliceras på andra steg i byggprocessen samt olika yrkeskategorier, där erfarenhetsåterföring, 

avvikelsehantering samt förbättringsarbete integreras och står i centrum. Konceptet bygger på network-based, 

samt activity-based knowledge management, där teorier kring knowledge maps står som förebild. I grunden är det 

mer eller mindre en sammanslagning av de båda, där principer för hur systemet kan se ut tagits fram. Konceptet 

kallas för Activity-Netwrok-Based Knowledge Management (ANBKM), men kommer framöver oftast benämnas 

som ”systemet” eller ”modellen”.  

Utifrån de tre framgångsfaktorerna, människa, organisation och teknik (Lehner & Haas, 2010) så kan det 

framtagna systemet identifieras som det tekniska system som benämns under punkterna 11-13. Därför är det 

viktigt med användarvänligheten, interaktionen i den tillgängliga IT-strukturen, samt att alla nödvändiga 

funktioner finns.  

Följande funktioner bör ingå i systemet:  

Funktion Innehåll och syfte 
Knowledge maps Konceptet har som mål att både vara ett traditionellt knowledge-map system, samtidigt 

som ett mer dynamiskt system är viktigt för utvecklingen och lärandet. Eftersom mycket 

av den viktigaste kunskapen är tacit och överförs mun-till-mun så bör det finnas 

diskussionsforum som stödjer det implicita lärandet och överföringen av tacit kunskap. 

Huvudprocesskarta Underlättar navigeringen under hela byggprocessen. Består av behov, utredning, 

projektering, produktion och förvaltning.  

Sökfunktioner En nyckelfunktion som gör det enkelt att söka i systemet. Bra för att hitta personer, 

experter eller publikationer som behandlar ett specifikt område. Genom att göra 

systemet internetbaserat ges möjlighet att söka efter kunskap externt.  

Egen profil I systemet bör varje användare ha en egen profil att logga in med. För de anställda på 

NCC borde deras nuvarande användarnamn fungera utmärkt, medan externa konsulter 

eller UE ges temporära för projektet dem arbetar i. I samband med inloggning skall varje 

individ ha en personlig startsida. Denna skall per default ställas in med utgångpunkt för 

yrkeskategori, men givetvis måste det finnas utrymme för personifiering. Exempelvis 

skall en arbetsledare för stomprocessen ha just ”produktionsfasen” och undermenyn 

”stomme” som utgångspunkt. Detta finns visualiserat i figur 7.2. Vidare bör användare 

av systemet vara alla intressenter i alla led. Detta inkluderar alltså inte endast 

arbetsledning, utan även inköp, UE, projekteringsledning, konsulter etc. Eftersom 

erfarenheter finns i flera led och med olika infallsvinkel är det därför viktigt att få en 

samlad bild av vad som är bäst för den stora mängden. Vidare måste varje användare 

länka sina färdigheter, kunskaper och kompetenser så att man även blir sökbar via sina 

kunskaper och kompetenser i systemet. 

Yrkeskategorier Genom att kategorisera yrkeskategorier, typ av avvikelse eller erfarenhet så kan man 

hävda att en kodifiering har ägt rum. System kan sedan utnyttja detta på olika 

fördelaktiga vis. Eftersom yrkeskategoriseringen kan medföra statistik om vilka 

yrkesgrupper som rapporterat flest avvikelser eller förbättringsförslag (ha parollen 

”gilla avvikelser” i bakhuvudet) kan det uppstå en tävling och motivation till att fortsätta 
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rapportera. I dagsläget tyder enkätundersökningen, vars resultat redovisas i bilaga 5, att 

YA stomme endast rapporterar 62 % av i snitt alla 36 avvikelser som upptäcks på en 

dag. Avvikelse- och erfarenhetskodifieringen innefattar diverse kategorier som går att 

finna i bilaga 9 respektive 10 och beskrivs närmare framöver.  

Handburet Systemet bör även på sikt bli handburet, dvs. i from av en applikation i telefonen eller 

surfplattan. Allt för att underlätta användarvänligheten. Denna funktion visas under 

rubriken ”modell för avvikelsehantering” då det primärt är där applikationen skall göra 

nytta. 

Nivåer Nivåerna har som syfte att indikera vilken detaljeringsnivå man befinner sig på, samt 

underlätta navigeringen. Det är alltså först på den lägsta nivån (5) som det faktiskt går 

att finna dokument, genomföra avvikelserapporteringar etc. Det kommer dock framgå 

att systemet är som en cirkel, dvs. , om en avvikelse eller erfarenhet skall rapporteras in 

kan detta göras på flera olika sätt. Antingen genom att välja moment och sedan 

avvikelser, exempelvis, eller via rapporteringsfliken i menyn till vänster, se figur 7.2 
TABELL 7.1- FUNKTIONER SOM BÖR INGÅ I KM-SYSTEMET 

En visualisering av modellen med förklaringar av diverse nyckelfunktioner återfinns i figur 7.2. Röd text är 

förklarade eller beskrivande, medan svart, som ofta är i punktform, definierar innehållet under exempelvis en 

rubrik eller flik. I bilaga 9 återfinns samtliga illustrationer, där efterföljande bilder visar vad som händer för varje 

nivå.  

 

FIGUR 7.2- ANBKM SYSTEM STARTSKÄRM ARBETSLEDARE STOMME 
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7.6 MODELL FÖRBÄTTRINGSARBETE  
Utifrån gällande teori, analys av enkätundersökningar samt intervjuer och benchmarking, har en mall för hur 

förbättringsarbetet skall se ut tagits fram. Enkätundersökningen går att finna i bilaga 4 och dess hela resultat i 

bilaga 5. Mallen som tagits fram för förbättringsarbetet finns visualiserad i bilaga 7 och bygger på ett A3 format 

och en förbättringstavla där den dagliga styrningen av produktionen skall ske. Detta innebär att vid varje uppstart, 

varje morgon, sker en kortare genomgång av hur dagens arbete ser ut, samt vad som skall göras och vad som inte 

blev gjort dagen före. Detta är till viss del för att stödja arbetet med PPC och produktionsplaneringen, men givetvis 

bidrar detta även med data och diskussion till förbättringsarbeten. 

Förslagsvis bör sedan varje arbetslag (stomme, stomkomplettering osv) kontinuerligt arbeta med 

förbättringsarbete i sina respektive grupper en gång i veckan. För att göra detta skall det finnas ca 30 minuter 

avsatt tid. Det som krävs vid dessa möten är följande:  

 Utsedd teamleader, vilket skulle kunna motsvara arbetsledaren eller lagbasen. Denne skall sedan enligt 

studiens undersökningar ansvar för att förbättringsarbetet sker strukturerat samt uppföljning av vad 

som sker i gruppen inom sitt område.  

 Att ansvar tilldelas är extremt viktigt. Varje medarbetar, i det studerade fallet YA Stomme, skall ha ett 

ansvarsområde. Exempelvis kan ett ansvar innebära att ett problem blir löst eller en uppgift genomförd, 

så som städning av området innan överlämnande till nästa yrkesgrupp. Gruppen bör dessutom enhetligt 

och tillsammans tilldela ansvarsområden.  

 Mallen och ett område med en tavla att samlas kring. Förslagsvis är denna i anslutning till gruppens 

faciliteter, då det i princip är omöjligt att genomföra arbetet på plats i produktion där de yttre 

omständigheterna ständigt förändras. Plastledningen kan med fördel ha ett helt rum avsatt för denna typ 

av arbete.  

Mallen bygger på metoden PDCA och bör följa de föreskrivna stegen enligt teorin. För att underlätta arbetet i 

praktiken finns en lathund av PDCA visualiserad på mallen.  När en grupp kommit vidare till nästa steg i sin 

PDCA-cykel för ett specifikt problem, fylls den lilla figuren till höger i mallen som ser ut som PDCA-cykeln i. 

Detta görs för att gruppen ständigt skall veta vart man befinner sig i förbättringsprocessen för respektive problem. 

Förbättringar som gruppen har förslag på, men som inte kan påverkas av gruppen utan endast av utomstående 

yrkesgrupper, kan förmedlas via en enkel funktion: en förbättrings- och avvikelselåda.  

 

7.7 MODELL AVVIKELSEHANTERING  
Vid hanteringen av avvikelser bör dem filtreras eftersom det oftast inte finns tid att behandla alla avvikelser, vilket 

gäller speciellt i början av ett projekt eller bygge. Filtreringen bör ske vid mellancheflagret, vilket skulle kunna 

motsvara arbetsledarna. Det är alltså dessa som skall avgöra vilka avvikelser som är kritiska och bör tas upp och 

behandlas på en högre nivå. Givetvis skall statistiken som kan utvinns ur ANBKM-systemet användas för att 

identifiera vilka områden, dvs. kategorier, som har flest avvikelser relaterade till sig. Topp 5 är en bra 

utgångspunkt att använda inledningsvis som någon form av styrning. Arbetsledare, som har bättre koll på 

organisationen, vet sedan till vilken institution/person/ansvarig avvikelsen skall rapporteras till. Samma sak gäller 

för förbättringsarbeten och förslag på förbättringar som skall föras vidare uppåt. För att hjälpa arbetsledare att 

fokusera på de olika avvikelserna som rapporteras in skall dock long-term respektive short-term, dvs. hur akut ett 

problem behöver lösas, anges i rapporterna samt följas upp på morgonmötet då den dagliga styrningen hålls.   
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FIGUR 7.3- FILTRERINGSPRINCIPEN 

Inledningsvis skall rapporteringen av avvikelser ske m.h.a. en rapporteringslapp som återfinns i bilaga 8. Här 

kategoriseras avvikelserna och/eller förbättringarna enligt följande kategorier och bygger på de noterade 

avvikelserna som kunnat utläsas via insamlad sekundärdata; 

 Skador 

 Logistik/transport 

 Kvalité/inpassning 

 Maskiner och verktyg 

 Ritningar 

 Förbrukningsmaterial 

 Säkerhet 

 Bristande förberedelser 

 Annat 

 

Avvikelsehanteringen skall dock i framtiden bestå utav en mobilapplikation som är integrerad med det övriga 

ANBKM-systemet. Fördelen med detta är att; 

 Rapporterna går direkt in i systemet och kan inte försvinna på samma sätt som en papperslapp 

 Statistik kan utvinnas direkt i systemet m.h.a. kodifieringen, vilket underlättar allt arbete med 

förbättringar och avvikelser. Inte minst arbetsledarna som slipper sortera ut ”topp 5”.  

 Generellt så förenklar detta, samt gör arbetet med avvikelser och förbättringar roligare.  

Utseendet på applikationen, samt tillhörande förklaringar, återfinns i figur 7.4 och 7.5. Där figur 7.4 är startsidan 

för applikationen och 7.5 är utseendet efter användaren gått in på rapporteringsfliken. Notera att applikationen i 

dagsläget endast är en dummy.  
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FIGUR 7.4- STARTSIDA MOBILAPPLIKATIONEN 
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FIGUR 7.5- RAPPORTERINGSFLIKEN- HUVUDFUNKTIONEN 
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7.8 KONKRETA FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER  
Här presenteras några enkla föreslagna åtgärder som skulle minska variationen i stommonteringsprocessen.  

 Utbilda medarbetare i Leans grunder. Skapa förståelse.  

 Introducera modellen för förbättringsarbete och börja arbeta kontinuerligt med avvikelser 

 Kartlägg övriga processer i de övriga skedena av produktionen. Definiera cykler, momentkategori, 

moment samt aktiviteter. Detta är inledningen till kodifieringen.  

 Få stommontaget till att bli helt repetitivt genom att: 

o Kontinuerlig fylla på putsfickan 

o Montera skyddsräcken i bestämd ordning.  

o Lyfta balkonger, balkar, WC, etc., i bestämd ordning.   

o Fogpumpa och fyll i dubbhål i bestämd ordning.  

o Lyft- och montageordning av väggar och bjälklag bör vara desamma för alla normalplan av 

samma konfiguration.  

 Våga pröva nya idéer i produktion och genomför dessa m.h.a. PDCA cykeln. Exempelvis visar tidigare 

studier att mycket tid skulle kunna sparas genom att ha en brukblandare på valvet istället för att lyfta upp 

en skottkärra 10 gånger om dagen.  Om produktionen mäts 10 gånger så vet man sedan om det är en 

förbättringar eller ej.  

 OM inte stöldrisken är för stor, ha kvar material och verktyg, fast inlåst på valvet. Sparar mycket tid och 

frigör kranen. Testa via PDCA-metoden.  

 Uppdatera metodstandard genom att införa vilka material och verktyg som skall användas och förbered 

färdiga monteringskitt för de olika momenten.  

 YA måste ständigt vara i rörelse och arbete. Det finns mycket tid att hämta. I dagsläget är dem ofta 

stillastående trots att det finns annat att göra.  

 Ta reda på hur väggarna skall monteras, dvs. ska stagen sättas först? Ska dem pinchas först? Etc. 

 Urban Flex kan ses som ett pilotprojekt med mål att utvecklas. För att uppmuntra och göra utvecklingen 

möjlig bör inte samma täckningsbidrag föreligga dessa projekt.  

 Inför Poka-yoke. Exempelvis färgmarkering på ena sidan av innerväggarna som matchar med samma 

sida och färg på valvet. 

 Litteran i bygghandlingar måste ändras så att inner-och ytterväggar är mer differentierande.  
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8. DISKUSSION  
Kapitlet behandlar frågor som studien och dess utförande. Fokus ligger på diskussioner som berör metoden, 

resultaten, arbetets gång samt framtida forskningsarbete.  

 

Användandet av CPM ses som ett relativt lyckat försökt till att använda en alternativ metod för att kartlägga 

stomprocessen. Då VFA ofta påvisar att stora besparing kan göras genom att exempelvis minska lagret kan detta 

ge en falsk bild av verkligheten. Det är snarare så att vissa kritiska moduler, eller byggelement, bör finnas på plats 

i form av en liten buffert för att inte hela processen skall bli stillastående. Detta gäller speciellt när 

byggarbetsplatsen har gott om utrymme. Annars det endast de extra lyften från lastbilen till marken som kan ses 

som icke värdeskapande. Däremot kan det uppstå problematik vid arbetsplatser med begränsat utrymme. Men i 

enlighet med de studerade företagen bör det alltid finnas en säkerhetsbuffert. Nackdelar med CPM är att flödet av 

information ej kartläggs och således ej lätt överskådligt.   

Att mätningarna som gjorts hade gett ett bättre resultat om det fanns fler delaktiga observatörer under mätningarna 

är en reflektion som uppstod tidigt. Det hade inte bara gett en högre säkerhet och precision, det hade även sparat 

en del tid och moment som nu inte hann mätas kanske hade noterats i ett tidigare skede.  Dessutom hade en partner 

under studien gång underlättat studien i stort. Det hade inte bara troligtvis gynnat kvalitén ytterligare i slutet 

eftersom flera kloka reflektioner hade gjorts, samt att det alltid funnit någon som pushat en under de 

motivationsdalar som uppstod under arbetet. Utan det hade dessutom varit en stor avlastning i allt arbete som 

faktiskt måste göras utöver mätningar, dvs., teoriinsamling, skrivande, analyser, benchmarking, intervjuer och 

enkäter, bara för att nämna några.  

Innan de slutliga kommentarerna tar vid skall det nämnas lite kort om reliabilitet och validitet i studien. Den 

bedömning som görs pekar på att studien överlag har en relativt hög reliabilitet och validitet. Detta eftersom 

många olika källor och metoder, samt så många mätningar som möjligt, har används för att utesluta skeva analyser. 

Dock kan reliabilitet ifrågasättas till viss del. Kanske hade mindre teori kunnat användas, men eftersom frågan är 

så komplex (kanske därför få företag har lyckats med erfarenhetsåterföringen) och överbryggar så mång olika 

viktiga områden så krävs troligtvis all teori. Vad det gäller reliabilitet så är det självklart sunt att åtminstone 

ifrågasätta mätningarna. Här är det vissa moment, dock givetvis inga stora eller tidskrävande, som fallit mellan 

stolarna. Samt att vissa moment endast har ett fåtal värden, vilket nämns i resultatdelen. Dock bör studiens resultat 

och genomförande ge tillräckligt tydlig vägledning för att göra om studien med motsvarande resultat. Något som 

är väldigt viktigt för reliabiliteten.  

För att runda av diskussion vill jag även ge en reflektion över arbetes gång och studien i sin helhet. Överlag är jag 

personligen relativ nöjd med resultatet och studien i stort, men givetvis har det funnit moment som kanske hade 

gjorts annorlunda om studien hade gjorts på nytt i dagsläget. Det står nu klart för mig att en vetenskaplig studie 

tar mer tid och kraft än anat. Vidare har de kunskaper inom området som man inledningsvis trodde var relativt 

djupa, visat sig vara oändligt små. Därför har en djupare förståelse för forskare inom diverse områden uppnåtts 

genom att ständigt inse att ”man alltid kan gräva lite djupare”. Dock måste gränsen dras någonstans för hur djupt 

man kan gå, då arbetet endast omfattar 30 högskolepoäng. En annan av de största insikterna och lärdomarna med 

arbetet har varit den personliga utvecklingen och hur en akademisk studie skall bedrivas. Inte minst har det funnits 

svårigheter med avgränsningar och det faktum att både företag och institution skall bli tillfredsställda av resultatet, 

samtidigt som dem har olika intressen. Så avslutningsvis skall det nämnas att studien bidragit med en betydligt 

djupare kunskap och högre förståelse inom området.  
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8.1 FORTSATT FORSKNING OCH ARBETE  
 Hur kan man optimera flödet genom en flödessimulering där hänsyn till alla yrkeskategorier och andra 

variabler tas? Dock är det viktigt att förstå att en simulering som görs med ett taktat flöde och med den 

verkliga kapaciteten är bättre i längden.  Detta eftersom ett otaktat flöde har möjlighet att ta igen tid och 

därigenom visa på kortare ledtider. I själva verket döljs avvikelser och variation. Något som med ett 

otaktat flöde hade kommit upp till ytan, delvis med hjälp av japanska sjön, för att i längden kunna 

reduceras eller elimineras helt. 

 Hur kan man bryta ner kundnyttan, dvs. kundens krav och önskemål, och tydliggöra detta i produktion?  

Något som ofta diskuteras i studien är kundens mål och krav, i förhållande till vad som är värdeskapande 

men aldrig riktigt rätts ut.  

 Hur kan man minska antalet aktiviteter i stommonteringsprocessen?  

 Hur kan man skapa ett rationellera flöde?  

 Eftersom det ofta under studiens gång uppkommit att kvalitetsarbetet är en stor bidragande faktor till 

minskade variation, vore det därför intressant att utreda hur kvalitetsarbetet bedrivs idag och hur detta 

kan förbättras för att främja minskad variation.  
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BILAGA 1- MOMENT- OCH AKTIVITETSBESKRIVNING  
 

Väggarna; Moment 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Täcka av lastbil Lastbilen börjar täckas av             redo att koppla 

2 Ta upp isolering Isolering för ytterväggar tas upp till erforderlig plats 

3 Lyft upp verktyg & infästningar Samtliga maskiner/verktyg/infästningar tas fram. Skåp/skottskärra 

kopplas eller föregående aktivitet avslutas                avkopplat 

4 Bysta stommaterial  Stag/cementsäckar/virke för hisschakt etc.  

Föregående lyft är klart              materialet finns på erforderlig plats 

5 Blanda bruk Första säcken till putsfickan lyfts             Bruket börjar tömmas i 

skottkärran. Dvs bruket är färdigt  

6 Lyfta bruk & skottkärra Skottkärran kopplas för nedlyft (ibland krävs ny blandning av 

bruk med vatten även fast putsfickan är fylld)            Skottkärran 

är fylld och avkopplad på valvet 

7 Placera distanser  Placera angivet antal distanser på angivna punkter 

8 Placera isolering (ej innerväggar) Isolering placeras och fästs i skarvar (görs ibland på marken innan 

koppling) och mot bjälklag.  

9 Placera bruk Bruk appliceras vid ytterväggar 

10 Koppla element Kran färdig med föregående aktivitet            klartecken för lyft av 

element 

11 Lyfta & Placera Klartecken för lyft av element            elementet är placerat på 

dubb och vilar på underliggande element/bjälklag 

12 Justera, inpassning, stagmontage Element vilar på underliggande bjälklag/element            Tills dess 

att väggen är inpassad i alla led och man kopplat loss  

13 Montera halfeninfästning halfen hämtas             Rätta antal har monterats för angiven vägg 

 

 

 

WC; Moment 2.3 & 2.4 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Koppla på lastbil Kran färdig med föregående aktivitet               klartecken för lyft 

av modul 

2 Lyft av från lastbil Klartecken för lyft av modul                modul är placerat på 

lagringsplatsen enligt APD-plan 

3 Koppla modul + förbereda 

installationer 

Kran färdig med föregående aktivitet                 klartecken för lyft 

av modul (ibland måste installationer och kablage fixas innan lyft)  

4 Lyfta och placera, inpassning  

 

Klartecken för lyft av modul              modul är placerad och vilar 

på underliggande pallbrickor 

5 Placera distanser  

 

Placera angivet antal distanser på angivna punkter 

6 Koppla loss Modulen anses placerad och inpassad            modulen är 

losskopplad  
 

 

 

 



 

Balkar; Moment 2.5 & 2.6 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Koppla på lastbil Kran färdig med föregående aktivitet                klartecken för lyft 

av modul 

2 Lyfta av från lastbil Klartecken för lyft av modul                modul är placerat på 

lagringsplatsen enligt APD-plan 

3 Lyft upp material  Förutsätter att material som behövs lyfts upp sedan tidigare 

moment (väggarna)  

4 Montera dubb + placera 

distanser  

Momentet inleds               samtliga distanser och dubb är rätt 

placerade och monterade 

5 Koppla balk 
 

Kran färdig med föregående aktivitet                 Klartecken för lyft 

av balk 

6 Lyfta och placera  
 

Klartecken för lyft av balk              balk är placerad, justerad och 

losskopplad  

7 Fäst i dubb 
 

Balk är losskopplad             balken är fullt infäst med 

pallbrickor och bultar 
 

 

 

Viloplan; Moment 2.7 & 3.4 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Lyft upp material och verktyg Lyfts oftast inte upp separat. Kommer oftast med tidigare lyft 

under väggmontaget  

2 Placera pallbrickor och 

"bultarna"  

Tid från det att arbete inleds             bultarna är på plats 

samt rätt höjd på pallbrickor 

3 Koppla Viloplan 

 

Kran färdig med föregående aktivitet             klartecken för 

lyft av vilplan 

4 Lyft och placera vilplan  

 

Klartecken för lyft av vilplan            vilplanet är placerat på 

"bultarna" och vilar på dessa. Samt kranen losskopplad 

5 Kila fast vilplan 
 

Viloplanet är placerat och vilar              alla erforderliga 

kilar är på plats, vilplanet har justerats in i rätt läge.   

6 Koppla trapplöpselement 
 

Kran färdig med föregående aktivitet             klartecken för 

lyft av trapplöp 

7 Lyft och placera TLE 
 

Klartecken för lyft av trapplöp             trapplöpet är placerat 

på dubb, inpassat och vilar på viloplanen            losskopplat   

8 Koppla TH-Bjlk Kran färdig med föregående moment            klartecken för 

lyft av THB 

9 Placera gummimatta  Inleder arbetet              all matta är formskuren och 

fastlimmad och på plats  

10 Lyft och placera TH-Bjlk Klartecken för lyft av THB             THB är placerat och 

vilar på givna väggar           losskopplat 

11 Gjuta vilplan Innefattar proppning, montage av form, blanda bruk, gjuta i. 

Sedan har bruket en viss tid det måste brinna, men då 

frigörs resurser i form av yrkesarbetare 
 

 

 

 



 

Bysta stomkompsmaterial; Moment 2.8 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Koppla + lyfta bockar Föregående aktivitet med kran är färdigt                  Bockar är 

kopplade, lyfta på plats, samt loss kopplade   

2 Lyfta och placera  Föregående aktivitet avslutad           En bunt med gips, 

reglar och övrigt stomkompsmaterial är kopplat och placerat 

på anvisad plats samt loss kopplat 
 

 

Bjälklagen; Moment 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Lyfta upp stege/stegar Koppling av stege/stegar                Placerade på anvisad plats samt 

loss kopplade  

2 Ta med erforderligt material 

och utrustning  

Tid till dess att allt material, verktyg och utrustning finns på 

plats på valvet.   

3 Täcka av lastbil Lastbilen börjar täckas av             redo att koppla 

4 Koppla bjälklag Kran färdig med föregående moment            klartecken för 

lyft av element 

5 Lyft och placera Bjälklag Klartecken för lyft av bjälklag               bjälklaget är placerat 

och vilar på underliggande element samt är loss kopplat  

6 Lyft upp häckrack 

(säkerhetsräcken) 

Föregående aktivitet klart/kranen börjar röra på sig         

Häckracket på rätt plats och kopplats av 

7 Montera häckar Tid för att placera två häckar, vilket motsvarar ett stort 

bjälklag på bredden.   

8 Lyft upp verktygs & 

maskinförråd 

Föregående aktivitet klar/kranen börjar röra på sig             

Skåpet på rätt plats och kopplats av 

9 Lyft upp bruk samt fogpump Föregående aktivitet är avslutad              Bruk och maskin 

på anvisad plats, samt loss kopplat 

10 Foga skarvar mellan väggar Från det att fogpumpen tagits upp på bjälklaget            Ett 

våningsplan är färdigfogat + avdraget  

11 Lyfta upp dubbruk + blandare Föregående aktivitet avslutad                bruk och blandar finns på 

anvisade plats samt avkopplat.  

12 Blanda dubbruk  Tiden det tar att balanda en sats. En sats räcker till ca två kannor, 

dvs 18 dubbhål.   

13 Fyll igen dubbhål Tiden det tar att fylla igen 18 dubbhål, dvs en blandningssats som 

motsvarar 2 kannor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balkonger; Moment 4.1, 4.2 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Koppla på lastbil Kran färdig med föregående aktivitet                klartecken för lyft 

av balkonger 

2 Lyfta av från lastbil Klartecken för lyft av balkonger                balkongen är placerat på 

lagringsplatsen enligt APD-plan 

3 Bygg stämptorn  Tid från dessa att bygget startar till det är inmätt och i våg. 

Innefattar lyft av stämp, stabilisering i sidled, inpassning och 

lodning av träbalk/överliggare 

4 Koppling av balkonger  Kran färdig med föregående aktivitet             klartecken för lyft av 

balkong 

5 Lyfta och placera Klartecken för lyft av balkong              balkong är placerat och 

vilar på underliggande elementvägg 

6 Koppla loss Balkongen är placerad och vilar på underliggande elementvägg 

samt stämptorn               kranen är losskopplad  

7 Bygga säkerhetsräcken  Arbetet inleds / Resursen som skall genomföra aktivitet avslutar 

sin föregående aktivitet             säkerhetsräckena är färidga 

8 Bygg sparkskydd Föregeående aktivtet färdig             sparkskyddet är på plats. Detta 

moment förbises ofta 

9 Koppla loss fästanordning 

från balkong  

Kranen är loss             alla 4 infästningsanordningar i balkongen är 

borttagna  

10 Lyfta stämptorn Stämptorn kopplas och lyfts upp            stämptorn är losskopplat 

11 Liva stämptorn Arbete inleds/föregående aktivtet avslutas                    Stämptornet 

är inpassat och är i våg 

 

 

ArmERING + GJUTNING; MOMENT 4.3 

Nr Aktivitet Beskrivning och definition 

1 Koppla på lastbil Kran färdig med föregående aktivitet                klartecken för lyft 

av armering 

2 Lyfta av från lastbil Klartecken för lyft av armering                armering är placerat på 

lagringsplatsen enligt APD-plan 

3 Armering lyfts upp Föregående aktivitet avslutad            koppling av armeringsbunt       

till dess att just den armeringsbunten är på plats och loss kopplad. 

Armeringen lyfts upp flera gånger/buntar  

4 Armeringen placeras Mät tid per meter. Ta fram snitt för hela bjälklaget och utvärdera 

hur mycket som har lagts. Varierar grovt mellan läring och proffs  

5 Najja fast armering + 

(evntuella distanser)  

Tiden mellan en najnings slut/föregående aktivitet            

nästkommande najning är färdig (ej värdeskapande tid hela tiden, 

men nödvändig tid)  

6 Täcka för alla hål  Tiden det tar att täcka alla hål som är nödvändiga att täcka  

7 Bygga form för gjutning runt 

bjälklag TH 

Arbetet inleds             Formen är färdig 

8 Gjut fogar + jämna ut +  Gjuts med TIMO-pump. Mät tid för hela bjälklaget. Ta fram snitt / 

meter.  

9 Placera dubb Tid för att montera en dubb klockas. Median adderas ihop och ett 

värde hela bjälklaget används i flödesschemat vid beräkningar.   

  



 

BILAGA 2- FLÖDESSCHEMAN 
 

 

Moment 1.1- Första ytterväggen  

 

 

  

Nulägesanalys: Längsta genomloppstid för första väggen då bruk även måste blandas i blandstationen

Placera distanser 

360 7 522

1323 162 1485

Blanda bruk

360 5 960

360 600 960

Lyfta upp verkytg o inf. Bysta stom mtrl Fylla kärra & Lyfta bruk Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Montera halfeninfästning

0 3 360 360 4 540 960 6 1201 1201 10 1485 1485 11 1869 1869 12 2592 2592 13 2686

0 360 360 780 180 960 960 241 1201 1201 284 1485 1485 384 1869 1869 723 2592 2592 94 2686

Ta upp isolering Placera isolering

0 2 180 360 8 490

1175 180 1355 1355 130 1485

Täcka av lastbil Placera bruk

0 1 412 1201 9 1366

789 412 1201 1320 165 1485 LT 43,2 Minuter

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7



 

Moment 1.2 – Ytterväggar normaltillstånd 

 

Moment 2.1- Första innerväggen 

 

Ordinarie cykel med lyft av bruk var 3:e vägg

Placera isolering Placera isolering Placera isolering

0 8 130 1391 8 1521 3023 8 3153

0 130 0 130 0 130

Såhär behöver det inte se ut. 

Placera bruk Kan placera isolering tidiagre Placera bruk Placera bruk

0 9 165 Ibland även bruk, dock brinner 1391 9 1556 3023 9 3188

0 165 det 0 165 0 165

Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Fylla kärra & Lyfta bruk Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm.

0 10 284 284 11 668 668 12 1391 1391 10 1675 1675 11 2059 2059 12 2782 2782 6 3023 3023 10 3307 3307 11 3691 3691 12 4414

284 0 384 723 284 0 384 723 241 284 0 384 723

Montera halfeninfästning Montera halfeninfästning

1391 13 1485 2782 13 2876

94 -94 94

Placera distanser 

0 7 162

0 162 Placera distanser Placera distanser 

1391 7 1553 1391 7 1553 LT 73,56667 Minuter för 3 st väggar

0 162 0 162 CT 24,52222 min för 1 vägg

CT 1471,333 Sekunder

Fas 10Fas 9Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7 Fas 8Fas 1 Fas 2 Fas 3

Placera distanser 

360 8 522

764 162 926

Lyfta upp verkytg o inf. Bysta stom mtrl Fylla kärra & Lyfta bruk Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Montera halfeninfästning

0 3 360 360 4 540 540 6 781 781 11 891 926 12 1200 1200 13 1682 1682 16 1976

0 360 360 360 180 540 540 241 781 816 110 926 926 274 1200 1200 482 1682 1682 294 1976

Täcka av lastbil Placera bruk

0 1 412 781 10 926

404 412 816 781 145 926 LT 28,0333 Minuter

Fas 6 Fas 7Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5



 

Moment 2.2- Repetitiva innerväggar 

 

 

 

Moment 2.3- Avkoppling av WC    Moment 2.4- Montage av WC 

 

 

  

Såhär kan det inte se ut. 

Placera bruk Kan placera isolering tidiagre Placera bruk Placera bruk

0 10 145 Ibland även bruk, dock brinner 145 10 290 1989 10 2134

17 145 162 det 883 145 1028 0 145

Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm. Fylla kärra & Lyfta bruk Koppla element Lyfta & placera Justera, inpassning, stagm.

0 11 110 162 12 436 436 13 918 918 11 1028 1028 12 1302 1302 13 1784 1748 6 1989 1989 11 2099 2134 12 2408 2408 13 2890

52 110 162 162 274 436 436 482 918 918 110 1028 1028 274 1302 1302 482 1748 1748 241 1989 2024 110 2134 2134 274 2408 2408 482 2890

Montera halfeninfästning Montera halfeninfästning

918 16 1212 1748 16 2042

918 294 1212 1748 294 2042

Placera distanser 

0 8 162

0 162 162 Placera distanser Placera distanser 

162 8 324 342 8 504 CT 48,16667 Minuter för 3 st väggar

866 162 1028 1972 162 2134 CT 16,05556 min för 1 vägg

CT 963,3333 Sekunder

Fas 9 Fas 10Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7 Fas 8Fas 1 Fas 2 Fas 3

Dagsläget: 

Fas 1 Fas 2 Fas 3

Koppla på lastbil Lyfta av från lastbil Koppla modul + förberedelser Lyfta & placera, inpassning Koppla loss

0 1 140 140 2 380 0 3 137 137 4 435 435 6 500

0 140 140 140 240 380 0 137 137 137 298 435 435 65 500

Placera distancer 

0 5 44

93 44 137

Fas 4 Fas 5



 

Moment 2.5- Avlastning balk   Moment 2.6- Montage balk 

 

 

  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5

Koppla på lastbil Lyfta av från lastbil Koppla balk Lyfta & placera Fäst i dubb

0 1 170 170 2 350 0 5 168 193 6 367 367 7 583

0 170 170 170 180 350 25 168 193 193 174 367 367 216 583

Montera dubb + placera dist.

0 4 193

0 193 193



 

Moment 2.7- Montage av lilla vilplan 

 

  
Dagsläget: 

Lyft upp erf. Material och verk. Koppla vilplan Lyft & placera vilplan Kila fast vilplan

0 1 0 3 139 193 4 493 493 5 793

0 0 139 300 300

Placera pallbrickor och bult. Gjuta vilplan

0 2 193 493 11

0 193

Skall redan vara gjort från CPM IV Inte helt sant. Man kan börja lyfta och till 

dess att elementet kommit fram

Samma dag som innerväggar, dag 2 kanske placering av brickor och "bult" är färdig 

Förutsätter att väggarna kring TH sitter till 100 %

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4



 

Moment 2.8- Bystning av stomkompsmaterial  

 

 

Moment 3.1- Första bjälklaget     Moment 3.3- Foga skarvar väggar 

  

Fas 3

Koppla + lyft bockar Lyft & placera

0 1 180 180 2 380

0 180 170 170 200 370

Fas 4

Lyfta upp stegar Koppla bjälklag Lyfta & placera bjlk Lyfta upp häckrack Lyfta upp verktygsförråd Lyfta upp bruk samt fogp. Foga skarvar mellan väggar

0 1 180 412 4 551 551 5 772 772 6 1077 1077 8 1257 1257 9 1617 1587 10 11667

0 180 412 412 139 551 551 221 772 772 305 1077 1077 180 1257 1257 360 1617 1587 10080 11667

1

Täcka av lastbil Montera häckar 2

0 3 412 1077 7 1151 3

0 412 412 1543 74 1617 4

5

Ta med erforderligt mtrl 6

0 2 180 Engångsföreteelse Lyft upp bruk + blandare 7

0 180 551 LT 32,95 Minuter 1617 11 1977 8

CT 32,95 min 1671 360 1977 9

CT 1977 Sekunder Foga 10

Måste få med tider för att lyfta in stomkomp. Material Waste 11

Fas 1 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 8Fas 7



 

Moment 3.2- Repetitiva bjälklag 

 

  

 

Moment 3.5- Blanda och fyll dubbhål 

 

 

Koppla bjälklag Lyfta & placera bjlk Koppla bjälklag Lyfta & placera bjlk

0 4 139 139 5 360 360 4 499 499 5 720

0 139 139 139 221 360 1005 139 1144 499 221 720

Montera häckar

360 7 434

360 74 434

Fas 4 Fas 5 Fas 6Fas 3

Blanda dubbruk Fyll igen dubbhål

Materialet till detta moment 0 12 248 248 13 788

lyfts upp i moment 3.1 0 248 248 248 540 788

aktivitet 11

Fas 5Fas 3 Fas 4



 

 

 

 

Moment 3.4- Montage av THB + TLE 

 

 

Moment 4.1 + 4.2 – Montering av stämptorn och montage av balkonger 

 

  

Koppla TH-bjlk Lyft och placera TH-bjlk Koppla trappölpsele. Lyft & placera TLE Koppla trappölpsele. Lyft & placera TLE

0 8 139 240 10 540 540 6 755 755 7 1133 1133 6 1348 1348 7 1726

101 139 240 240 300 540 540 215 755 755 378 1133 1133 215 1348 1348 378 1726

Placera gummimatta

0 9 240

0 240 240

Vet ej om bruket i dagsläget blandas på marken eller om det görs på valvet, utersluter denna tills vidare. Annars ändras flödet då den behöver lyft från mark. 

Görs dag 3, samma dag som bjlk

Fas 7 Fas 8 Fas 9Fas 6

Fas 1 Fas 2 Fas 3

Koppling på lastbil Lyft av lastbil Bygga säkerhetsräcken Koppling av balkonger Lyfta och placera Koppla loss Bygga sparkskydd Koppla loss fästanordning 

0 1 0 2 0 7 250 2885 4 3015 3015 5 3302 3302 6 3336 3336 8 3336 3336 9 3413

0 0 2635 250 2885 2885 130 3015 3015 287 3302 3302 34 3336 3336 0 3336 3336 77 3413

778 CT enabart 1 balkong

Bygga stämptorn Lyfta stämptorn Liva stämptorn

0 3 1800 1800 10 2449 2449 11 2885

0 1800 1800 1800 649 2449 2449 436 2885

Fas 8Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7



 

Moment 4.3- Armering + gjutning  

 

  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 5 Fas 6

Koppling på lastbil Lyfta av lastbil Armering lyftst upp Armering placeras Najja fast armering

0 1 0 2 0 3 975 975 4 11904 11904 5 17311

0 0 975 10929 0 5407

Placera dubb

0 9 2233 Gjut fogar + jämna ut 

2233 17311 8 19880

2569

Täcka för alla hål

Saknar värde för täckning av hål 0 6

0

Bygga form för gjutning 

0 7 1260

1260

Gäller troligtivs endast för takplanet, inte för standradplan…. 

Fas 4



 

BILAGA 3- LEDTIDER, CYKELTIDER OCH SLACK 

           

Moment 1.1 + 1.2 

 

 

Tillgänlig produktionstid enligt plan

480 min

Antal YV för hus D normalplan (med skiljevägg): Notis:

7 Egentligen 8 totalt

LT för 7 ytterväggar

172 min (avrundat uppåt) 

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

68,57143 min Minus uppstart och 

nedmontering (vi kan kalla det ställtider) 

Takt i dagsläget för första väggen , inkl arbete m putsf.

43,2 min Uppstart och avtäckning av lastbil 

samt blandning av bruk i putsficka

CT för lastbil (va 3:e vägg)

6,866667 min

LT alla (8) väggar i dagsläget. Inkluderat lastbilar 

228,9333 min

47,69% Nyttjandegrad av skiftets 480 min
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1175

0
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0

0
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TÄCKA AV LASTBIL

TA UPP ISOLERING

LYFTA UPP VERKTYG OCH INFÄSTNINGAR

BYSTA STOM MTRL

BLANDA BRUK

LYFT BRUK + FYLLA KÄRRA

PLACERA DISTANSER 

PLACERA ISOLERING

PLACERA BRUK

KOPPLA ELEMENT (INKLUDERAR KONTROLL AV …

LYFT OCH PLACERA

JUSTERA, INPASSNING, STAGMONTAGE

MONTERA HALFEN INFÄSTNING

Moment 1.1 +1.2



 

Moment 2.1 + 2.2 

 

 

   

CT 48,16667 Minuter för 3 st väggar

CT 16,05556 min för 1 vägg

CT 963,3333 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

480 min

Antal IV för hus D normalplan (med skiljevägg): Notis:

11 (egentligen 12 väggar tot)

LT för alla inneväggar

177 min (avrundat uppåt) 

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

43,63636 min Minus uppstart och 

nedmontering (vi kan kalla det ställtider) 

Takt i dagsläget för första väggen , inkl arbete m putsf.

28,03333 min

CT för lastbil (va 5:e vägg)

6,866667 min

LT alla (8) väggar i dagsläget. Inkluderat lastbilar 

218,7667 min

45,58% Nyttjandegrad av skiftets 480 min



 

Moment 2.3   Moment 2.4 

 

 

CT 6,333333 Minuter för 1 st badrum

CT 380 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

90 min

Antal WC för hus D normalplan för leverans

5

LT för alla WC

32 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

18 min

min

CT för lastbil

min

LT alla 4 WC

32 min

35,56% Nyttjandegrad av skiftets 90 min

0

0

0

0
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KOPPLA MODUL (+ FÖREBEREDA INSTALLATIONER) 

LYFA OCH PLACERA, INPASSNING 

PLACERA DISTANSER 

KOPPLA LOSS

Moment 2.3 + 2.4

CT 8,333333 Minuter för 1 st badrum

CT 500 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

90 min

Antal WC för hus D normalplan Notis:

4

LT för alla WC

34 min (avrundat uppåt) 

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

22,5 min

min

CT för lastbil

min

LT alla 4 WC

34 min

37,78% Nyttjandegrad av skiftets 90 min



 

Moment 2.5   Moment 2.6 

 

  

CT 5,833333 Minuter för 1 st balk

CT 350 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

30 min

Antal balk på lastbil

2

LT för alla balk

12 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

15 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

12 min

40,00% Nyttjandegrad av skiftets 30 min

0

0
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0
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0
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LYFTA AV FRÅN LASTBIL

MONTERA DUBB + PLACERA DISTANSER 

KOPPLA BALK

LYFTA OCH PLACERA 

FÄST I DUBB

Moment 2.5 + 2.6

CT 9,716667 Minuter för 1 st balk

CT 583 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

30 min

Antal balk för hus D normalplan

2

LT för alla balk

20 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

15 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

20 min

66,67% Nyttjandegrad av skiftets 30 min



 

Moment 2.7   Moment 2.8  

 

  

CT 13,21667 Minuter Gjutning av alla

CT 793 Sekunder  fogar ett plan

Tillgänlig produktionstid enligt plan

20 min

Antal ingjutningar för hus D normalplan

1

LT 

14 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

20 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

14 min

70,00% Nyttjandegrad av skiftets 20 min

CT 3,333333 Minuter för 1 st balk

CT 200 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

30 min

Antal stomkomp-lyft hus D normalplan

8

LT för alla standardlyft lyft

27 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

3,75 min

Takt i dagsläget för första väggen , inkl arbete m putsf.

3 min

CT för lastbil

min

LT total

30 min

100,00% Nyttjandegrad av skiftets 30 min



 

Moment 3.1   Moment 3.2 

 

 

 

CT 32,95 Minuter För momentet totalt

CT 1977 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

40 min

Antal repetitioner av moment

1

LT 1a bjälklaget

33 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

40 min

min

CT för lastbil

6,866667 min

LT momentet

33 min

82,50% Nyttjandegrad av skiftets 40 min
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LYFTA UPP STEGE/STEGAR

TA MED SIG ERFORDERLIG …

TÄCKA AV LASTBIL

KOPPLA BJLK

LYFT OCH PLACERA BJLK

LYFTA UPP HÄCKRACK

MONTERA HÄCKAR 

LYFT UPP VERKTYGS OCH …

LYFTA UPP BRUK SAMT …

Moment 3.1

CT 6 Minuter 1 bjälklag

CT 360 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

320 min

Antal bjälklag för hus D normalplan

21 22 totalt

LT för alla bjälklag

126 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

15,2381 min

min

CT för lastbil

6,866667 min Ny last bil ungefär vart 7:e bjlk

LT momentet

139,7333 min

43,67% Nyttjandegrad av skiftets 320 min
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Moment 3.2



 

Moment 3.3   Moment 3.4 

 

  

CT 168 Minuter Gjutning av alla 

CT 10080 Sekunder fogar ett plan

Tillgänlig produktionstid enligt plan

480 min

Antal ingjutningar för hus D normalplan

1

LT för all gjutning

168 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

480 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

168 min

35,00% Nyttjandegrad av skiftets 480 min

CT 28,76667 Minuter

CT 1726 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

60 min

Antal repetitioner av moment

1

LT 

29 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

60 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

29 min

48,33% Nyttjandegrad av skiftets 60 min



 

Moment 3.5   Moment 4.1 

   

CT 13,13333 Minuter Ifyllning av 18 dubb

CT 788 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

480 min

Antal satser för hus D normalplan

3

LT för alla dubbhål

40 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

160 min

Takt i dagsläget för första väggen , inkl arbete m putsf.

min

CT för lastbil

min

LT momentet

40 min

8,33% Nyttjandegrad av skiftets 480 min

CT 48,08333 Minuter Finns ej planerat

CT 2885 Sekunder Uppskattat

Tillgänlig produktionstid enligt plan

160 min

Antal ingjutningar för hus D normalplan

4

LT för alla stämptorn

193 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

40 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

193 min

120,63% Nyttjandegrad av skiftets 160 min



 

Moment 4.2  Moment 4.1 + 4.2- Endast den kritiska vägen 

 

 

 

  

CT 12,96667 Minuter

CT 778 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

160 min (ca tid, går ej att utläsa exakt)

Antal balkonger för hus D normalplan

4

LT för alla balkonger

52 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

40 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

52 min

32,50% Nyttjandegrad av skiftets 160 min

CT 56,88333 Minuter

CT 3413 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

160 min (ca tid, går ej att utläsa exakt)

Antal balkonger för hus D normalplan (eller?)

4

LT för alla balkonger+ stämptorn

228 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

40 min

min

CT för lastbil

min

LT momentet

228 min

142,50% Nyttjandegrad av skiftets 160 min



 

Moment 4.3  

 

  

CT 331,3333 Minuter

CT 19880 Sekunder

Tillgänlig produktionstid enligt plan

480 min (ca tid, går ej att utläsa exakt)

Antal bjälklag

1

LT för hela bjälklaget

332 min

Takt enligt tidsplan (på sätt å vis även kunden då) 

480 min

Takt i dagsläget 

min

CT för lastbil

min

LT momentet

332 min

69,17% Nyttjandegrad av skiftets 480 min



 

BILAGA 4- ENKÄTER TILL YA OCH UE 
 

- Jag tillhör följande yrkesgrupp: 

o YA stomme 

o YA Stomkomplettering 

o YA Invändigt/finsnickeri  

o UE Rör 

o UE Ventilation 

o UE El 

o UE Plåt 

o UE fog 

o UE Mark 

o UE Transport 

o Leverantör 

o Övriga 

 

- Hur ofta upptäcker Du avvikelser, per dag i snitt? 

o Aldrig 

o 1-3 gånger/dag 

o 4-6 gånger/dag 

o 7-10 gånger/dag 

o Fler än 10 gånger/dag  

  

- Hur ofta rapporterar Du fel som Du upptäcker? 

 

Aldrig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alltid 

 

 

- Om du rapportera, Hur rapporterar du då avvikelser/fel/defekter? 

 

 

 

- Hur tycker Du kommunikationen fungerar mellan arbetsledning och YA/UE? Vet ni vad som skall 

göras och i vilken ordning varje dag, status på projektet osv? 

 

Mindre bra 

kommunikation 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldig bra 

kommunikation 

 

- Skulle Du se det som positivt att ha dagliga genomgångar för att få reda på dagsläget, dagens arbete, 

mål, ta upp frågor osv? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

- Hur ofta rapporterar Du förslag på förbättringar/erfarenheter?  

 

o Aldrig 

o Någon gång i veckan 

o Flera gånger i veckan 



 

o Varje dag 

 

- Ofta är byggen, inte minst här på konceptet Säby, under hård tidspress. Detta gör att det sällan finns 

utrymme för reflektion och återkoppling. Vad tror Du behövs för att få alla YA, UE, leverantörer osv i 

produktion att bidra med felrapportering, erfarenhetsåtföring samt förslag till förbättringar? Ringa in de 

3 viktigaste 

 

o   Förenklar mitt eget arbete och gör det lättare 

o   Man kan få pengar i from av belöningar eller bonussystem 

o   Tryggare anställning genom att företaget blir mer konkurrenskraftigt 

o   Man kan förbättra den egna arbetsmiljön och säkerheten 

o   Finns avsatt tid (under ordinarie arbetstid) för reflektion 

o   Anmälan är extremt lätt att göra 

o   Verkligen se att min reflektion/åsikt/idé blir uppmärksammad/genomförd 

 

 

- I hur stor utsträckning diskuteras problem/avvikelser/erfarenheter mellan olika yrkesgrupper?  

(Om svaret är aldrig, hoppa över nästa fråga) 

 

o Aldrig 

o Någon gång i veckan 

o Par gånger i veckan 

o Dagligen 

 

- Vart sker då dessa informationsutbyten främst?  

o Fikapauser/Lunchraster 

o På bygget under arbetets gång 

o Övrigt:  

 

 

 

- Hur skulle det enklaste sättet att rapportera avvikelser/fel vara, sett ur Ditt perspektiv? 

 

o App i telefonen 

o Motsvarande mall som pappersblanketter  

o Motsvarande mall via internet/dator 

o Övrigt: 

 

  



 

BILAGA 5- SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER 
 

 

 

Hur rapporterar Du avvikelser/fel/defekter?  

Hur rapporteringen sker Antal som svarat lika   

Arbetsledare/Lagbas 9 

Ber en person fotografera och dokumentera  1 

Arbetsledning 1 

Kontaktperson 1 

Muntligt 2 

 

 



 

Hur tycker Du kommunikationen fungerar mellan arbetsledning och YA/UE? Vet Du vad som skall göras 

och i vilken ordning varje dag? Status på projekt osv 

 

Skulle Du se det som positivt att ha dagliga genomgångar för att få reda på dagsläget, dagens arbete, mål, 

ta upp frågor osv?  

 

 

 

 

 

 



 

Ofta är byggen, inte minst här på konceptet Säby, under hård tidspress. Detta gör att det sällan finns utrymme 

för reflektion och återkoppling. Vad tror Du behövs för att få alla YA, UE, leverantörer osv i produktion att 

bidra med felrapportering, erfarenhetsåterföring samt förslag till förbättringar? Välj de 3 viktigaste 

 

 

  



 

BILAGA 6- INTERVJUUNDERLAG VID JÄMFÖRELSE MELLAN 

INDUSTRIELL BYGGARE OCH TILLVERKNINGSFÖRETAG  
 

Erfarenhetsåterföring 

- Hur fungerar ert erfarenhetåterföringsarbete? (EÅ)  

- Har ni en databas för knowledge-management/KBE? 

o Hur sprider ni isf denna information i organisationen?   

o Hur får rätt person den information som behövs?  

- Hur samlar ni in och lagrar all data? 

- Hur gör ni för att motiverar medarbetare till att jobba med ständiga EÅ?  

o Incitament 

- Eran R&D-avdelning, utvecklar dem helt nya plattformar och produktionsplanering? Får dem isf 

mycket input nerifrån golvet, upstreams?  

- Vem äger EÅ-processen?  

 

Förbättringsarbete  

- Hur fungerar er förbättringsarbete?  

o Har ni förbättringsgrupper? 

o Har ni Kaizen-event för större problem. Dvs workshops med en workshopledare. 

o Jobbar ni med Kaikaku? Större mer radikalt omställande projekt   

- Hur gör ni för att motiverar medarbetare till att jobba med ständiga förbättringsarbete? 

o Incitament? Faktorer som enligt källor ökar motivationen är (i fallande ordning);  

 Förenklar mitt arbete och gör det lättare 

 Man kan få mer pengar i form av belöning eller bonussystem 

 Tryggare anställning genom att öka företagets konkurrenskraft  

 Man kan förbättra den egna arbetsmiljön 

 Större möjligheter att vara delaktig och påverka situationen 

 Samarbete och kommunikation inom organisationen  

- Har medarbetarna goda kunskaper gällande Lean? 

- Vem äger förbättringsprocessen? Ligger det hos YA, någon bas eller arbetsledare?  

- Vem ansvarar för att införa förändringar och ge R&D ett uppdrag att utveckla nya metoder/lösningar?  

- För vilka områden använder ni PDCA (produktion, projektering, osv)? 

- Finns det avsatt tid för att genomföra förbättringsarbeten?  

 

  



 

Flöden 

- Hur fungerar era JIT-leveranser för ingående material? Vad händer om en leverans kommer sent? 

Troligtvis har dem ett lager eller buffert baserad på tidigare erfarenheter 

- Vilka metoder använder ni för att minska variationen.  

- Hur identifierar ni problem? Är det flera aktörer som är inblandade? Har ni särskilda personer för just 

denna uppgift?  

- Har ni taktat ert flöde? 

- Mäter ni processerna på en detaljerad nivå som motsvarar metodbeskrivningarna eller mäter ni mer 

övergripande? (typ-workscells)  

- Finns det parallella flöden? 

 

Montageanvisningar  

- Hur strikta är era rutiner/montageanvisningar. Detaljeringsgrad  

- Hur ser montageanvisningarna ut? Animerade, filmer, pappersformat, sprängskiss (typ IKEA) osv 

 

Styrning 

- Hur planerar ni det dagliga arbetet? Utgår ni ifrån totalproduktionstid, eller planerar ni in slack 

eftersom det oftast uppstår någon form av avvikelse? 

- Vem beslutar om och Hur följer ni upp implementeringar?  

- Hur gör ni för att följa upp och mäta. Exempelvis, när en förändring införs, görs det då som ett 

pilotprojekt och finns det standardiserade mallar för hur man skall mäta osv? 

- Hur uppdateras produktionsplaneringen av de mätningar nu gör, vem beslutar om att uppdatera 

planeringen (löpande eller på annat sätt)? 

- Vilka planeringsverktyg används? 

- Hur har ni gjort för att implementera PDCA och verkligen få det att användas? 

- Finns det en övertygelse hos ledningen att Lean baseras på långsiktiga mål och bygger på processerna 

snarare än kortsiktiga resultat?  

o Hur har ledningen isf övertygats? 

o Är ledningen väl införstådda med Leans principer?  

- Vilka styrmedel och mätetal/nyckeltal använder ni? Dvs låter ni processen eller resultatet styra? 

 

 



 

BILAGA 7- PDCA PÅ FÖRBÄTTRINGSTAVLAN

 



 

BILAGA 8- AVVIKELSERAPPORTERINGSLAPP  

 



 

BILAGA 9- ANKBM  



 

 

  



 

BILAGA 10- MOBILAPPLIKATION 

 

 



 

 


