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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om en geografiskt begränsad marknad 

inom byggbranschen underlättar en implementering av Lean Construction. För 

att undersöka detta har jag utgått från två forskningsfrågor: vilken inställning 

de tillfrågade byggföretagen har till Lean Construction och hur de arbetar 

utifrån ett Lean-perspektiv? Utifrån ett antal grundprinciper från Lean 

Construction formades en enkät för datainsamling. 

Resultaten från undersökningen visade att respondenterna som bestod av 

platschefer/arbetsledare och underentreprenörer överlag tyckte att de områden 

som tagits upp var viktiga för en lyckad byggprocess och en stor del av 

respondenterna även arbetade utifrån ett Lean-perspektiv. 

Enkätundersökningen tog upp nio områden; samarbete, Visible Planning med 

detaljerade veckoplaner, Just-In-Time, slöseri, standardisering, Kaizen, 

innovationer, Last Planner med arbetsplanering och Percent Plan Complete 

från Last Planner konceptet. Respondenternas svar visade att de tyckte att alla 

dessa områden var viktiga men det var endast på sex av nio områden där de 

själva arbetade med det.  

Området som undersöktes var geografiskt avskilt och med en liten inblandning 

och omsättning av byggmarknadens aktörer utifrån, det gör det troligt att en 

implementering av Lean Construction skulle underlättas vilket även stöds av 

enkätundersökningen. De områden som tagits upp var generellt viktiga för 

respondenterna och de flesta arbetade även själva med dem vilket visar på att 

en implementering kan underlättas av marknadens egenskaper och att 

förutsättningar finns för ett arbete enligt Lean Construction. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine if a geographical limited market in 

construction would make it easier to implement Lean Construction. For my 

study I have used two questions as starting point: which attitude does the 

construction companies have to Lean Construction and how do they work 

compared to a Lean perspective. From a few fundamental principles for Lean 

construction a questionnaire was made for data gathering. 

The result of the study showed that the respondents which were contractor 

manager and sub contractor in high extent thought that the principles that was 

covered was important for a successful construction process and a large part of 

the respondents already work according to a Lean perspective. The study 

covered nine areas: collaboration, Visible Planning with detailed weekly plans, 

Just-In-Time, waste, standardisation, Kaizen, innovation, Last Planner with 

work planning and Percent Plan Complete from Last Planner concept. The 

respondents thought that all of the areas were important but there were only in 

six out of nine areas where they themselves worked with it. 

The area examined was geographically isolated and with a small admixture of 

construction companies it makes it likely that an implementation of Lean 

Construction would be facilitated which is also supported by the study. The 

issues raised were generally important for most respondents and most of them 

also worked with them themselves which indicates that an implementation can 

be facilitated by market characteristics and the conditions exists for the 

companies to work according to Lean Construction. 

http://tyda.se/search?w=questionnaire
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1 INLEDNING 

 

Detta kapitel tar upp bakgrunden till studien som visar på det slöseri och 

ökade byggkostnader som finns inom byggbranschen. Även syfte, 

avgränsningar och metod som använts i studien presenteras. 

1.1 Bakgrund 

En kartläggning gjord på uppdrag av Sveriges Byggindustriers regionala 

utskott inom forskning och utveckling i västra Sverige, FoU-väst, visar på ett 

stort slöseri inom byggsektorn. Rapporten visar att slöseriet på svenska 

byggprojekt uppgår till 30-35 % av projektets produktionskostnad. Exempel på 

olika former av slöseri kan kategoriseras som [10]: 

 Fel och kontroller, kostnader för dolda och synliga fel. 

 Resursanvändning, vilket slöseri som vänta, materialspill och 

stillastående maskiner. 

 Hälsa och säkerhet, indirekta kostnader till följd av rehabilitering och 

förtidspensionering utgör en stor del av projektets produktionskostnad. 

 System och strukturer, en omfattande upphandlingsprocess och 

utdragen detaljprocess. 

 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) så har det under se senaste 

åren skett en stor ökning av kostnaden för att producera byggnader i Sverige. 

Enligt figur 1 nedan visar byggnadsprisindex, med avdrag för bidrag och 

konsumentprisindex (KPI) för nybyggda bostäder, att kostnaderna ökar från 
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1989 fram till 2005. Uppgången har enligt SCB påverkats av att 

marknadspriserna gått upp de sista åren samt att det även byggs med mera 

exklusiva byggmaterial nu än tidigare [22]. 

 

Figur 1. Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag och KPI [22] 

 

Trots att de svenska byggkostnaderna ligger på en hög nivå så står de sig bra i 

jämförelse andra jämförbara länder. Trots det så finns det utrymme för 

förbättring på grund av slöseri och icke värdeökande aktiviteter. Alla 

inblandade aktörer i ett byggprojekt kan bidra och därmed möjlighet till 

besparingar. Med en effektivare byggprocess, där alla aktörer i projektet hjälps 

åt att bidra på bästa möjliga sätt genom att minimerat slöseri. Lean 

Construction är ett arbetssätt som med olika produktionsverktyg förbättrar 

processerna så att detta kan uppnås. Lean Construction bygger bland annat på 

att olika aktörer samarbetar över tid och i olika projekt [10]. 

På en geografiskt begränsad marknad kan man tänka sig att det är vanligare, än 

på en marknad med väldigt många aktörer, att byggherrar, entreprenörer och 

leverantörer möts i projekt med återkommande frekvens. Skapar dessa 

återkommande möten bättre förutsättningar för att implementera Lean 

Construction i byggprocessen? 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen var att undersöka om en geografiskt begränsad 

marknad inom byggbranschen underlättar en implementering av Lean 

Construction. För att undersöka detta har jag utgått från två forskningsfrågor: 

vilken inställning de tillfrågade byggföretagen har till Lean Construction och 

hur arbetar de utifrån ett Lean-perspektiv? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen begränsades geografiskt till Jämtlands län närmare bestämt 

regionen i och runt Östersund. Då denna region är tydlig geografisk avgränsad 

i och med den ligger i inlandet med de närmaste större städerna vid kusten 

(Sundsvall m.fl.). I undersökningen har jag avgränsat jag mig till medelstora 

och stora, fler än fem anställda, entreprenörföretag i byggbranschen, både 

byggentreprenörer och underentreprenörer som el, vvs och ventilation var de 

som var intressanta för undersökningen. 

1.4 Metod 

1.4.1 Forskningsansats 

I forskningsarbetet med att relatera insamlad data och information om den 

verklighet som studeras, empiri, finns det olika sätt att arbeta, deduktivt eller 

induktivt. Ett deduktivt arbetssätt utmärks av att man med utgångspunkt i 

befintliga teorier och allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser. 

Hypoteser härleds ur befintliga teorier som empiriskt testas i det aktuella fallet. 

Då en redan existerande teori bestämmer, en deduktiv ansats, vilken 

information som ska samlas in kan man anta att medför en risk att den 

befintliga teorin kommer att styra och påverka forskningen. Att arbeta 

induktivt är att studera forskningsobjektet utan första ha tagit del av vedertagna 

teorier för att sedan utifrån sin insamlade information, empirin, formulera en 

teori. Risken här är att teorin grundar sig på empiri från en speciell situation, 

tid eller grupp av människor [13]. 

I denna undersökning har ett deduktivt arbetssätt använts då befintliga teorier 

om Lean-konceptet har studerats och enkäten utformats med detta som grund. 

1.4.2 Kvantitativ och kvalitativ metodik 

För att kunna få svar på de frågor som ställts i ett forsknings- eller 

undersökningsarbete behövs bearbetning av den information som samlats in. 
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Metoder för bearbetning omfattar allt från att analysera information med hjälp 

av olika statistiska metoder till metoder för tolkning av textmaterial. Skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativa metoder är enkelt formulerat att med 

kvantitativa metoder arbetar man med statistiska bearbetningar, sådant som går 

att beskriva med siffror till skillnad mot kvalitativa handlar om bearbetning av 

texter där man ägnar sig åt sådant som går att beskriva med ord [2] [7].  

Kvantitativa metoder lämpar sig bra för att analysera och bearbeta information 

från en större grupp som mynnar ut i numeriska värden som experiment, 

enkäter och frågeformulär. Kvalitativa metoder som inte använder sig av siffror 

utan ord och passar bra när man vill tränga inpå djupet och det inte krävs att 

kunna generalisera utanför en given grupp [7]. 

I den här studien används en kvantitativ metod. Datainsamlingen görs med 

hjälp av en enkät. Syftet är att kunna dra slutsatser om en större grupp än den 

undersökta samt analysera svaren med hjälp av statistiska instrument.  

När det gäller forskning och undersökningar så gäller det att man har god 

validitet och reliabilitet. Alltså att det som undersöks verkligen är det som 

avses undersökas, att ha bra validitet, och att undersökning utförs på ett 

tillförlitligt sätt att man har bra reliabilitet. I den här undersökningen har jag 

försökt använda mig av erkända och etablerade författare. Den litteratur som 

använts har varit mestadels dokument i tryckt form, tidskrifter och böcker [13]. 

1.4.3 Datainsamling, enkät och intervju 

Det finns många olika sätt att samla information i en undersökning. Däribland 

är enkät- och intervjuer de vanligaste. Både dessa består av ett frågeformulär, 

men vid intervjuer ställs frågorna direkt till den tillfrågade antingen över 

telefon eller personligen. Denna form av undersökning kräver personlig 

kontakt med respondenterna och koordinering för att kunna träffas, vilket kan 

vara tidsödande. En intervjuundersökning ger dock hög svarsfrekvens med 

många svar och möjligheten att förtydliga frågan och på andra sätt läsa av 

situationen. Svagheten med intervjuer är dock att det vanligen ger leder till ett 

mindre urval av respondenter på grund av tidsåtgången [7]. 

I den här studien valdes enkät som datainsamlingsmetod. Anledningen är att så 

många respondenter som möjligt skulle kunna delta i undersökningen och ge 

möjlighet till större generaliserbarhet.   
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1.4.4 Utformning av enkät 

Enkätundersökning bestod av arton påståenden som handlar om betydande 

områden inom Lean Construction. Enkäten är uppdelade i två huvuddelar om 

vardera 9 påståenden med fasta svarsalternativ graderade från 1 till 6. I den 

första delen frågas det om hur viktiga de tycker dessa områden är och i den 

andra delen hur de tycker att de själva arbetar utifrån områdena. En etta 

betyder alltså att påståendet inte är viktigt enligt deras uppfattning eller att de 

inte själva arbetar med detta, en sexa att de tycker påståendet är mycket viktigt 

enligt deras uppfattning eller att de själva i stor utsträckning jobbar med det. 

Respondenten fyller i efter hur det de tycker att påståendet överensstämmer 

med sin egen uppfattning. Att ha jämnt antal svarsalternativ gör att 

respondenten måste ta ställning och ställa sig antingen för eller emot till 

skillnad mot enkäter med udda antal svarsalternativ där respondenten kan svara 

neutralt bara för att slippa ta ställning i frågan, nackdelen är att den tillfrågade 

inte kan ställa sig neutral i frågan utan måste ta ställning. 

Undersökningen riktade sig till stora och medelstora entreprenadföretag i 

byggbranschen. Respondenterna utgjordes av personer i ledande positioner 

som platschefer, arbetsledare, projektledare m.fl. som arbetar med planering 

och genomförande av olika projekt alla från entreprenörsföretag i och runt 

Östersund. Totalt var det var femton personer från olika byggentreprenörer och 

tio personer från typiska underentreprenörer.  

Enkäten skilde sig åt för de två grupperna av respondenter 

platschef/arbetsledare och underentreprenörer. Påståenden var anpassade till 

platschefer/arbetsledare som jobbade hos en byggentreprenör och de som 

jobbade som underentreprenörer. I litteraturstudien redogörs för Lean 

Production och Lean Construction i stora drag och med kunskap från det 

utformades enkäten för att kunna svara på de frågor som ställt. 

De utvalda företagen kontaktades och ombads att komma med förslag på 

lämpliga respondenter och kontaktuppgifter.  De utvalda respondenterna 

kontaktades genom telefon eller e-post. Därefter skickades enkäten ut, till 

flertalet med post till deras hemadress eller arbetsplats med adresserat och 

frankerat svarskuvert. Några respondenter föredrog att få den utskickat på e-

post och returnera svaren på samma sätt. Trots att alla gick med på att 

medverka svarade vissa inte på enkäten, två respondenter från vardera 

platschef/arbetsledare och underentreprenörer har fallit bort. Upp till tre 

påminnelser gick ut till dem som inte svarat men trots det så blev det ett visst 

bortfall men på grund av dess ringa storlek (16 %) så tror jag det har liten 

betydelse för resultatet och jag har bortsett från det i min undersökning [13].  
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1.4.5 Bearbetning av insamlad data 

I bearbetningen av svaren från enkäten delades svaren in efter vilket område de 

behandlat, påstående 1 från del 1 och del 2 redovisas tillsammans och 

påstående 2 från de båda delarna tillsammans osv. För att kunna jämföra hur 

platschefer/arbetsledare och underentreprenörer svarade redovisas även deras 

svar tillsammans för varje påstående.  

För att tydliggöra hur respondenterna svarat användes de statistiska verktygen 

median och standardavvikelse som läges- och spridningsmått. Median 

definieras som det mittersta värdet i materialet alltså det tal som har lika många 

värden som ligger ovanför detta tal som nedanför. Median används här för att 

undvika att mycket stora eller mycket små värden får för stor effekt på 

lägesmåttet. Standardavvikelse tydliggör spridningen på svaren, hur långt i 

genomsnitt respondenternas svar befinner sig från medelvärdet.  

Att redovisa svar från en enkätundersökning görs med fördel fråga för fråga 

därför redovisas resultatet med en kort diskussion i kapitel 3 med ett 

avslutande kapitel med analys och slutsats. 

1.4.6 Litteratur 

I teorikapitlets litteraturstudie har jag studerat teorin bakom Lean Production 

och Lean Construction och skaffat mig en bild av denna produktionsfilosofi 

och en teoretisk bas ur vilken enkäten formats. 

Litteraturen som använts till detta arbete är till största delen tryckt form, 

rapporter och utgivet material. Detta material har anskaffats genom 

användandet av sökmotorer vid Luleå Tekniska Universitet bibliotek (Lucia) 

och Mittuniversitetets bibliotek (MIMA). De sökord som användes var; Lean 

Production, Lean Construction, kaizen, Toyota Production System, slöseri i 

byggbranschen m.fl. 
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2 TEORI 
  

I teori kapitlet ges en bakgrund till Lean Production, Lean Construction och de 

olika teorierna och produktionsfilosofierna presenteras. 

2.1 Från vävstolar till Lean Production 

I Japan var vävindustrin stor i slutet av 1800-talet och den Japanska regeringen 

gav stöd till små affärer och spinnerier som dök upp runt om i landet. 

Vävstolarna vid den här tiden var krävande arbetsplaster och en man vid namn 

Sakichi Toyoda såg möjligheterna att utveckla de existerande vävstolarna. Det 

resulterade i en automatisk ångmaskindriven vävstol med ett unikt inbyggt 

system som stoppade vävstolen då en tråd gick av och kunde på så sätt undvika 

att tillverka bristfälliga tyger. Detta kom att bli en av två grundpelare inom 

Lean Production som kallas Jidoka, att kvalitet byggs in i det som produceras. 

1926 grundades Toyoda Automation Loom Works men redan 1929 lämnade 

familjen Toyoda vävindustrin då de sålde patentet. Med de nyfunna pengarna 

lades grunden för det företag som sonen Kiichiro sedermera startade 1930, 

Toyota Motor Corporation. Företaget byggdes på Sakichis 

produktionsfilosofier (Jidoka) men sonen Kiichiro hade en egen idé, Just-In-

Time som handlar om att producera och leverera produkter i rätt typ, rätt 

kvantitet och rätt mängd (se kap 2.4). Toyota Motor Corporation började 

producerade enkla lastbilar med enkel teknologi och dålig kvalitet och de 

kämpade sig igenom 30-talet med liten framgång [11]. 

Efter 2:a världskriget var Japan ett sargat land, folket och dess industrier led 

stort. Eiji Toyoda, som nu ledde Toyota hade 1950 efter besök hos Ford i USA 

kommit hem med nya idéer. Det var Toyotas fabrikschef Taiichi Ohno som 

fick uppdrag att förbättra Toyotas arbetssätt för att matcha Ford produktivitet. 

Det skilde mycket mellan Ford och Toyotas förutsättningar, Ford hade ett 

utvecklat system av underleverantörer och stor marknad som passade deras 

system av massproduktion. Toyota hade inte det, de var tvungna att anpassa 

Fords tillverkningsprocess till deras behov och samtidigt ge hög kvalitet till en 

låg kostnad med korta ledtider och hög flexibilitet. Ohno såg mycket slöseri i 

Fords processer, produktionen av stora volymer och att ha stora lager. Toyota 

som hade små volymer av endast en typ av fordon passade detta inte alls. Men 

idéerna om kontinuerligt flöde, löpande bandet, tog de till sig och skapande ett 

system av en-styckes flöde som samtidigt var effektivt som flexibelt och kunde 
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ändras beroende på kundens önskemål. Det här krävde också att medarbetarnas 

involverades i utvecklingsarbetet att deras synpunkter och idéer togs till vara 

på och att man ständigt arbetade med att förbättra processerna [11]. 

Ohno började arbetet med jikoda och en-styckes flöde som efter år av 

användande kom att bli det nya Toyota Production System (TPS). Det här nya 

produktionssystemet var inte endast för en typ av företag och en typ av produkt 

och marknad utan ett helt nytt sätt att se på produktion och vad som sker i en 

produktionsprocess. Framåt 1960-talet var TPS ett kraftfullt 

produktionsinstrument som kunde tillämpas på alla möjliga affärsområden. 

Toyota började lära sina leverantörer och samarbetspartner TPS men det var 

först efter oljekrisen 1973 som omvärlden kom att höra talas om TPS. Japans 

industri led stort och det gick dåligt för många företag men Toyota återhämtade 

sig snabbt vilket öppnade mångas ögon för deras produktionssystem inte bara i 

Japan utan också runt om i världen. Produktionsfilosofin kom att kallas Lean 

Production och har spridits till många industrier, även till byggindustrin som på 

senare tid försökt anpassat teorierna för att passa de produktionsprocesser och 

arbetsmetoder som byggandet innebär [11]. 

2.2 Att reducera slöseri 

Den grundläggande tanken i Toyota Production System är att reducera slöseri, 

eller muda. För att kunna göra detta måste man först kunna skilja på 

värdeskapande verksamhet och det som inte tillför produkten något värde. Vid 

tillämpning av TPS gäller det att titta på produktionsprocessen ur kundens 

synvinkel och ta reda på vad som är värdeskapande. Det gäller att fråga sig vad 

vill kunden ha ut av denna process, vad är kunden villig att betala för? Genom 

kundens ögon kan man på detta sätt definiera värde och skilja det från slöseri 

[11]. 

Jeffrey K Liker skriver i The Toyota Way att det finns sju olika sorters slöseri 

inom TPS, han lägger även till en egen åttonde form av slöseri [11]. 

1. Överproduktion 

Enligt TPS grundare var överproduktion den värsta sortens slöseri eftersom det 

genererar flera andra problem och andra sorters slöseri som till exempel 

onödiga kostnader extra personal, lager och transport. Med överproduktion 

menas att tillverka för mycket, mer än vad kunden vill ha, för stora volymer 

eller tidigare än vad som krävs för nästa delprocess. Målsättningen är att 

tillverka precis det som krävs och med bra kvalitet, varken mer eller mindre. 
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Med ökade lager och ledtider som följer överproduktionen ökar risken för fel i 

produktionen inte upptäcks i tid och försämring av produkten. Även flödet av 

produkter och tjänster på ett smidigt sätt motarbetas med överproduktion [11] 

[3]. 

2. Väntan 

Arbetare som måste vänta på nästa steg i processen på grund av brist på 

material, verktyg, flaskhalsar i processen eller bara att arbetet ligger nere. Även 

väntan är en betydande form av slöseri liksom överproduktion.  

3. Onödiga transporter 

Transporter är i princip aldrig värdeskapande. De interna transporterna av 

material, delar och färdig produkt skapar ofta förseningar och medför extra 

kontroller vid transport mellan olika avdelningar och in- och ut ur lager. 

Transporter medför också ökad risk för material skadas och slitage och även 

om det är omöjligt att helt ta bort transporter måste det vara ett mål att reducera 

dem. 

4. Överarbete 

Att göra mer än kunden frågar efter och är villig att betala för är slöseri, 

tillverka en produkt till högre kvalitet än nödvändigt. Även icke-effektiv 

produktion på grund av t.ex. dåliga verktyg och/eller arbetssätt som ger 

merarbete och lägre kvalitet. 

5. Lager 

Det kan ses som en nödvändighet att hålla sig med ett visst lager till exempel 

för att ha lite säkerhet mot leverantörer och kunder, men den besparing man 

tror sig gjort blir ofta en kostnad. Att lagerhålla material eller färdig produkt 

binder upp kapital och kräver att det sköts, det ger också kostnader ökade 

transport- och lagerkostnader samt att det kan dölja felaktigheter och förlänga 

genomloppstiden.  

6. Onödiga rörelser 

Alla onödiga rörelser som utför under en arbetets gång är ett slöseri. Det gäller 

både människor och maskiner. Det kan röra sig om att hämta verktyg och 

material eller bara att behöva sträcka sig efter dem vilket inte bara är ett slöseri 
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utan också dåligt ur ergonomiskt synvinkel och kan leda till stora kostnader för 

företaget längre fram.  

7. Producera/omarbeta defekta produkter 

Produkter med fel och brister är ett mycket vanligt och kan vara en stor 

kostnad för ett företag. Det finns mycket att vinna på att rätta till ett problem 

tidigt istället för att det kommer ut till kunden, reklamationer, garanti och även 

Goodwill vilka kan komma att kosta betydligt mer än om man tagit kostnaden 

direkt det upptäcktes i tillverkningen. 

8. Att inte utnyttja medarbetares kreativitet 

Det finns mycket att vinna på att ta tillvara på medarbetarnas idéer och 

kunskap, att lyssna på dem och låta de komma med förslag på förbättringar.  

2.3 Slöseri i byggsektorn 

I detta stycke beskrivs några av de största och viktigaste källorna till slöseri i 

byggsektorn. 

2.3.1 Fel och kontroller  

Den tid och kostnader för att åtgärda fel, synliga och dolda, är ett obestridligt 

slöseri. För att komma åt dessa fel använder man sig av kontroller och 

försäkringar för att sprida risken. Man skiljer alltså på synliga och dolda fel 

och de kostnader som följer. Den kostnad för fel och de konsekvenser som 

följer som man med aktuell kunskap och metoder kan tydliggöra och registrera 

är synliga medan dolda är sådana som man inte kan tydliggöra eller registrera 

med dagens kunskap [10]. 

Studier har gjorts där man tittat på de synliga felkostnaderna och gjort en 

bedömning de dolda felkostnaderna och kommit fram till att under produktion, 

med undantag för kostnader för ändring och tilläggsarbeten, olycksfall, 

besiktningsanmärkningar och stölder ligger felkostnaderna runt 6-11 % av 

byggkostnaden [10]. 

Även kontroller och besiktningar utgör ett slöseri. I och med att risken finns att 

arbete inte gjorts på rätt sätt första gången utförs kontroller. Detta extra arbete 

och därmed slöseri skulle inte behövas om denna risk skulle försvinna. Internt 

består kontrollen till exempel av egenkontroll, mätningar och samordnad 
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provning och externt kan det göras av sotare, räddningstjänst och energiverk. 

Undersökningar visar att kostnaden för kontroller och besiktningar kan röra sig 

om 0,2-1,5 % av ett projekts produktionskostnad [10]. 

2.3.2 Resursanvändning 

Fördelning av arbetstid 

Hur arbetstiden fördelas hos byggnadsarbetare och byggarbetsledare visar att 

det finns utrymme till förbättring hos båda grupperna, de innehåller båda 

värdeökande arbete och slöseri. Det är även intressant att titta på hur 

byggnadsarbetarna använder sin tid då det speglar hur väl fungerande 

projektets planering och ledning är [10].  

Av byggnadsarbetarens tid består 17,5 % av direkt värdeökande arbete. Det 

förberedande arbetet eller tvingat slöseri, sådant arbete som krävs för att kunna 

utföra värdeökande arbete uppgår till 45,4 %. I denna grupp ingår indirekt 

arbete, materialhantering och arbetsplanering. Rent slöseri utgör 33,4 % av 

arbetstiden vilket är arbeten som kan utelämnas utan påverkan på produkten. 

Det som ingår i rent slöseri är att omarbeta, väntan och outnyttjat tid, se figur 2 

[10]. 
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Figur 2.  Byggnadsarbetarens användning av arbetstiden [10] 
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En byggarbetsledare får ta hand om många oplanerade aktiviteter under en 

arbetsdag allt från möten till andra situationer som måste tas omhand. En 

kartläggning visar att endast 2,3 % av arbetsdagen bestod av akut 

problemlösning, den visade även att 33,0 % gick åt till oplanerade möten. Det 

framgick att totalt sett fann man att 17,7 % av arbetstiden gick åt till slöseri, se 

figur 3, bestående av sex olika aktiviteter [10]. 
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Figur 3. Arbetsledarens användning av arbetstiden [10] 

 

Maskiner och utrustning 

Att maskiner och utrustning används till 100 % under arbetsdagen är svårt för 

att inte säga omöjligt att nå och ett visst slöseri går inte att komma ifrån. I 

denna kartläggning följdes ett antal större maskiner och hantverkares 

personliga utrustning under en arbetsdag. De större maskinerna användes i 

genomsnitt 28,4 % av arbetstiden, allt från 6,7 % för en hjullastare till 48,8 % 

för grävlastare. De mindre maskinerna användes betydligt mindre knappt 5 % 

av arbetstiden. I det här fallet medför detta ett slöseri för maskiner och 

utrustning på ca 2-5 % av projektets produktionskostnad [10].  

Där produktionen sker under vanliga arbetstider, fem åttatimmars arbetsdagar, 

blir det många timmar som maskinerna, bodar och annan etablering bara står 

outnyttjade, här finns mycket att spara med bättre utnyttjandegrad [10]. 
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Material 

Materialspill är ett givet slöseri som uppgå till en betydande kostnad i ett 

byggprojekt. En undersökning gjord i mitten av 1990-talet där 14 

byggarbetsplatser undersöktes visade att av 15 vanligt förekommande 

byggmaterial varierade materialspillet från 4-21 %, från ett slöseri på 4 % för 

golvspånskivor till 21 % för fasadskivor. En förfrågning gjord på 2000-talet 

första hälft utfördes för att få reda på om det skett någon förändring till idag 

visar på en minskning av spillet men att det ändå rör sig om 2-10 %. En 

kalkylator hos en byggentreprenör ger en orsak vilket är att de brukar räkna 

med ett spill på 10 % för ha lite extra för att inte råka ut för ett stop i 

produktionen [10].  

Då det inte endast är på byggarbetsplatsen det sker ett materialspill utan också i 

tidigare led i materialproduktionen, tillverkning på fabrik till övrig hantering. 

Enligt en materialleverantör är det 1 % av det material de hanterar som blir 

spill eller som måste kasseras. Då byggnadsmaterial står för ca 25 % av 

produktionskostnaden ger ett sådant här materialspill ett slöseri på 1-3% av 

projektets produktionskostnad [10]. 

2.3.3 Grundläggande principer för Toyota Production System 

Det här är en sammanfattning av de 14 principer som utgör Toyotas speciella 

arbetssätt. De är indelande i fyra större kategorier, långsiktigt tänkande, rätt 

process kommer att producera rätt resultat, utveckla medarbetare och partners, 

kontinuerligt gå till rötterna vid problemlösning driver organisationens lärande 

[11] [12]. 

Del I: Långsiktig tänkande  

Princip 1: Basera ledande beslut på långsiktigt tänkande även om det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

- Anpassa hela organisationen till ett gemensamt mål som är större än att 

bara ekonomiska. Att ta till sig och jobba efter en filosofi som åsidosätter 

allt kortsiktigt beslutfattande. 

- Låt arbetet utgå ifrån målet att generera värde för kunderna och samhället. 

Utvärdera alla uppgifter i organisationen med tanke på dess förmåga för att 

uppnå det. 
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Del II: Rätt process kommer att producera rätt resultat 

Princip 2: Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 

- Sträva efter att minimera den tid ett arbetsprojekt är stillasittande eller att 

någon väntar med att arbeta med det. Omforma arbetsprocesserna för att 

uppnå en kontinuerlig värdeökning och ett ständigt flöde. 

- Försök skapa en miljö med kontinuerliga flöden där material och 

information rör sig snabbt och länka ihop arbetsprocesserna och de som 

arbetar med dem att eventuella problem snabbt kommer till känna. 

 

Princip 3: Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

- Istället för att göra som många företag att de tar fram sina produkter efter 

förväntad efterfrågan och efter ett upplägg som passar dem där tanken att 

minimera de omställningar för att göra olika saker. Det här kan medföra 

överproduktion och att det skapas lager antingen interna eller hos kunden.  

- Genom att låta kundens efterfrågan styra produktionen hålls lager och 

överproduktion till ett minimum och underlättar just in time, att kunden 

ska få det de har beställt när de vill ha det och i den mängd de vill ha.  

- Tanken är att minimera alla lager men i verkligheten finns små lager 

mellan processtegen som fylls på med hjälp av enkla signaler, Kanban, 

någonting visuellt och enkelt. Då lager är slöseri är målet att minska dessa 

för att till sist bli av med dem helt. 

 

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen, heijunka. 

- För att kunna minimera slöseri och få bort ojämnheterna i 

arbetsbelastningen, måste man jämna ut arbetsbelastningen, heijunka. 

Utjämningen avser både volym och produktblandningen. I stället för att 

tillverka produkterna allteftersom orderna kommer in tar man alla order 

under en viss period och fördelar dem att samma volym och 

produktblandning tillverkas varje dag och ger en bra arbetsbelastning och 

ett konstant orderflöde till leverantörerna. Ställtiden för maskinerna hålls 

nere och kunderna tjänar på utjämningen genom en högre kvalitet och 

korta leveranstiderna.  
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Princip 5: Stoppa processen om det behövs för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början. 

- Hos Toyota har samtliga befogenhet att stoppa bandet då han upptäcker ett 

fel eller brist. En signal markerar att det uppstått ett kvalitetsproblem som 

behöver åtgärdas och om problemet inte hinner lösas innan det når 

efterföljande stationen stoppas den delen av bandet, efter en kort tid även 

nästa del etc. På det här sättet uppmärksammas problemen snabbt och kan 

åtgärdas samt minimerat risken för att problemet ska återkomma i 

framtiden. 

- Det gäller alltså att bygga in i företagskulturen och uppmuntra till att sakta 

ner eller att stanna upp produktionen för rätta till fel direkt och skapa 

förutsättningar för att öka produktiviteten på lång sikt. Fokus ska ligga på 

problemlösning inte att leta efter syndabockar och lägga skulden på någon. 

Att alla tar ansvar för kvaliteten och få alla att inse att det inte går att 

kompromissa med kvaliteten; som ger värde för kunden vilket ger intäkter 

för företaget och jobbsäkerhet för de anställda. 

 

Princip 6: Standardisera uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och för 

personalens delaktighet. 

- För att kunna säkerställa kvaliteten och åstadkomma ständiga 

förbättringar, kaizen, är det nödvändigt att standardisera. Först när en 

process är standardiserad kan den förbättras. Med det menas inte att införa 

strikta rutiner och tvinga människor till att arbeta som maskiner. De 

anställda vet bäst själv hur en uppgift ska utföras på bästa sätt, snabbare 

eller säkrare och låter de vara med i utformningen av nya standarder och 

förbättra de som redan finns.  

- Hos Toyota finns det en hög grad av personalengagemang, 

kommunikation och kundfokus där de anställda har stora befogenheter och 

betraktas som analytiker och problemlösare och inte bara ska följa order. 

 

Princip 7: Kontrollera visuellt att inga problem förblir dolda. 

- Genom att hålla arbetsplatsen ren och i ordning kan man lättare se vad som 

hör till arbetsplatsen och hur uppgiften ska utföras. Det finns ett 5 S-

program, fem åtgärder för att slöseri, defekter och skador på arbetsplatsen: 
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1. Seiri (sortering). Sortera din arbetsplats, gör dig av med det du inte 

behöver behåll de du behöver 

 

2. Seiton (ordning). Se till att det är ordning på arbetsplatsen, att du har de 

som behövs för att utföra arbetet och att allt har en egen plats.  

 

3. Seiso (renlighet). Genom rengöringen blir det en undersökning som gör det 

möjligt att se om det är något som avviker från det normala och som kan 

orsaka brister i kvaliteten. 

 

4. Seiketsu (regler). Se till att det finns en metod för att upprätthålla och tillse 

steg 1-3. 

 

5. Shitsuke (självdisciplin). Genom ständiga förbättringar arbeta för att hålla 

arbetsplatsen i ordning. 

 

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar personalen 

och processerna. 

- Toyota undviker att skaffa sig den allra senaste tekniken utan att först vara 

säker på att den tillför något. Den testas och analysera den noggrant av 

många olika personer från olika delar av företaget för att vara säker på 

dess fördelar och påverkan på befintliga processer, ökar den processens 

värde? Minskas eventuellt slöseri? Om alla berörda är överens inför ny 

teknik snabbt och utan motstånd. 

 

Del III: Utveckla medarbetare och partners 

Princip 9: Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 

filosofi och lär andra göra det. 

- När Toyota ska tillsätta en ny ledare söker de inom företaget för hitta rätt 

person. En sådan som håller fast vid deras grundfilosofi och arbetar efter 

den de vet även hur arbetet går till på verkstadsgolvet. De ska inte försöka 

hitta nya riktningar att föra företaget mot utan arbeta med att utveckla 

Toyota i nästa naturliga steg. 
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- Toyotas chefer ska inte bara leda arbetet utan ska även upprätthålla och 

sprida företagets kultur. De assisterar och stödjer de som utför arbetet och 

jobba för att processerna ska flyta på och eliminera spill och slöseri. 

 

Princip 10: Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 

filosofi. 

- En viktig del av arbetet på Toyota är Teamwork. Men för att inte fastna i 

möten och icke värdeskapande arbete som individen står för, ska det vara 

balans mellan den enskildes arbete och grupparbete.  

- När man står inför ett problem hjälps arbetsgrupperna på golvet åt att lösa 

det. De som har störst kunskap om uppgifterna och relaterade problem är 

de som utför arbetet, cheferna finns där som stöd och att bidra med hjälp 

om det behövs. Det är vanligt att företag talar om en omvänd 

företagshierarki där de anställda har stor delaktighet även hos Toyota som 

tar det på stort allvar. Där en chef endast har ett fåtal underordnade och har 

till uppgift att vara närvarande, stödja och hjälpa snart ett problem uppstår. 

Toyotas investeringar i personalen ger medarbetare som engagerade sig i 

sitt arbete och jobbar med kontinuerligt förbättringar. Till exempel kan 

nämnas Toyotas fabrik i Georgetown lade de anställda under ett år 80 000 

förbättringsförslag av vilka 99 % genomfördes. 

 

Princip 11: Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem att bli bättre. 

- Toyotas goda anseende hos sina leverantörer grundar sig i deras strävan 

mot kvalitet och hög standard och som också förväntar sig samma av sina 

partners, att man arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål. 

- Det är först efter att nya leverantörer har visat att de kan upprätt hålla 

Toyota höga krav på kvalitet, leveranstid etc. samt lärt sig om Toyota väg 

som de blir nya leverantörer. Och har de väl visat att de passar in i 

gemenskapen är det bara om de uppenbart missköter sig som de ej är 

önskvärda samarbetspartners längre. 
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Del IV: Kontinuerligt gå till rötterna vid problemlösning driver 

organisationens lärande. 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt, 

genchi genbutsa. 

- Genchi gembutsu, gå och se med egna ögon. För att med säkerhet till fullo 

förstå ett problem i verksamheten måste du undersöka det själv. Du måste 

skapa dig en egen uppfattning inte lite på andras uppgifter eller vad du ser 

på en datorskärm.  

- Det första steget mot att lösa ett problem är att försöka förstå situationen 

vilket åstadkoms först när du sett och situationen och har kunskap om 

problemet från alla sidor.  

 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 

- Att fatta beslut på det här sättet kan tyckas vara besvärligt och tidsödande 

men är egentligen effektivt. Den ömsesidiga förståelsen med den 

noggranna och detaljerade planeringen gör det möjligt att genomföra nya 

beslut snabbt och smidigt. För att fatta ett beslut krävs att man beaktar 

många alternativa lösningar på problemet och synpunkter, det räcker inte 

bara med en bra lösning på problemet man måste ta sig tid och undersöka 

olika infallsvinklar och idéer noggrant. 

- Det gäller också att få alla berörda parter engagerade, att de kommer med 

synpunkter och idéer. Även om inte alla kan få sin vilja igenom är målet 

att alla ska vinna på beslutet.  

 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra. 

- Lärandet på Toyota bygger på erfarenheter och rör sig framåt i små steg. 

Att ständigt göra små förbättringar är viktigare än stora innovativa 

genombrott. Det krävs en stabil organisation och en förmåga att bevara 

kunskapen i företaget. En viktig del är Toyota Fem Varför? Man frågar sig 

varför ett visst problem uppstått fem gånger och till slut kommer man 

förhoppningsvis fram till grundorsaken och möjligheten att ta itu med den 

att inte problemet återkommer.  
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2.4 Kaizen 

Kaizen är vanligt återkommande när man talar om Lean Production och 

Toyotas produktionssystem. Det är också utan tvekan det viktigaste begreppet 

inom japanskt ledarskap. Att arbeta med Kaizen menas att man strävar efter 

kontinuerlig förbättring som involverar alla som har med produktionen att 

göra, från högsta ledningen, chefer på mellannivå till övriga medarbetare. 

Kärnan i Kaizen är enkel: förändring till det bättre, att medarbetarna på alla 

nivåer i företaget kontinuerligt strävar efter att förbättra verksamheten. Det är 

dock inte bara i arbetslivet som denna filosofi ska tillämpas utan Kaizen 

förutsätter att sällskapsliv som familjeliv ska involveras i filosofin och vara del 

av den konstanta förbättringen [9]. 

2.4.1 Standardisering 

För att kunna lyckas med sitt kontinuerliga förbättringsarbete krävs det 

standardiserade arbetsnormer eller arbetsbeskrivningar. Förbättringar sker 

utifrån de rådande normerna, man måste alltså veta hur den nuvarande 

situationen ser ut för att kunna förbättra den. För varje medarbetare, maskin 

och process måste det finnas en exakt mall, även för varje chef. Arbetet med 

standardisering är ett av de viktigaste instrumenten inom Kaizen och 

kvalitetsstyrning, även innan ett företag inför börjar arbetet med Kaizen måste 

företagets analyseras vart de står utvecklingsmässigt och de normer de arbetar 

efter [9].  

Det ständiga arbetet med förbättringar inom Kaizen-strategin kräver att arbetet 

är standardiserat för att kunna förbättra det. Normer och arbetsbeskrivningar 

måste förbättras annars försämras de [9]. 

 Standardisera arbete är en förutsättning för Kaizen men ger även fler fördelar 

[6]. 

1. Stabila processer. Stabilitet är också repeterbarhet det säkrar kraven på 

produktivitets, kvalitet, kostnad, säkerhet, miljö m.m. varje gång. 

2. Processernas start och stop blir tydligt. Detta tillsammans med 

kunskap om ledtider och produktionscykler ger det en inblick i vilket 

skick produktionen är i, hur man ligger till, finns det några problem. 

3. Lärande organisation. Genom standardisering bevaras know-how och 

erfarenhet, kunskap går inte förlorad personal lämnar företaget. 

4. Granskning och problem lösning. Standardiserat arbete ger möjlighet 

att uppskatta tillståndet på verksamheten och identifiera problem, 

processernas olika viktiga steg och hållpunkter görs tydliga. 
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5. Anställdas engagemang och poka-yoke. Med stöd från ledningen är det 

de som arbetar med processerna som formar normer och standardiseras 

arbetet. 

6. Kaizen. När processerna är stabila kan arbetet med förbättringar börja. 

Standardisering är det mot vilket förbättringar mäts.  

7. Träning. När de anställda är bekanta med att arbeta med 

standardiserade processer är det lätt att följa normen och lättare svara 

på ändrade förhållanden i t.ex. efterfrågan. 

 

Genom standardisera arbete önskar man identifiera olika former av slöseri och 

med gemensamma insatser från de anställda kan man tillsammans arbeta mot 

att eliminera dessa. Det standardiserade arbetet ger bättre planering av 

arbetsstyrkan som genom Kaizen-aktiviteter kan frigöra arbetskraft som 

omplaceras [9]. 

2.4.2 Kaizen och ledarskap   

Den japanska uppfattningen om olika arbetsfunktioner visas i figur 4, enligt 

vilken ledarskap har två huvudkomponenter: att förbättra och att förvalta. 

Förbättringen behandlar de åtgärder som handlar om ständig förbättring av 

gällande principer; att förvalta handlar om de åtgärderna för att upprätthålla 

rådande arbetsnormer ifråga om företagsledning, teknologi och drift [9]. 

 

Högsta ledningen 

Ledning på mellannivå 

Arbetsledare/förmän 

Medarbetare 

 

Figur 4.  Japansk uppfattning om arbetsfunktioner [9] 

 

Företagsledningen lägger fast riktlinjer driften av företaget inom ramen för 

förvaltandet. De bestämmer policy, direktiv och regler för hur de större delarna 

av verksamheten och ser att dessa följs av resterande medarbetare. Man kan 

Förvalta 

Förbättra 
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sammanfatta den japanska företagsledningen som: att förvalta och förbättra 

arbetsnormer. Dessa arbetsnormer som ledningen bestämt förvaltas av 

medarbetarna genom bl.a. utbildning och förbättringsarbetet handlar helt enkelt 

om att ta de befintliga normerna och ändra dessa till det bättre. Som görs 

tydligt i figur 4 så desto högre upp i företag hierarkin man kommer desto mer 

handlar ens arbetsuppgifter om att förbättra istället för att förvalta jämfört med 

en på andra sidan den hierarkiska skalan som mer arbetar med att följa 

instruktioner och förvalta än ägnar sig åt förbättringar. Men det är inte ett 

statiskt tillstånd, ju mer erfarenhet och desto skickligare man i sitt arbete desto 

mer börjar man tänka på och medverka till förbättringar angående utförandet 

av arbetet [9].  

När förbättringen är genomförd och arbetsnormerna nått en ny högre standard 

är det upp till företagsledningen att uppgift att inom förvaltningen av företaget 

att se till att de nya normerna uppmärksammas och följs. I strävan att uppnå 

ständiga förbättringar är det ett måste för alla inblandade att ständigt arbeta 

mot högre normer, arbetssättet med förvaltning och förbättring har blivit ett 

viktigt koncept för japansks ledare och frågar man framgångsrika japanska 

chefer är det Kaizen som de betonar mest [9]. 

 

Högsta ledningen 

Ledning på mellannivå 

Arbetsledare/förmän 

Medarbetare 

 

Figur 5. Japansk uppfattning om arbetsfunktioner [9] 

 

Förbättringen i sin tur kan man dela in i innovation och Kaizen. Innovation 

betyder en större förändring jämfört med Kaizen, till följd av större satsning på 

ny teknologi och/eller utrustning, ny eller att den används på nytt sätt. Kaizen 

innebär istället ett kontinuerligt arbete där små förändringar av det aktuella 

läget står för förbättringen. Figur 5 visar hur japanska företagsledare ser på 

förhållandet mellan innovation, Kaizen och förvaltning. I Japan är det vanligt 

att använda sig av Kaizen-koncepetet något som inte alls är lika utbrett jämfört 

Kaizen 

Innovation 

Förvalta 
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med den västerländska företagsvärlden. De vänsterländska chefernas syn på sin 

yrkesroll visar att det inte finns något utrymme för Kaizen-konceptet, se figur 6 

[9].  

 

Högsta ledningen 

Ledning på mellannivå 

Arbetsledare/förmän 

Medarbetare 

 

Figur 6. Västerländsk uppfattning om arbetsfunktioner [9] 

 

Ytterligare en annan typ av ledarskap återfinns inom till exempel 

högteknologiska företag som till stor del arbetar med innovationer och lite del 

förvaltning. De har snabbt tillväxt och ofta försvinner från marknaden snabbt 

sedan det initiala försprånget eller att marknaden förändras. Det finns även de 

företag som endast sysslar med förvaltning. Dessa företag saknar de naturliga 

skälen för Kaizen och innovation. 

Tabell 1 visar hur de olika nivåernas i ledningshierakin och dess medverkan i 

Kaizen. Alla i organisationen engageras i Kaizen och bidrar på sitt sätt till de 

ständiga förbättringarna som denna figur illustrerar. 

Tabell 1.  Kaizenengagemangets hierarki [9] 

 

Högsta ledningen 
Ledning på 

mellannivå och stab 

Arbetsledare/förmä

n 
Medarbetare 

Vara beslutna att 

införa Kaizen som 

företagsstrategi 

Sprida och 

genomföra Kaizen-

mål enligt direktiv 

från högsta ledningen 

genom bl.a. 

kommunikation 

Använda Kaizen i 

olika funktioner 

Engagera sig i Kaizen 

genom 

förslagsverksamhet och 

smågruppsverksamhet 

Förvalta 

Innovation 
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Fastslå policy för 

Kaizen och 

tvärfuntionella mål 

Använda Kaizen i 

olika funktioner 

Formulera planera för 

Kaizen och ge 

ledning åt 

medarbetarna 

Vinnlägga sig om 

arbetsdiciplin 

Genomföra Kaizen-

mål genom 

policykomunikation 

och granskningar 

Fastslå, vidmakthålla 

och förbättra 

arbetsnormer 

Förbättra 

kommunikationen 

med medarbetarna 

och upprätthålla en 

hög arbetsmoral 

Engagera sig i 

kontinuerlig 

självutveckling för att bli 

bättre problemlösare 

Bygga upp system, 

procedurer och 

strukturer som 

befrämjar Kaizen 

Göra de anställda 

Kaizen medvetna 

genom ett intensivt 

utbildningsprogram 

Stödja 

smågruppsverksamhe

t (som 

kvalitetscirklar) och 

individuell 

förslagsverksamhet 

Förbättra färdigheter och 

yrkesskicklighet genom 

utbildning i andra 

arbetsmoment 

 

Hjälpa de anställda 

att utveckla 

färdigheter och 

verktyg för 

problemlösning 

Införa arbetsdiciplin  

  
Ge förslag till 

Kaizen-åtgärd 
 

2.4.3 Kvalitet och Kaizen 

Kvalitet och produktivitet är vanliga frågor för arbetsledningen att brottas med. 

Det kan vara svårt att definiera kvalitet och produktivitet samt att kunna mäta 

dessa och se hur de kan komma att ge mest nytta. Deras egenskaper är dock 

nära förknippade med Kaizen och arbetet med ständiga förbättringar. När 

förbättringar gjorts inom ett område kommer de här förbättringarna förr eller 

senare leda till att områden som kvalitet och produktivitet påverkas positivt [9]. 

Första steget i förbättringsarbetet är att erkänna att det finns ett 

förbättringsbehov, att erkänna ett problem. När problemet identifierats ska det 

lösas vilket sker med hjälp av olika problemlösningsverktyg. För att klargöra 

begreppen lite när man talar om kvalitet finns ingen enig mening om vad det i 

själva verket betyder. Dess bredaste betydelse är allt som kan förbättras och då 

även hur människor arbetar, det består av alla perspektiv av på det mänskliga 

beteendet vilket ger att det finns fördelar av att tala om Kaizen än om kvalitet 

eller produktivitet, se figur 7 [9].  
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Projektering/

konstruktion 

Produktion 

Marknads-
föring 

Försäljning 

                 

Forskning 

 

Figur 7. Deminghjulet [9] 

 

Demingcykeln, eller PDCA-cykeln (Planer-Utföra-Korrigera-Införa), beskriver 

betydelsen av ett konstant samarbete mellan projektering/konstruktion, 

produktion, marknadsföring/försäljning och forskning för att uppnå bättre 

kvalitet. Deminghjulet ska sättas i rörelse med stöd av erfarenheter och beslut 

som prioriterar kvalitet och ett kvalitets-tänk. 

2.5 Just-In-Time 

Som nämnts tidigare är produktion med Just-In-Time (JIT) att producera och 

leverera produkter i rätt typ, rätt kvantitet och rätt mängd. Just-In-Time 

introducerades av Toyota på 1950-talet som svar på en mer krävande marknad 

och hårdare konkurrens. De problem Toyota mötte var [6]: 

 Marknadskrav på många produkter i låga volymer 

 Hård konkurrens 

 Fasta eller fallande priser 

 Snabbt föränderlig teknologi 

 Höga kapitalkostnader 

 Skickliga arbetare som kräver hög delaktighet 
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Ett konventionellt arbetssätt i tillverkningsindustrin är att det produceras utan 

hänsyn till faktiskt efterfrågan, man ”trycker” komponenter vidare i 

arbetskedjan. En övergripande plan styr produktionen där varje producerande 

enhet har sina produktionsmål vilket resulterar i stora partier och lager. Dessa 

lager medför krav på större anläggningar som i sin tur kräver utrustning och 

personal och större kostnader [6].  

Efter introduktionen av Just-In-Time (JIT) på 1950-talet har Toyota 

kontinuerligt arbetat med att förbättra metoden. Produktion enligt JIT följer 

några enkla regler [6]: 

1. Producera inget som inte begärts av kunden. 

2. Utjämna efterfrågan över anläggningen arbetet flyter jämnt. 

3. Styr produktionen utifrån kundefterfrågan m.h.a. visuella hjälpmedel 

(kanban) 

4. Maximera flexibilitet hos personal och utrustning. 

2.5.1 Komponenterna i JIT 

Det väsentliga i Just-In-Time är skapa ett värde flöde och ett dragande 

produktionssystem där kunden initierar produktion inte en övergripande plan. 

Komponenterna i JIT systemet är [6]: 

 Kanban. Ett visualiseringssystem som med signaler/kort som ger 

instruktioner till både kunder och leverantörer i och utanför 

anläggningen. 

 Heijunka. Jämna ut arbetsbelastningen att toppar och dalar minimeras. 

Detta nås genom att standardisera arbetet och kaizen. Med Heijunka 

arbetar man också mot att snabbt kunna anpassa produktionen till 

skiftande efterfrågan. 

 

Kanban 

En Kanban är alltså som sagt ovan ett visuellt hjälpmedel för att nå JIT 

produktion. Den ger information om att producera eller återkalla en viss 

komponent/produkt, den ger vidare information som vem som levererar 

komponenten/produkten, vem som är kund, vart delen ska lagras och hur den 

ska transporteras [6]. 

Vanligtvis är en kanban ett kort i en plastficka som informationsbäraren men 

det finns andra former av kanban t.ex. en tom golvyta som indikerar att platsen 
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ska fyllas på igen med motsvarande produkt, en tom behållare som ska 

innehålla ett visst antal komponenter eller en indikation på ett kontrollbord [6]. 

Det finns i huvudsak två olika sorters av Kanban: 

 Produktions-kanban, specificerar vad och hur mycket av en viss 

produkt som ska produceras tidigare i produktionskedjan. 

 Withdrawal-kanban, specificerar vad och hur mycket av en viss produkt 

som processer längre fram i produktionskedjan kan använda och som 

behöver fyllas på. 

 

I monteringsskedet, Withdrawal-kanban, används komponenter som skapar ett 

tomrum som sedan en Produktions-kanban för produktionsprocessen som 

tillverkar den komponent som krävs för att fylla tomrummet [6].  

Kanbans 6 regler 

En god förmåga för problemlösning och en bra förståelse om de 6 regler som 

omger Kanban krävs av de som jobbar med Kanban [6]. 

1. Leverera aldrig defekta produkter  

Att tillverka bristfälliga produkter försämrar betydligt förmågan att 

reducera kostnader. Det är att investera tid, pengar och material i produkter 

som inte går att sälja och är ett stort slöseri. Nödvändigt för detta är: 

- Att snabbt kunna upptäcka och begränsa fel och brister. 

- Autonomation, att till exempel en maskin automatiskt stannar om ett fel 

upptäcks. 

- Snabb problemlösning 

- Snabbt kunna skilja på komponenter med fel och de felfria om de 

blandas. 

 

2. Kunden tar endast ut det som behövs 

Regel 2 löser problem med frågeställningar som: vad ska vi tillverka, hur 

många och när ska vi tillverka dem. Som beskrivet tidigare är det kunden 

som ger en indikation när produktionen ska initieras, det som tas ut måste 

ersättas. På detta sätt undviks det slöseri som onödig övertid, lager m.m. 

ger som är en följd av att tillverka fel antal och fel typ av komponenter.  

Konsekvensen av denna regel är att: 
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- Inget uttag utan en kanban 

- Varje komponent åtföljs av en kanban 

- Uttag sker endast av angivet komponent i angivet antal 

 

3. Tillverka endast den kvantitet som kunden tar ut 

Denna regel är kopplad till regel 2 och ger att inte tillverka mer än det som 

är efterfrågat och tillverka i den efterfrågade ordningen. 

4. Utjämna produktionen 

För att kunna tillverka komponenter i rätt kvantitet, i rätt tid och rätt typ 

krävs en stabilitet i orderflödet. Att en dag beställa 100 komponenter för att 

nästa dag fyrdubbla denna tvingar tillverkningsprocessen att överdriva sin 

förmåga eller producera före utsatt tid. Uttag måste ske på bestämda tider, i 

bestämda antal och i bestämd ordning. 

5. Använd kanban för att fininställa produktionen 

Stora förändringar i produktionen måste tas om hand om när produktionen 

planeras och inte med hjälp av kanban-systemet som inte kan svara på stora 

svängningar i produktionen. 

6. Stabilisera och förstärk produktionen 

Det krävs en stadig process för att kunna uppfylla dessa regler. 

Kontinuerligt söka efter att minimera de tre olika sorters slöserier muda, 

mura och muri (Japanska för icke värdeökande aktiviteter, ojämn 

produktion och överarbete) genom att: 

- Poka-yoka, upptäcka fel och brister innan de leder till defekter 

- Reducera onödiga rörelser och skapa ergonomiska arbetsplatser 

- Sträva efter att ha överskådliga processer 

- Implementera visuella system för att minska kognitiv belastning 

 

Heijunka 

Ett vanligt sätt att planera produktionen är i långa produktionscykler med en 

produkttyp och försöka undvika ändringar i detta upplägg i det längsta. Men ett 

sådant produktionssätt ger flera negativa effekter som längre ledtider eftersom 

det är svårare att anpassa produktionen till kundens önskemål om de skiljer sig 

från det som produceras för tillfället. Även kvalitén och effektiviteten blir 

lidande då en enkel defekt följer med genom hela produktionslinjen samt att 
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arbetsbelastningen är ojämn, de som arbetar med ett visst moment har fullt upp 

medan andra arbetare inte har mycket att göra [6]. 

Med heijunka menas att jämna ut arbetsbelastningen, att jämna ut 

produktionsvolymen jämnt över en given tid. På det här sättet kan man lättare 

planera och se vilket behov som finns av personal, utrustning och material [6]. 

2.6 Lean Huset  

Det kan vara svårt att greppa hela Lean systemet med dess olika ingående 

delsystem. Ett vanligt sätt att beskriva Lean Production är med ett kallat Lean-

Hus där man enkelt kan visualisera de olika delsystemen som utgör Lean 

Production och få en förståelse för hur allt hänger samman och ser att det inte 

går att plocka russinen ur kakan. [6] 

 

 

Figur 8. Figur 8. Lean Huset [21] 

 

Lean systemet vilar på mätning och standardisering. De två pelarna Just-In-

Time och Kvalitet håller upp taket av kontinuerliga förbättringar, Kaizen, samt 

ett övergripande kundfokus och engagemang som genomsyrar hela huset. Med 

pelaren JIT strävar man efter ett bra flöde i processerna, att tillverka och 

levererar i rätt tid och i rätt mängd allt för att minimera slöseri. Kvalitet eller 
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Jidoka som översätts automation, att överföra mänsklig intelligens till 

processerna att de inte tillverkar felaktiga produkter. Syftet är kvalitet i varje 

steg. Taket med kontinuerliga förbättringar, Kaizen, och kundfokus: att på 

kortast tid kunna leverera en produkt till bästa kvalitet och lägsta kostnad. 

Detta är en ständigt pågående process bestående av kontinuerligt arbete med att 

förbättra verksamheten. Allt detta kretsar kring ett engagemang som går genom 

hela företaget med flexibla och motiverade medarbetare som ständigt söker 

efter sätt att förbättra verksamheten [6]. 

2.7 Lean Construction 

Lean Construction bygger på produktionsteorier från Lean Production. Det är 

förvisso stor skillnad på tillverknings- och byggindustrin men att leverera en 

produkt till kunden på ett snabbt, med hög kvalitet och enligt kundens 

önskemål gäller för alla branscher. Både inom Lean Construction och dagens 

praxis ingår samma moment i själva byggprocessen, man tar fram underlag, 

projekterar, köper in material och tjänster samt själva byggandet. Men med 

Lean Construction skiljer sig var och en av dessa aktiviteter från vanlig praxis 

plus att Lean Construction lägger till två koncept, work structuring och 

production control [18]. 

Planering som den görs idag har sitt ursprung i samma verksamhetsbaserade 

inställningar man finner i massproduktion där man optimerar projektet 

verksamhet för verksamhet. Hela projektet bryts ner i mindre delar som ordnas 

logiskt efter varandra och man uppskattar vilken tid och resurser som krävs för 

att färdigställa varje verksamhet och därigenom hela projektet. Inom Lean 

planeras arbetet mer med tanke på flödet av arbete och hur de olika momenten 

påverkar varandra. Även hur projektet delas upp och hur varje arbetsmoment 

samordnas med andra aktörers vars arbete är beroende av varandras. Den andra 

utmärkande inslaget i Lean Construction är produktions kontroll och tillämpas 

under hela projektet. Produktions kontroll består av produktion planering, 

samordning av material, kontroll av arbetsbelastning [18]. 

Det som skiljer dagens ledning av byggprojekt och Lean Construction är att 

inom Lean Construction arbetar man med; klara mål, att ha som mål att 

maximera prestationen, att samverka planeringen av produkt och process samt 

att ha en kontroll av produktionen över hela projektet. Som nämnts tidigare 

lägger inte traditionellt byggande stor vikt vid värdeskapande processer och 

hur värde flödar till kunden utan optimerar projektet verksamhet för 

verksamhet, det tillförlitliga flödet av information och resurser och lösgörandet 
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av arbete mellan olika verksamheter har inte stor plats inom traditionellt 

byggande men är viktigt inom Lean Construction [18]. 

2.7.1 Samverkan 

En viktig del i Lean Construction är samarbete och för att nå ett bra resultat 

med Lean Construction är ett bra samverkansklimat av största vikt. Det som 

ofta krävs är transparanta samarbetsmodeller och att de olika parterna i 

projektet känner stort förtroende för varandra, en miljö som också skapar ett 

bra innovationsklimat. Just innovationer och nytänkande är viktigt för att 

kunna effektivisera processerna. Främst ny kunskap och teknik som kan 

effektivisera byggprocessen, till exempel vibrationsfri betong. Man vill skapa 

en förtroendefull miljö där de ingående aktörerna kan på ett effektivt sätt spara 

tid och pengar i främst design- och produktionsbaserna. Olika 

samverkansformer mellan byggherrar, entreprenörer och leverantörer som till 

exempel partnering är en naturlig del i Lean Construction och börjar bli 

vanligare på den svenska byggmarknaden [14]. 

Tack vare samverkan får parterna medverkan i design- och produktionsskedet 

där de med sina skilda kompetenser och erfarenheter tillsammans kan 

effektivisera byggprocessen och lättare kunna stämma av hur de projektets mål 

uppfyllts.  

2.7.2 Visible Planning 

Visible Planning eller visuell planering är en metod för att korta ledtider med 

fokus på den mänskliga sidan av produktutvecklingen istället för tekniska. 

Metoden har tagits fram av Toyota och ett av japans största management-

konsultföretag, Japan Management Associations Consultants (JMAC). Toyota 

sökte ett sätt att öka tjänstemannaproduktiviteten och korta ledtiden för 

utveckling av nya bilmodeller. Det mynnade ut i denna nya planeringsmetod 

där människan står i centrum inte tekniken. Man har tagit hjälp av 

beteendevetenskapen för att lära hur kunskap skapas och används samt 

erfarenhetsåterföring [8]. 

Visuell Planerings huvudsakliga syfte är att synliggöra och fokusera på 

arbetsinnehållet och tydliggöra vad som ska göras på individnivå. Projektets 

övergripande målen såväl som enskilda detaljer är under hela projektets gång 

tydliga för alla aktörer i projektet, alla har tillgång till samma information om 

projektet. Metoden främjar ett bra samarbete och likartad inställning i gruppen 

med tydlig målbild [8]. 
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Figur 9.  Målnedbrytning enligt Visible Planning [8] 

 

Det är två delar som är kärnan i Visuell Planering, den övergripande planen 

och en målnedbrytning – barashi. Både den verkliga planen och 

målnedbrytningen går från en övergripande syn till en mycket detaljerad nivå 

där projektmålen knyts till en tydlig plan med dagliga uppföljningar. Dessa 

konkreta mål och uppgifter kopplas till en individ och det blir det väldigt 

tydligt vilka uppgifter och målsättningar som finns och hur projektet ska gå 

framåt. Att tydliggöra hela processen på ett detaljerat och konkret sätt med 

målsättning och uppgift som kopplas till de inblandade i gruppen ökar deras 

motivation och i förlängningen också produktiviteten [8]. 

Svårigheten att säga hur lång tid de olika aktiviteterna i ett projekt kommer att 

ta är en av de grundläggande svårigheterna med tidsplaner och hålla 

tidsramarna. För långa ledtider, överskridna budgetar, problem som inte 

åtgärdas i tid är andra problem som är vanligen återkommande. I 

utvecklingsarbetet med Visuell Planering identifierades tre orsaker varför 

många projekt försenas. Multipla uppgifter – svårt att koncentrera sig på en 

uppgift, uppmärksamheten delas på alla uppgifter istället för att lägga fokus på 

sig på att göra klart dem en och en. Olika aktiviteter kopplade till varandra – en 
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försenad aktivitet kan försena hela projektet om alla måste vara färdiga 

samtidigt för att kunna gå framåt. Vetskapen om detta orsakar ofta att man 

lägger till lite extra tid för att gardera sig mot eventuella oförutsedda händelser. 

Alla de här tidstillägena överförs till hela projektet och möjliga tidsvinster går 

förlorade. Genom planering med hjälp av Visuell Planering med kan detta 

handlade som ger förseningar motverkas och kanske elimineras [8]. 

2.7.3 Last Planner 

En förbättrad planering är ett av mest effektiva sätten att öka sin produktivitet. 

Med bättre planering kan man reducera förseningar, bättre samordna olika 

moment, utföra jobbet i bästa logiska ordning, matcha resurser mot tillgängligt 

arbete m.m. [17].  

För att få till en förbättrad planering finns det vanligen förekommande hinder i 

byggbranschen idag som man måste överkomma:  

1) Ledningens fokus på kontroll (att inget går galet) samt att inte bry sig om 

genombrott. 2) planering ses inte som ett system. 3) Planeringens prestation 

mäts inte och planeringsmissar analyseras inte för att hitta grundorsaken. Ofta 

har entreprenörer sitt fokus på sådant som är direkt förknippat med lönsamhet 

och entreprenadåtaganden som t.ex. kostnader, vilket gör det svårt att nå 

genombrott och nya lösningar på problem då man endast mäter sig med vad 

man uträttat tidigare [17]. 

I princip alla byggnationer kräver en viss form av planering i olika skeden och 

på olika platser i organisationen. Övergripande mål och frågorna som styr hela 

projektet planeras ofta högt i organisationen påverkar planering på lägre nivå 

för att nå dessa mål. Den som sedermera planerar dessa uppgifter eller 

”assignments” som mer specifikt är vad som ska göras på dag till dag basis är 

den som kallas ”The Last Planner”. Dessa planer leder direkt till produktion 

och inte till vidare planering, genom att de driver produktionen framåt istället 

för en övergripande tidplan [17]. 

Att använda sig av Last Planner ger regler och tillvägagångssätt och verktyg 

för att implementera denna filosofi. Tillvägagångssätten består systemet av två 

komponenter: production unit control och work flow control [16]. 
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Figur 10. Figur 10. Last Planner, ett dragande system [16] 

 

Production unit control  

Den övergripande betydelsen är att uppgifter endast ska utföras om det är 

möjligt, alltså att det finns tillräckligt med tillgängliga resurser (arbetskraft, 

maskiner, material). Man kan se det som ett verktyg att överföra vad som 

BORDE göras till vad som KAN göras. Det genererar också en buffert av 

uppgifter/arbeten som är redo att utföras. Viktigt i ett planeringssystem är 

kvalitén på dess planer och några viktiga kännetecken hos dessa uppgifter är att 

de är [16]: 

Väl definierad: att uppgiften är beskriva på sådant sätt att den kan göras redo 

och att det utan problem går att säga om den har utförts. 

Arbeta i Rätt ordning: helt enkelt att arbetet utförs den ordning som på bästa 

sätt fullgör uppgiften med tanke på mål och åtaganden. 

Rätt mängd arbete: enligt planeraren den mängd arbete som vederbörande 

arbetslag klarar av med tanke på bl.a. uppgiften som ska utföras och budget. 

Den valda uppgift kan utföras: att resurser finns tillgängliga och eventuellt 

arbete som krävs för att vald uppgift ska kunna utföras är gjort. 

För att visa konkret hur väl ens planeringssystemet fungerar och se hur 

planernas utfall och kvalitén på de planerade uppgifterna finns det en metod att 

illustrera detta, Percent Plan Complete (PPC) är ett sätt att visa produktiviteten 

hos planeringssystemet genom att mäta hur stor del av de planerade 

 Should 

   Can Last planner process  Will 
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uppgifterna som är avslutade uttryckta i procent. Ett högre PPC ger att man 

utför mer arbete av rätt sort med givna förutsättningar och förutsatt möjlig och 

i övrigt bra planering medför högre PPC högre produktivitet och att man för 

projektet framåt [16]. 

Genom Percent Plan Complete ser man hur den The Last Planners åtaganden 

SKA föll ut och om det inte gick att följa planen finns möjlighet att gå tillbaka 

och leta grundorsakerna till detta och förbättra till framtida planer. Orsaker kan 

vara: felaktig information till the last planner t.ex. att arbete som krävs för 

uppgiften ej är gjort, för mycket arbete var planerat i förhållande till resurser, 

omprioriteringar till andra arbetsuppgifter. Med hjälp av detta kan PPC 

förbättras och i förlängningen även hela produktionen [16]. 

Work flow control 

Work flow control till skillnad från production unit control som handlar om hur 

arbetet utför inom arbetsgrupper istället handlar Work flow control om att flöde 

av arbete mellan arbetsgrupper på bästa möjliga sätt. Detta görs genom 

användandet av lookahead planering där man tittar på den närmaste framtiden. 

Lookahead processen inom Last Planner består av flera funktioner [16]: 

- Forma arbetsflödets ordning och hastighet 

- Matcha flödet av arbete mot den kapacitet som finns 

- Skala ner huvudtidplan till mindre arbetsmoment och verksamheter 

- Arbeta fram detaljerade metoder för att utföra arbetet 

- Upprätthåll en buffert av arbetsuppgifter 

- Uppdatera och ändra övergripande tidplan vid behov 

 

Genom olika processer som att analysera restriktioner, matcha arbetsbörda och 

kapacitet m.m. kan dessa funktioner klaras av. 

Kärnan i lookahead processen är den planering 3-12 veckor i framtiden av 

möjliga uppgifter. Hur långt in i framtiden man tittar beror på olika faktorer 

som kännetecknar projektet som hur pålitligt planeringssystemet är och 

ledtiden för att erhålla information, material, arbetskraft och utrustning.  

Varje uppgift inom lookahead planeringen har först brutits ner från den 

övergripande tidplanen till mer detaljerad och bättre anpassad till en veckoplan 

för att sedan analysera vilka hinder som eventuellt kan finnas och vad som 

måste göras för att uppgiften ska kunna utföras. För att en uppgift ska få 
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komma in i ramen för lookahead planeringen eller skjutas fram måste den 

kunna göras redo att färdigställas som planerat.  

 

Figur 11. Figur 11. Last Planner systemet [16] 

 

Målet med Last Planner systemet är att öka pålitligheten hos flödet av arbete. 

Det tydliggör hur arbetskraft, utrustning och utrymme fördelas för de 

inblandade aktörerna att man lättare kan förutse eventuella konflikter. Ledning 

underlättas då resurser och planering görs tydliga och förhinder minimeras. 

Project 

objectiv

e 
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3 RESULTAT  

Det här kapitlet tar upp resultatet från enkätundersökningen samt hur 

undersökningen lagts upp och syftet med den. 

Resultatet från enkäten redovisar platschefer/arbetsledares och 

underentreprenörers svar och deras inställning till och hur de jobbar utifrån 

enkätens påståenden om Lean Construction. Platschef/arbetsledares och 

underentreprenörers svar redovisas med läges- och spridningsmått för de 

påståendena från del 1 och del 2 som berör samma område. Som läges- och 

spridningsmått användes median och standardavvikelse. Dessa statistiska 

verktyg beskriver hur respondenterna har svarat i medeltal och hur mycket de 

olika svaren skiljer sig åt. Median anger det mittersta värdet i materialet, lika 

många värden ligger ovanför som under det angivna värdet. Median används 

då man vill undvika att mycket små eller mycket stora värden får för stor 

inverkan på lägesmåttet [4].  

Syftet med enkäten är att försöka se hur förutsättningarna för implementering 

av Lean Construction på en lokal marknad ser ut. Utifrån de påståenden som 

jag tagit upp i enkäten försöka klargöra om ett arbetssätt utifrån Lean 

Construction ligger nära till hands eller om det eventuellt redan existerar på 

hos de tillfrågade. Enkäten är uppdelad i två delar, i del 1 får respondenten ta 

ställning till ett påstående som berör ett visst område inom Lean Construction 

och hur viktigt de tycker det är. I del 2 svarar de på hur de själva arbetar med 

just det området. 
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3.1.1 Påstående 1. Samarbete mellan aktörerna 

Det första påståendet berör samarbete mellan aktörerna i ett byggprojekt. 

Respondenternas inställning till samarbete/samverkan mellan de inblandade 

aktörerna i ett byggprojekt, hur betydande de tycker samarbetet är och hur de 

själva samarbetar med övriga aktörer. Ett bra samarbete genom byggprocessen 

är en viktig del för skapandet av en bra arbetsmiljö där de inblandade kan 

känna förtroende för varandra och att man jobbar gemensamt mot samma mål. 

I del 1 var båda grupperna av respondenter positivt inställda till påståendet 

kring samarbete. Platschef/arbetsledare och underentreprenörer svarade båda 

högt med en median på 6,0 vilket visar på att de tycker att samarbete mellan 

aktörerna är en viktig del i byggprocessen. Standardavvikelse låg på 0,65 

respektive 0,56 för platschef/arbetsledare och underentreprenörer vilket visar 

på en god samstämmighet. I del 2 svarade respondenterna något lägre, 

medianen låg på 5 för platschef/arbetsledare och underentreprenörer och 

standardavvikelse på 1,34 respektive 0,90.  

Respondenternas svar på de båda delarna visar att de tyckte att frågan var 

viktigt och att de i hög grad själva arbetade med frågan. Det var en klar positiv 

övervikt i båda delarna, standardavvikelsen visar dock på en viss spridning av 

svaren i del 2.  
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Figur 12.  Sammanställning fråga 1 

3.1.2 Påstående 2. Behov av detaljerade veckoplaner 

I det andra påståendet ombads respondenterna ta ställning till en del i 

planeringsverktyget Visible Planning som handlar om behovet av detaljerade 

veckoplaner kopplade till individen. Med en tydlig plan för den kommande 
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arbetsveckan med specifika arbetsuppgifter kopplade till den som ska utföra 

uppgiften ger en tydlig bild av vad som ska göras för alla inblandade, från de 

övergripande projektmålen till mindre detaljer. 

Respondenternas inställning till Visuell Planering och detaljerade veckoplaner 

med specifika uppgifter kopplade till en individ skilde sig mycket från de olika 

respondenterna och var väldigt spridda. I del 1 svarade platschef/arbetsledare 

med knapp positiv övervikt och hög standardavvikelse, median och 

standardavvikelse låg på 4,0 och 1,59. Underentreprenörer svarade liknande, 

motsvarande siffrorna för median och standardavvikelse på 4,0 och 1,61. I del 

2 svarade de flesta platschef/arbetsledare negativt och även här med hög 

standardavvikelse, medianen låg på 3,0 och standardavvikelse på 1,8. Av 

underentreprenörer svarade också de flesta negativt dock något lägre 

standardavvikelse, median och standardavvikelse hamnade på 3,0 respektive 

1,12. 

Frågan om Visuell Planering med detaljerad planering med individuell 

kopplade arbetsuppgifter visade på stora skillnader i svaren och de visade på 

liten samstämmighet i både del 1 och del 2, hos platschef/arbetsledare var t.ex. 

alla svarsalternativ representerade. Spridningen i del 1 tyder på att hos de båda 

grupperna var det en del av respondenterna som tyckte att frågan var viktig 

medan vissa tyckte tvärtom att den inte var viktigt. Del 2 visar också på stor 

spridning i svaren, de flesta av platschefer/arbetsledare svarade dock att de inte 

själva arbetade med påståendet i fråga, detsamma gällde underentreprenörerna. 
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Figur 13.  Sammanställning fråga 2 
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3.1.3 Påstående 3. Just-In-Time 

Frågan om varuleveranser, att beställt material och varor kommer i tid och av 

rätt typ och kvantitet är en del av Just-In-Time och en viktig del i att kunna 

arbeta effektivt och följa de upplagda planerna. Med ett flöde av material som 

levereras på utsatt tid och av rätt typ och kvantitet kan man spara tid och 

pengar, till exempel om material levereras i för stora kvantiteter för att kunna 

tas omhand om direkt vilket kan kräva stora resurser i form av arbetskraft och 

lagerutrymmen. I det motsatta fallet om material levereras senare än 

överenskommet kan arbetsstyrkan bli stående utan att kunna föra projektet 

framåt vilket också kostar i form av förseningar som måste tas igen och 

arbetsstyrkan överbelastas med övertid och högre stress som följd. Att kunna 

utjämna arbetsbelastningen underlättar bl.a. planering av de resurser som finns 

tillgängliga. 

De båda grupperna tyckte att det var mycket viktigt att få materialleveranserna 

på utsatt tid och rätt typ och kvantitet och svarade mycket högt på del 1 med 

låg standardavvikelse. Medianen för platschef/arbetsledare och 

underentreprenörer var 6,0 med standardavvikelsen på 0,48 respektive 0,56. I 

del 2 frågades det efter hur de själva arbetade med att säkerställa 

materialleveranserna då svarade de med en median på 5,0 och 

standardavvikelse på 0,83 för platschef/arbetsledare och för underentreprenörer 

4,0 och 1,28. 

Svaren i del 1 visar hög samstämmighet och att respondenterna tycker det är 

mycket viktigt att materialleveranserna levereras som bestämt. Del 2 visar 

också på att de allra flesta också säkerställer leveranssäkerheten. 

1,28
4,0

0,83

5,0

0,56

6,0

0,48
6,0

0 1 2 3 4 5 6

Svarsalternativ

Underentreprenörer

Platschef/arbetsledare

Underentreprenörer

Platschef/arbetsledare

d
e
l 
2

d
e
l 
1

Sammanställning fråga 3

standardavvikelse median

 

Figur 14. Figur 14. Sammanställning fråga 3 
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3.1.4 Påstående 4. Slöseri 

Som det går att läsa i kapitel 1.1 finns det ett stort slöseri inom den svenska 

byggsektorn på uppemot 35 % av produktionskostnaden. Dessa slöserier kan 

vara allt från rena felbyggnationer med dolda och synliga där kontroller och 

besiktigningar för att komma åt problemen vilket kostar onödiga pengar. Även 

en utdragen och omfattande upphandlingsprocess kostar stora pengar som 

skulle kunna sparas in, samt rena resursslöseriet där den effektiva tiden som 

utrustningen och personal inte är optimal. 

Svaren på påståendena om slöseri i byggsektorn var i del 1 höga hos båda 

grupperna, medianen låg på 5,0 hos platschef/arbetsledare och 5,5 

underentreprenörer med en standardavvikelse på 0,65 för platschef/arbetsledare 

respektive 0,80 för underentreprenörer. I del 2 skilde sig svaren också åt, 

platschef/arbetsledare svarade med en median på 5,0 och standardavvikelse på 

0,95 medan underentreprenörernas svar hade en median på 4,0 och 

standardavvikelse på 0,90. 

Alla verkar överens om att slöseri är av ondo och att det är viktigt att arbeta 

med att försöka minimera det, dock är underentreprenörerna är mindre benägna 

att aktivt arbeta med det. 
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Figur 15. Figur 15. Sammanställning fråga 4 

3.1.5 Påstående 5. Standardisering 

Genom en standardisering och etablering av normer för arbetet kan det ge 

många fördelar. Det är även en förutsättning för Kaizen som kräver att arbetet 

och processerna utgår från fastlagda normer för att sedan sträva efter att 

förbättra dessa. Med standardisering blir olika former av slöseri tydligare även 

planering av verksamheten underlättas. 
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Enligt vad platschef/arbetsledare och underentreprenörer svarade på påståendet 

om standardiserade arbetssätt i del 1 tyckte de att frågan inte är speciellt viktig. 

Platschef/arbetsledare hade spridda svar och en knapp positiv övervikt med en 

median på 4,0 och standardavvikelse på 1,36. Underentreprenörerna delade sig 

lika med en median på 3,5 och standardavvikelse på 0,80. i del 2 kan man 

utläsa att hos platschef/arbetsledare var det en minoritet som jobbade med att 

standardisera arbetsmoment, medianen låg på 3,0 standardavvikelsen 1,44. 

Underentreprenörerna delade sig även här lika med en median på 3,5 och 

standardavvikelse på 1,28. 

Det var endast platschef/arbetsledare som överlag hade positiv inställning till 

standardisering av arbetsmoment. Dock det var det en minoritet av 

platschef/arbetsledare som i sitt arbete jobbade med standardiseringar. Hos 

underentreprenörerna var det än färre som hade en positiv inställning, 

respondenterna delade sig jämnt där lika många tyckte det var viktigt som de 

inte gjorde det. Det såg likadant ut i del 2 för underentreprenörerna, även där 

delade de sig lika i frågan hur de själva jobbade. Respondenterna visade också 

på liten samstämmighet då standardavvikelsen var genomgående hög. 
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Figur 16. Figur 16. Sammanställning fråga 5 

3.1.6 Påstående 6. Kaizen 

Kaizen och det ständiga arbetet med förbättringar är en viktig del i 

kvalitetsarbetet och involverar medarbetare från alla nivåer i företaget. Det 

handlar om förändring till det bättre, från de normer och standarder som är 

satta för processer och arbetssätt ständigt leta efter sätt att förbättra och utföra 

momenten på ett bättre sätt.  
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I del 1 kan vi utläsa att de båda grupperna tycker det är mycket viktigt att 

ständigt försöka förbättra sin verksamhet. Platschef/arbetsledare och 

underentreprenörer svarade med en median på 6,0 respektive 5,0 och en 

standardavvikelse på 0,66 respektive 0,90. I del 2 kan vi se att båda grupperna 

också verkar benägna att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. Deras 

svar hade en median på 5,0 för platschef/arbetsledare och 4,0 för 

underentreprenörer dock med en viss spridning, standardavvikelsen låg på 1,12 

för platschef/arbetsledare och 1,28 för underentreprenörer. 

Platschef/arbetsledare och underentreprenörer tyckte överlag att frågan med 

ständiga förbättringar var viktig och de flesta arbetade även själva med 

förbättringar.  
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Figur 17. Figur 17. Sammanställning fråga 6 

3.1.7 Påstående 7. Innovationer 

Påståendet om innovationer och nytänkande hör till viss del ihop med frågan 

om samarbete då ett bra samarbete mellan projektets aktörer gynnar 

innovationer och nytänkande. För att kunna effektivisera processerna är det 

viktigt med innovationer och nytänkande, nya idéer och ny teknik som 

underlättar och effektiviserar arbetet. 

Alla platschef/arbetsledare och underentreprenörer var positivt inställda och 

tyckte det var viktigt med innovationer och nytänkande. Deras svar låg högt i 

del 1 med en median för platschef/arbetsledare på 5,0 och för 

underentreprenörer på 5,5. spridningen var liten med standardavvikelse på 0,63 

respektive 0,58. Samtidigt som de tyckte det var viktig var de mindre benägna 

att själv arbeta med frågan. Medianen hamnade i del 2 på 4,0 för både 
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platschef/arbetsledare och underentreprenörer och med en spridning på 1,20 

respektive 1,26. 

Respondenterna svarade relativt lika på påståendet om innovationer och 

nytänkande, alla tyckte i olika grad att det var viktigt. I del 2 var spridningen 

större men de flesta tyckte sig ha ett bra innovationsklimat där det uppmanas 

till nytänkande.  
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Figur 18. Figur 18. Sammanställning fråga 7 

3.1.8 Påstående 8. Arbetsplanering 

Detta påstående tar upp den del i Last Planner systemet som handlar om att 

planering, att man ska planera verksamheten utifrån vad som kan göras med 

tanke på tillgängliga resurser och inte vad som borde göras med tanke på en 

övergripande tidplan. På det här sättet får man också en buffert av uppgifter 

och arbeten som är redo att utföras. 

I de båda tillfrågade grupperna svarade de flesta positivt till planering av det 

har slaget men med en viss spridning i del 1, medianen låg på 5,0 för båda 

grupperna och standardavvikelse på 1,50 för platschef/arbetsledare och 1,07 för 

underentreprenörer. I del 2 svarade de med en median på 5,0 för 

platschef/arbetsledare och 4,0 för underentreprenörer samt en 

standardavvikelse på 1,44 för platschef/arbetsledare och 0,76 för 

underentreprenörer. 

Om än en viss spridning på resultatet i del 1 är det tydligt att de flesta 

respondenterna har en klar positiv inställning till påståendet. De tyckte det var 

viktigt att planeringen sköttes på detta sätt och det verkar också som att de 
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planerar utifrån Last Planner, dock något färre hos underentreprenörer än hos 

platschef/arbetsledare. 
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Figur 19. Figur 19. Sammanställning fråga 8 

3.1.9 Påstående 9. Last Planner, PPC 

Här behandlas en annan del av Last Planner systemet nämligen Percent Plan 

Complete, PPC, som visar hur väl planeringen fallit ut genom att mäta hur stor 

del av de planerade uppgifterna som har slutförts. Desto högre PPC desto mer 

har man arbetet på rätt sätt med de resurser som finns tillgängliga, man har nått 

en högre produktivitet.  

I svaren kan vi se både likheter och skillnader de båda grupperna emellan. I del 

1 svarade både platschef/arbetsledare och underentreprenörer högt med median 

på 5,0 men med större spridning hos platschef/arbetsledare med 

standardavvikelse på 1,63 medan den hos underentreprenörer låg på 0,82. 

Samma mönster i del 2 där båda grupperna hade en median på 3,0 och att 

standardavvikelsen var högre hos platschef/arbetsledare med 1,56 än hos 

underentreprenörer där den låg på 0,90. 

Respondenterna tyckte att det var en bra idé med Percent Plan Complete men 

det var få som faktiskt arbetade själva med det. De flesta platschef/arbetsledare 

och underentreprenörer tyckte att det var viktigt med PPC medan de flesta 

respondenter i respektive grupp inte arbetade med den typen av uppföljning.  
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Figur 20. Figur 20. Sammanställning fråga 9 
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4 ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras de olika resultat som studien gett. Kapitlet avslutas 

med de slutsatser som dragits och förslag på fortsatta studier. 

4.1 Inledning 

I detta arbete har jag studerat teorin bakom Lean Production och Lean 

Construction med avsikt att undersöka hur arbetet ser ut på en geografiskt 

begränsat marknad ur ett perspektiv grundat i Lean Construction. Jag har även 

undersökt om implementering av Lean Construction underlättas på en lokal 

marknad och klarlagt inställningen till Lean Construction och om ett arbetssätt 

enligt Lean Construction ligger nära till hands eller om det eventuellt redan 

existerar.  

I teorikapitlet har jag gått igenom grunderna i Lean Production och Lean 

Construction vilka ligger till grund för den enkät som använts för insamling av 

data till undersökningen. För att ta reda på respondenternas attityd och 

arbetssätt till Lean Construction tar enkäten upp följanden behandlade 

områdena; samarbete, visuell planering, slöseri, Just In Time, standardisering, 

Kaizen, innovationer, arbetsplanering och Percent Plan Complete (PPC) 

enligt Last Planner. I kapitel 3 är resultatet redovisat, platschefer/arbetsledares 

och underentreprenörers svar är jämfört med varandra för varje område med 

median och standardavvikelse uträknade.  



ANALYS OCH SLUTSATSER 

 47 

4.1.1 Samarbete 

Enligt resultat från enkätundersökningen tycker samtliga respondenter att 

samarbete är viktigt och att de flesta också tycker sig samarbeta med övriga 

aktörer i sina projekt. 

Som nämnts i teoriavsnittet är ett bra samarbete mellan de inblandade 

aktörerna i byggprojektet mycket viktigt för att kunna arbeta enligt ett Leant 

arbetssätt, där olika samverkansformer spelar in och som kan främja en miljö 

som ger ömsesidigt respekt och förtroende hos projektets aktörer. Det positiva 

resultatet var ganska väntat då en lokal, avgränsad och samlad marknad som 

denna sannolikt bör främja samarbete. Den lokala marknaden är till viss del 

avskild mitt i landet med begränsat utbud av byggföretag vilket kan ha del i ett 

utbrett samarbete. Man bör inte heller låta priset vara det enda som styr valet 

av leverantör utan uppmana leverantörer att prioritera kvalitet då en billig men 

undermålig produkt snabbt kan bli dyrare än tänkt. Man kan tänka sig att 

tidigare samarbetskonstellationer fungerat såpass bra och även används även i 

framtida projekt.  

4.1.2 Visible Planning, behov av detaljerade veckoplaner 

Visible Planning och behovet av detaljerade veckoplaner som kopplas till en 

specifik individ var en av de frågor respondenterna var minst positivt inställda 

till och de flesta av dem arbetade inte heller på detta sätt. Både 

platschefer/arbetsledare och underentreprenörer svarade likadant, de flesta 

svarade med knapp övervikt att de tyckte det var viktigt men sen var det en 

minoritet som själv arbetade med detta.  

Att hålla sig inom de bestämda tidsramarna är svårt och ofta ett återkommande 

problem, svårigheter med att veta hur lång tid en viss aktivitet kommer att ta 

och att jobba med flera aktiviteter parallellt istället för att noggrant planera det 

som ska göras kommande arbetsvecka och jobba med en uppgift i taget. 

Förseningar hos aktiviteter som är kopplade till varandra kan försena hela 

projektet. Det är även viktigt för samarbetet mellan aktörerna inom projektet. 

Om ett moment försenas påverkas de andra aktörerna som då kanske inte kan 

göra sitt jobb, det ger merkostnader och ett sämre samarbetsklimat om man 

begränsas från att göra sitt jobb. Respondenterna i undersökningen visade dock 

ett svalt intresse för detta En orsak kan vara att de tycker planering på detta sätt 

är för detaljerat och att det räcker med en mer övergripande plan. 
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4.1.3 Just-In-Time 

Enligt enkätundersökningen tyckte både platschefer/arbetsledare och 

underentreprenörer att det var viktigt att materialleveranser kommer i tid och 

av rätt typ och kvantitet. På frågan hur de själva arbetade med frågan svarade 

var det fler hos platschefer/arbetsledare som arbetade med det än hos 

underentreprenörer. 

Det finns mycket att vinna med exakta och pålitliga materialleveranser, 

materialet kan tas direkt in i produktionen utan mellan lagring som kräver 

resurser som förvaring och arbetskraft till hantering. Då stor del av 

respondenterna har ett samarbete med leverantörer finns möjligheten att 

beställa material mer exakt och med leverantörer hjälp ordna precisa leveranser 

för ett effektivt flöde av material. 

4.1.4 Slöseri 

De båda respondent grupperna tyckte att en minskning av slöseriet på 

arbetsplatsen var mycket viktigt, underentreprenörernas svar var något högre 

än svaren hos platschefer/arbetsledare. Enligt svararen från enkäten arbetade de 

allra flesta av platschefer/arbetsledare målmedvetet med att minska slöseriet, 

liknande hos underentreprenörerna men något mindre.  

Frågan om slöseri och att försöka minska den är tydligen viktig hos de flesta 

vilket den också borde vara. Som går att läsa i inledningen är slöseriet på våra 

byggarbetsplatser av betydande storlek vilket avspeglar sig i denna enkät. 

Varför platschefer/arbetsledare arbetar mer med minskningen av slöseriet kan 

vara att det ofta är byggentreprenören som har det övergripande ansvaret i de 

olika entreprenör- konstellationer som brukar förekomma, t.ex. huvud- och 

totalentreprenad, där de får stå för stora delar av de kostnader slöseri medför.   

4.1.5 Standardisering 

Enligt enkätundersökningen tyckte respondenterna att standardisering av 

arbetet och etablering av normer för densamma inte är viktigt. Det var endast 

platschefer/arbetsledare som med knapp övervikt hade en positiv inställning till 

standardisering av arbetsmoment. Hos underentreprenörerna var 

respondenterna fördelade lika, hälften tyckte det var viktigt de andra inte.  

Eftersom de flesta inte heller jobbade med standardisering i sitt eget arbete 

verkar det som om detta koncept inte ligger nära till hands hos respondenterna. 

I och med att standardisering av arbetsnormer enligt Kaizen är en förutsättning 
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för kunna lyckas med kontinuerliga förbättringar är det en viktig del i Lean 

konceptet. Att respondenterna inte tycker att standardisering är viktigt kan 

eventuellt grundas i att de tror att det resulterar i monotont arbete. Det viktiga 

med standardisering är att skapa en mall för hur arbetet ska utföras för att 

därifrån kunna utföra förbättringar.  

4.1.6 Kaizen 

Arbete med Kaizen och ständiga förbättringar är mycket viktigt för 

respondenterna till skillnad mot standardisering av arbetsmoment trots att de 

två är förknippade med varandra. Platschefer/arbetsledare tyckte att det var 

något viktigare än underentreprenörerna de var även mer benägna att själva 

arbeta med ständiga förbättringar.  

Kontinuerliga förbättringar och ständigt arbeta för att förbättra verksamheten 

och är något som de flesta tycker är viktigt och anser sig jobba med. Men 

enligt teorikapitlet om Kaizen är standardiseringar av arbetet en förutsättning 

för att lyckas med sitt förbättringsarbete vilken respondenterna inte tycker vara 

särskilt viktigt och inte heller arbetar med i någon större utsträckning. Om man 

ser till teorin kan man undra hur effektivt deras förbättringsarbete är med tanke 

på deras ringa arbete med standardiseringar. Trots detta visar 

enkätundersökningen på att respondenterna tycker att både Kaizen och ständiga 

förbättringar är viktigt vilket de också själva arbetar med. 

4.1.7 Innovationer 

Enligt enkätundersökningen var respondenterna klart positivt inställda till 

innovationer och nytänkande, underentreprenörerna tyckte att det var något 

viktigare än platschefer/arbetsledare. Hos båda respondentgrupperna fanns det 

även med knapp övervikt ett eget arbete för att främja och skapa möjligheter 

för nytänkande och innovationer.  

Både platschefer/arbetsledare och underentreprenörer tyckte att der var mycket 

viktigt med innovationer om än underentreprenörerna något mer. Innovationer 

och nytänkande har ett starkt band till samarbete där ett väl fungerande och 

förtroendefullt samarbete mellan aktörer också ger ett bra innovationsklimat. 

Som tidigare redovisat såg respondenterna samarbete som en viktig del i 

byggprocessen och hade ett utbrett samarbete mellan sig. 
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4.1.8 Last Planner, arbetsplanering 

Enligt vad som kom fram i enkätundersökningen tyckte respondenterna att det 

var viktigt att vid planering av verksamheten skulle den utgå ifrån de resurser 

som finns tillhanda och den visade också på att de flesta jobbade på detta sätt. 

Den här formen av planering är en del i Last Planner konceptet där flera 

metoder för planering och uppföljning ingår. Det kan tyckas självklart att inte 

planera arbetsmoment där det inte finns tillräckligt med resurser men det kan 

ofta vara den ursprungliga övergripande tidplanen som styr den detaljerade 

planeringen utan att se till hur verkligheten ser ut. Både 

platschefer/arbetsledare och underentreprenörer ser betydelsen av Last Planner 

metoden och båda grupperna planerar sitt arbete utifrån denna metod.  

4.1.9 Last Planner, Percent Plan Complete 

Percent Plan Complete eller PPC är en annan del av Last Planner konceptet 

som handlar om uppföljning av de gjorda planerna. Respondenterna tyckte 

enligt undersökningen att den här formen av uppföljning är viktigt, trots det var 

det en minoritet som själv jobbade med det. 

En bidragande orsak kan vara att det inte är upp till de som planerar, utan de 

följer företagets fastlagda riktlinjer eller tycker sig inte behöva en uppföljning. 

I frågan ovan om arbetsplanering så var det stor andel som jobbar med det men 

få gjorde en riktig uppföljning av hur planering föll ut, det tycks inte vara ett 

logiskt steg att följa upp sitt arbete och utvärdera dess effektivitet.  

4.2 Analys 

Frågan om en geografiskt begränsad marknad underlättar en implementering av 

Lean Construction tycks detta vara ett rimligt antagande vid en första anblick. 

Stora delar av marknaden geografiskt och resursmässigt är samlad kring 

Östersund med många entreprenörer i området finns förutsättningar för att en 

implementering av Lean Construction kan underlättas. Enligt enkätsvaren 

tyckte alla respondenterna i olika utsträckning att samarbete var viktigt och att 

de allra flesta också själva arbetade utifrån ett Lean-perspektiv. Ett väl 

fungerande samarbete är viktigt i Lean Construction vilket ger att en begränsat 

marknad mycket väl kan underlätta implementering av Lean Construction. När 

det gäller de andra områdena inom Lean Construction är det möjligt att de 

följer i kölvattnet av ett bra samverkansklimat. Men det är svårare att säga bara 

med den här undersökningen att utgå ifrån om det är den begränsade 

marknaden som gör att ett arbete utifrån ett Lean Construction perspektiv 
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existerar eller om det är andra faktorer som spelar in. Det hade varit intressant 

att jämföra en begränsad med en icke begränsad marknad för att se 

skillnader/samband och hur det påverkar resultatet. 

4.2.1 Slutsatser 

Undersökningen gick ut på att undersöka om en geografiskt begränsad 

marknad underlättar en implementering Lean Construction genom att besvara 

frågorna vilken inställning de tillfrågade byggföretagen har till Lean 

Construction och hur arbetar de utifrån ett Lean-perspektiv? Utifrån ett antal 

grundprinciper från ett Lean Construction perspektiv formades en enkät för 

datainsamling. 

Enkätundersökningen visar att en stor del av respondenterna arbetar utifrån ett 

Lean-perspektiv. Respondenterna tyckte att samtliga nio områden var viktiga 

men det var endast på sex av dessa områden där de själva arbetade med det. De 

tre områden där respondenterna inte arbetade utifrån ett Lean-perspektiv var; 

Visible Planning med detaljerade veckoplaner, standardisering och Percent 

Plan Complete från Last Planner konceptet. På de övriga områdena: samarbete, 

Just-In-Time, slöseri, Kaizen, Innovationer och Last Planner med 

arbetsplanering, arbetade de flesta respondenterna själva med frågan men det 

var inte fullt så utbrett som deras svar antydde när de svarade på hur viktiga de 

tyckte området var. 

Om man ser till hur de svarat i de olika områdena så finns det både 

samstämmighet mellan dessa och motsägelser. Titta t.ex. på samarbete så har 

det tydliga kopplingar till de olika planeringsverktygen och innovationer. 

Samtidigt som respondenterna tyckte att samarbete var mycket viktigt och de i 

stor utsträckning jobbade med det själva hade de väldigt skilda meningar när 

de gällde detaljerade veckoplaner vilket de flesta inte heller jobbade med. Ser 

man till frågan om arbetsplanering utifrån givna resurser och inte en tidplan var 

de betydligt positivare och arbetade även i större utsträckning med det själva. 

Man kan tycka att med ett utbrett samarbete skulle det komma naturligt att man 

planerar verksamheten i större utsträckning, främst när det gäller planering 

med detaljerade veckoplaner. Samma sak gäller innovationer och nytänkande 

som gynnas av ett bra samarbetsklimat där man kan känna sig trygg och ha 

förtroende för varandra. Även här tyckte de båda respondentgrupperna att det 

var ett mycket viktigt område men när det kom till det egna arbetet så var det 

knappt att de flesta själva jobbade med det. I ett bra samarbetsklimat är det 

lättare att ta till sig ny kunskap och teknik och dra nytta av det genom att 

effektivare processer. Men trots respondenternas utbredda samarbete så 
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utnyttjas inte det inte fullt ut, de skulle kunna planera arbetet tillsammans mer 

och framförallt ta del av varandra kunskap och erfarenheter för att på bästa sätt 

planera och arbeta tillsammans. Två andra områden som är tydligt 

sammankopplade är Kaizen och standardiseringar. Standardisering som är en 

förutsättning för att Kaizen ska fungera och vara effektivt tyckte 

respondenterna generellt inte var viktigt, det var endast platschefer/arbetsledare 

som med knapp övervikt tyckte det och få arbetade själva med det. Med tanke 

på respondenternas inställning till standardisering och att de flesta inte arbetade 

med det är det inte så troligt att deras arbete med ständiga förbättringar 

fungerar så bra som det skulle kunna med ett mer utbrett arbete med 

standardisering av arbetsmoment. 

Jämför man hur svaren skilde sig mellan platschefer/arbetsledare och 

underentreprenörer ser man vissa mönster. Det tydligaste var att 

platschefer/arbetsledare i större utsträckning arbetade med de olika områdena 

än vad underentreprenörerna gjorde. De områden de skilde sig i var Just-In-

Time, slöseri, Kaizen och arbetsplatsplanering. Det viktigaste begreppet i Lean 

är Kaizen med ständiga förbättringar vilket också är det område där 

platschefer/arbetsledare både tycker att det är viktigare och i större 

utsträckning arbetar själva med än underentreprenörerna. Generellt sett kan 

man se att platschefer/arbetsledare arbetar mer än underentreprenörerna med 

det områden som tagits upp och en orsak kan vara att som 

platschef/arbetsledare sitter man oftare med det övergripande ekonomiska 

ansvaret som huvud- eller totalentreprenör och man i större utsträckning 

känner av de ekonomiska följderna av slöseri. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om en geografiskt begränsad 

marknad underlättar implementering av Lean Construction. Östersund och 

Jämtland är geografiskt avskilda och med en liten inblandning och omsättning 

av byggmarknadens aktörer utifrån är det sannolikt att så är fallet. Detta stöds 

även av enkätundersökningen där de områden inom Lean Construction som 

tagits upp generellt sett var viktiga för respondenterna och att de flesta även 

själva jobbade med dem så finns visar det att en implementering kan 

underlättas av marknadens egenskaper och att förutsättningar finns för ett 

arbete enligt Lean Construction. 

4.3 Förslag till fortsatta studier 

I en fortsatt studie på området kan en intervjuundersökning ersätta 

enkätundersökningen där man försöker göra en mer djuplodande undersökning 

och försöka få en mer nyanserad bild av förhållandena. En sådan undersökning 
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kan ge en annan bild av samarbetsmönster m.m. och mer detaljerad bild av 

problem och möjligheter en geografiskt begränsad marknad erbjuder. 

En liknande undersökning men att istället jämföra en geografiskt begränsad 

med icke geografiskt begränsad marknad för att se vilka samband, likheter och 

skillnader som finns mellan de två och hur de gestaltar sig. 

 



Lean construction inom en begränsad marknad 

54 

5 REFERENSER 

[1] Alarcón, L (1997) Lean Construction. Rotterdam: Balkema (ISBN 90-

5410-648-4) 

[2] Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

1989 (ISBN 91-44-00417-6) 

[3] Bicheno, J. (2006) Ny verktygslåda för Lean: för snabbt och flexibelt 

flöde. Göteborg: Revere (ISBN 91-631-9548-8)  

[4] Blom G. (1969) Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 

Lund: Studentlitteratur 1989 (ISBN 91-44-03594-2) 

[5] Dahlman C. (2005) Visuell Planering. Peab Projektrapport 2005 (ISSN 

1653-3054) 

[6] Dennis, P. (2002) Lean Production Simplified: a plain-language guide to 

the world’s most powerful production system. Productivity Press, cop 

2002 (ISBN 1-56327-262-8) 

[7] Eliasson A. (2006) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur 

2006 (ISBN 91-44-04594-8) 

[8] Gutwasser L, Dahlman C, Meyer P. (2006) Visuell Planering för 

byggbranschen. Väg- och Vattenbyggaren, Nr 2, sid 44-47. 

[9] Imai, M. (1986) Kaizen-Att med kontinuerliga, stegvisa förbättringar 

höja produktiviteten och öka konkurrenskraften. Konsultförlaget AB 

1992 (ISBN 91-7005-027-9) 



REFERENSER 

 55 

[10] Josephson P.E., Saukkoriipi L. (2005) Slöseri i byggprojekt. Behov av 

förändrat synsätt. Göteborg, Sveriges Byggindustrier, Fou-Väst Rapport 

0507 (ISSN 1402-7410) 

[11] Liker, Jeffrey K. (2004) The Toyota Way: 14 management principles 

from the world’s greatest manufacturer. New York: McGraw-Hill, cop 

2004 (ISBN 0-07-139231-9) 

[12] The Toyota Way – Om hemligheten bakom Toyotas ihållande 

framgångar. Sammanfattning ur The Toyota Way, Jeffrey K. Liker  

[13] Patel R, Davidsson B. (1991) Forskningsmetodikens grunder-att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 2003 

(ISBN 91-44-02288-3) 

[14] Toolanen, B. (2006) Lean Construction – samverkansinriktat industriellt 

processtänkande. Väg- och Vattenbyggaren, Nr 1, sid 46-50. 

[15] Wilhelm, K. (2007) Collaboration Makes Construction Lean. Target 

Innovation at Work, Vol 23, Nr 5, sid 4-12. 

Internet 

 

[16] Ballard G. (2000) The Last Planner of system control. Thesis for the 

degree of Doctor of Philosophy, The University of Birmingham. Lean 

Construction Institute http://www.leanconstruction.org/ 

[17] Ballard G. (1994) The Last Planner. Lean Construction Institute 

http://www.leanconstruction.org/ 

[18] Howell, G., Ballard G. (1999) What is Lean Construction. Selected 

articles from The Lean Construction Chronicle, Spring 1999, sid 4-8. 

Lean Construction Institute http://www.leanconstruction.org/ 

[19] Howell, G. (1999) What is Lean Construction. Proceedings Seventh 

Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 

IGLC-7, Berkeley. Sid 1-10. International Group for Lean Construction 

http://iglc.net/ 

http://www.leanconstruction.org/
http://www.leanconstruction.org/
http://www.leanconstruction.org/
http://iglc.net/


Lean construction inom en begränsad marknad 

56 

[20] Howell, G., Ballard G. Implementing Lean Construction: Stabilizing 

Work Flow. Lean Construction Institute http://www.leanconstruction.org/ 

[21] Lean Forum Bygg. http://www.leanforumbygg.se/ 

[22]  Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/ 

http://www.leanconstruction.org/
http://www.leanforumbygg.se/
http://www.scb.se/


 bilaga 1 

 

 1 

BILAGA 1 

Enkät, platschefer/arbetsledare 

 

Denna enkät riktar sig till platschefer/arbetsledare i Jämtland. Enkäten är uppdelad i 
två delar. Första delen handlar om vad ni tycker är viktigt för en lyckad byggprocess, 

den andra delen om hur ni själva arbetar utifrån vad som tagits upp i del ett.  

 

Del 1. 

 

Svara genom att ringa in den siffra som ni tycker överensstämmer bäst med er 

uppfattning. 1 inte så viktigt, 6 mycket viktigt. 

 

Hur viktiga tycker du följande påståenden är för genomförandet av ett lyckat 
byggprojekt? 

  

1. Att samverka mellan byggherre/entreprenör/leverantör under 

Projektets gång. 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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2. Att från den övergripande tidplanen utforma detaljerade 

veckoplaner där mål och uppgift kopplas till varje individ med 

daglig uppföljning. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

3. Det är viktigt att varuleveranser kommer på utsatt tid, av rätt 

typ och kvantitet till arbetsplatsen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

4. Det är viktigt att minimera olika former av slöseri på  

Arbetsplatsen t.ex. materialspill, omarbete. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

5. Man bör standardisera arbetssätt, exempelvis metoder för att 

gjuta betong. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

6. Det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar, att  

kontinuerligt jobba med att försöka förbättra det sätt företaget  

arbetar. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

7. Det är viktigt med nytänkande och innovationer, ny kunskap 

för effektivisering av olika arbetsmoment, t.ex. vibrationsfri  

betong. 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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8. Det är bra att planera arbetet utifrån vad som kan göras med 

avseende på tillgång till material, arbetskraft m.m. istället för 

vad som borde göras enligt tidplanen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

9. Genom att mäta hur stor andel av de planerade arbetsmomenten 

varje vecka som har blivit färdigställda kan produktivitet och  

projektets fortskridande tydliggöras. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

Del 2. 

 

Svara genom att ringa in den siffra som ni tycker överensstämmer bäst med er 

uppfattning, 1 liten utsträckning 6 stor utsträckning. 

 

I vilken utsträckning arbetar ni enligt följande påståenden. 

 

1. Vi Samverkar med underleverantörer i våra projekt. 

 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 

2. Vi gör detaljerade veckoplaner där mål och uppgift är  

kopplade till de som utför jobbet och daglig uppföljning. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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3. Vi säkerställer leveranssäkerheten, det som beställt är det  

om levereras och att leveranserna kommer i tid. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

4. Målmedvetet arbete mot att minimera olika former av slöseri 

materialspill, omarbete, väntetider m.m. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

5. Standardisering av olika arbetsmoment t.ex. betonggjutning. 

 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 

6. Ständiga förbättringar, att kontinuerligt jobba med att försöka 

förbättra det sätt företaget arbetar. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

7. Nytänkande och innovationer, vi har ett bra innovationsklimat. 

Vi har incitament för nytänkande och uppmanar medarbetare att  

komma med nya lösningar som kan effektivisera byggprocessen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

8. Vi planerar arbetet efter tillgänglig arbetskraft, material och 

utrustning inte endast efter vad som ska göras enligt tidplanen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

9. Vi mäter hur stor andel av de planerade arbetsmomenten  

som blir färdigställda varje vecka. 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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BILAGA 2 

Enkät, underentreprenörer 

 

Denna enkät riktar sig till underentreprenörer i Jämtland. Enkäten är uppdelad i två 
delar. Första delen handlar om vad ni tycker är viktigt för en lyckad byggprocess, den 

andra delen om hur ni själva arbetar utifrån vad som tagits upp i del ett.  

 

Del 1. 

 

Svara genom att ringa in den siffra som ni tycker överensstämmer bäst med er 

uppfattning. 1 inte så viktigt, 6 mycket viktigt. 

 

Hur viktiga tycker du följande påståenden är för genomförandet av ett lyckat 
byggprojekt? 

  

1. Att samverka mellan huvudentreprenör under projektets gång. 

 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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2. Att från den övergripande tidplanen utforma detaljerade 

veckoplaner där mål och uppgift kopplas till varje individ med 

daglig uppföljning. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

3. Det är viktigt att varuleveranser kommer på utsatt tid, av rätt 

typ och kvantitet till arbetsplatsen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

4. Det är viktigt att minimera olika former av slöseri på  

Arbetsplatsen t.ex. materialspill, omarbete. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

5. Man bör standardisera arbetssätt, exempelvis metoder för att  

dra kabel. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

6. Det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar, att  

kontinuerligt jobba med att försöka förbättra det sätt företaget  

arbetar. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

7. Det är viktigt med nytänkande och innovationer, ny kunskap  

för effektivisering av olika arbetsmoment. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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8. Det är bra att planera arbetet utifrån vad som kan göras med 

avseende på tillgång till material, arbetskraft m.m. istället för 

vad som borde göras enligt tidplanen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

9. Genom att mäta hur stor andel av de planerade arbetsmomenten 

varje vecka som har blivit färdigställda kan produktivitet och  

projektets fortskridande tydliggöras. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

Del 2. 

 

Svara genom att ringa in den siffra som ni tycker överensstämmer bäst med er 

uppfattning, 1 liten utsträckning 6 stor utsträckning. 

 

I vilken utsträckning arbetar ni enligt följande påståenden. 

 

1. Vi samverkar med huvudentreprenören i våra projekt. 

 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 

2. Vi gör detaljerade veckoplaner där mål och uppgift är  

kopplade till de som utför jobbet och daglig uppföljning. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

3. Vi säkerställer leveranssäkerheten, det som beställt är det  

om levereras och att leveranserna kommer i tid. 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 
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4. Målmedvetet arbete mot att minimera olika former av slöseri 

materialspill, omarbete, väntetider m.m. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

5. Standardisering av olika arbetsmoment. 

 
[ 1 2 3 4 5 6 ] 

6. Ständiga förbättringar, att kontinuerligt jobba med att försöka 

förbättra det sätt företaget arbetar. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

7. Nytänkande och innovationer, vi har ett bra innovationsklimat. 

Vi har incitament för nytänkande och uppmanar medarbetare att  

komma med nya lösningar som kan effektivisera byggprocessen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

8. Vi planerar arbetet efter tillgänglig arbetskraft, material och 

utrustning inte endast efter vad som ska göras enligt tidplanen. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

9. Vi mäter hur stor andel av de planerade arbetsmomenten  

som blir färdigställda varje vecka. 

 

[ 1 2 3 4 5 6 ] 

 


