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FÖRORD 
Det här examensarbetet är skrivet som en avslutning på de studier som vi båda har 
genomfört vid civilingenjörsprogrammet Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
har utförts på uppdrag av NCC där vi utvärderat värdeflödesanalys som metod att använda 
inom platsbyggd bostadsproduktion för effektivisering och minimering av förluster.  

 
Den här studien har varit mycket lärorik och intressant. Till vår hjälp har det funnits flera 
betydelsefulla personer som alla har bidragit till resultatet. Ett stort tack till handledarna på 

NCC Construction Sverige, Kajsa Simu och Jan Byfors, som gjort vårt examensarbete 
möjligt att genomföra och bidragit med värdefulla tips och råd på vägen. Vi vill också 
tacka Kim Tornell och Sandra Sävström på NCC för det engagemang ni har visat samt alla 
tankar och idéer som har lett oss framåt och tvingat oss att fundera i nya banor. Tack även 

de på projektet och övriga medarbetare på NCC som har tagit emot oss på bästa sätt och 
tagit sig tid för alla våra frågor och funderingar. 
 
Vi vill även tacka Sten Berglund och Jan Edlund på AstraZeneca som tog sig tid att visa 

oss runt och beskriva deras sätt att arbeta med Lean och värdeflödesanalys. 
 
Sedan vill vi tacka Jarkko Erikshammar på Luleå tekniska universitet för att du tog dig tid 

att granska alla våra värdeflödeskartor och självklart även vår examinator Thomas Olofsson.  
 
Tillslut vill vi även tacka våra nära och kära, speciellt våra mammor som tvingats vara 
delaktiga genom att kritiskt granska vår rapport trots att de aldrig hört talas om vare sig 

värdeflödesanalyser eller Lean. 
 
  

Luleå, maj 2010 
 
 
Josefin Hermansson Josefine Mikaelsson 

 
 
 
 
 

”Det är bra mycket trevligare att vara två.” 
 

Nalle Puh                                                                                                                                                         

http://www.dagenscitat.nu/citat/kalla/?id=59
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SAMMANFATTNING 
Som ett sätt att effektivisera produktionen har Lean blivit ett populärt tankesätt inom 
byggbranschen. Lean har sin grund i bilindustrin och Toyota Production System men har 
anpassats till förutsättningarna inom byggindustrin. Tanken med Lean är att öka 
effektiviteten i produktionen genom att eliminera värdeförluster som förbrukar resurser 

och inte tillför kunden något värde. Dessa värdeförluster definieras ofta som slöseri i form 
av materialspill, tidsförluster, omarbete, överarbete, transporter och lager. Slöseriet i 
byggprojekt kan motsvara upp till 30-35% av projektets totala produktionskostnad.  

 
En kraftfull Lean-metodik i arbetet med ständiga förbättringar är värdeflödesanalys som 
används för att kartlägga och förbättra värdeflödet för ett material, en produkt eller en 
process. Värdeflödesanalys är en bra metod för att enkelt visualisera produktionsflödet och 

tydliggöra hur informations- och produktionsflödet samverkar. Vid genomförandet 
analyseras flödet på en övergripande nivå där problemområden och flaskhalsar identifieras. 
Styrkan i metoden ligger i kommunikation, som ger ökad medvetenhet och skapar 
engagemang hos medarbetarna.  

 
Syftet med denna studie är att utvärdera värdeflödesanalys som metod och hur den kan 
användas i platsbyggt bostadsprojekt för effektivisering och minimering av slöseri. 

Slutsatsen som har kunnat dras är att det finns en stor vinning för NCC och andra 
byggföretag att införa värdeflödeskartläggning inom platsbyggd bostadsproduktion. 
Värdeflödesanalys ger möjligheter att upptäcka och lyfta fram flaskhalsar och svagheter i 
produktionen och på så sätt kan verksamheten bli mer effektiv och konkurrenskraftig. 

Värdeflödesanalysen har stora möjligheter då den kan används i flera olika situationer, allt 
från administration till produktion. Det är viktigt att poängtera att värdeflödesanalys är ett 
verktyg för att synliggöra problemområden och slöserier och inte ett verktyg för att 

åtgärda problemen. För att optimera de synliggjorda problemen bör andra Lean-verktyg 
som 5S, 5 x varför?, SMED eller PDCA användas. En värdeflödesanalys genererar massvis 
med förbättringsförslag som i sin tur medför resurser att genomföra. Är inte ledningen 
beredd på att lägga ner de extra resurser som detta medför är det meningslöst att dra igång 

kartläggningen från början.  
 

Det mest prioriterade, innan värdeflödesanalys kan användas, är att Lean implementeras i 

större utsträckning än idag.  För att NCC och andra byggföretag ska uppnå de långsiktiga 
fördelarna med Lean krävs en styrning från högsta ledning. Lean-koordinatorer bör utses 
och ges de befogenheter som krävs för att samordna och införa Lean ända ut i 
produktionen. Däremot är det viktigt att införa Lean i den takt som verksamheten klarar 

av att ta till sig tankesättet.  
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ABSTRACT 
As a way to make the production more effective, Lean thinking has become a popular 
philosophy in the construction industry. Lean is based on automobile production and the 
Toyota Production System, but has been modified to conditions in the construction 
industry. The idea of Lean is to increase production efficiency by eliminating the value 

losses that consume resources without adding any value for the customer. These valuation 
losses are often defined as waste in terms of material wastage, waiting, correction, over-
production, transport and storage. Wastage in construction projects can reach up to 30-

35% of the total production cost.  
 
A powerful Lean-tool in the process of continuous improvement is Value Stream 
Mapping, used to identify and improve the value flow for a material, product or process. 

Value Stream mapping is a valuable tool to visualize the production flow and to clarify 
how information and process flow together. By analyzing the value flow on a high 
production level, problem areas and bottlenecks are identified. The strength of this tool 
lies in communication, increase awareness and create commitment among employees. 

 
The purpose of this study is to evaluate the Value Stream Mapping method and how it 
can be used on in-site built housing production for efficiency and minimizing waste. The 

conclusion is that there is a big achievement for NCC and other construction companies 
to implement Value Stream Mapping in-site built housing. Value Stream Mapping 
provides opportunity to discover and highlight bottlenecks and weaknesses in production 
so the business can become more efficient and competitive. The Value Stream Mapping 

method has a great potential as it can be used in several situations, ranging from 
administration to production. It is important to note that the Value Stream Mapping is a 
tool to highlight problem areas and waste and not a tool to fix the problems. In order to 

optimize the visible-made problems, other Lean-tools such as 5S, 5 Whys, SMED or 
PDCA can be used. A value stream map generates lots of suggestions for improvement 
which in turn entails the resources to implement. If the leaders are not prepared to spend 
the additional resources that this entails, it is pointless to analyze the value flow.  

 
The highest priority, before Value Stream Mapping can be used, is that Lean thinking 

must be implemented in a much larger scale than today. For NCC and other construction 

companies to achieve the long-term benefits of Lean requires a control from top 
management. Lean-coordinatiors should be appointed and given the necessary authority to 
coordinate and implement Lean forward into production. However, it is important that 
the implementation of Lean occurring at the time in which the business is able to take on 

the mindset. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
 
Cykeltid (C/T) Den tid som flyter mellan att en artikel kommer ur 

processen till dess nästa artikel kommer ur processen. 

 
 
Flöde    Flöde betyder ständig rörelse. 

 

 
Jidoka  Jidoka innebär att bygga in kvalitet i produkten genom att 

se till att allt görs rätt från början och att stoppa processen 

om något skulle gå fel. 
 
 
JIT  Just-in-Time bygger på att producera rätt artikel i rätt 

tidpunkt i rätt kvantitet. 
 
 

Kaizen Kai betyder väg, zen betyder bra. Vilket tillsammans står för 
ständiga förbättringar. 

 
 

Lean Ett förhållningssätt eller en strategi. Lean handlar om att steg 
för steg närma sig en vision om att eliminera allt slöseri. 

 

 
Lean Construction  Bygger på grundprinciperna inom Lean men har anpassats 

till förutsättningarna inom byggindustrin. 
 

 
Ledtid (L/T)  Är all den tid som förflyter under det en aktivitet 

genomförs. 

 
 
Muda    Slöseri som inte ger något värde för kunden. 
 

 
Ställtid (S/T)  Den tid det tar att byta från en sorts aktivitet till en annan. 
 

 
Takttid Den genomsnittliga tiden från det att kunden vill ha en 

produkt till dess att kunden vill ha nästa produkt. 
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TPS Toyota Production System, ett strukturerat ramverk av 

principer. 
 

 
Värdeflödesanalys Ett Lean-verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar 

och effektivisering av flöden i produktionssystem. (engelska – 
Value Stream Mapping) 

 
 

Värdehöjande/  Den del av processtiden som produkten verkligen 

värdeskapande tid (V/T) tillförs ett värde (som kunden vill betala för). 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien och dess syfte. Bakgrunden ger en beskrivning av 
problemområdet och ligger till grund för de forskningsfrågor som ska besvaras. Slutligen presenteras studiens 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

Som ett sätt att effektivisera produktionen är Lean på väg att bli ett populärt tankesätt 
inom byggbranschen. Lean har sin grund i bilindustrin och Toyota Production System 

men har anpassats till förutsättningarna inom byggsektorn (Toolanen 2006). Tanken med 
Lean är att öka effektiviteten i produktionen genom att eliminera värdeförluster som 
förbrukar resurser men inte tillför kunden något värde. Dessa värdeförluster definieras 
oftast som slöseri i form av materialspill, tidsförluster, omarbete, överarbete, transporter 

och lager. Josephson och Saukkoriipi (2005) har gjort en kartläggning som visar att 
slöseriet i byggprojekt motsvarar 30-35% av projektets produktionskostnad. I rapporten 
framhåller de att reducera slöseriet borde vara en av de största och mest prioriterade 

utmaningarna för hela byggsektorn. Byggverksamheten utgör ett komplext system av 
beslut, komponenter, organisationer och processer som måste koordineras. Det finns 
därför en mängd förklaringar till varför slöseri finns. Effektivare processer med minskat 
slöseri ger även en rad andra effekter som exempelvis minskad miljöbelastning, minskad 

arbetsbelastning och ökad attraktionskraft vid rekrytering (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 
 
I en statlig utredning från 2002 beskrevs problemen med de allt högre 

produktionskostnaderna och ineffektiva processer inom byggbranschen. En uppföljning 
som gjordes 2009, ”Sega gubbar?”, visar på att inget av de förslag som lämnades vid den 
tidigare utredningen har lett till någon större attitydförändring i branschen. Stadskontoret 
som utförde utredningen bedömer att det finns en stor förbättringspotential ifråga om 

effektivitet och kvalitet trots dagens påverkan av externa faktorer såsom konjunkturläget 
och allmänna regleringar. Boverkets Byggkostnadsforum har nyligen genomfört ett 
sexårigt projekt med syfte att minska kostnaderna för byggande och boende utan att 

påverka kvaliteten. Resultatet har publicerats i rapporten ”Skärpning på gång i byggsektorn” 
(2009). Även inom ledande byggföretag pågår det idag stora utvecklingsarbeten för att 

komma åt effektivitetsproblemen och sänka kostnaderna.  
 

”Vi har satt ett svårt, utmanande och ambitiöst mål att sänka byggkostnaderna med fem 
procent per år under den närmaste femårsperioden.”  
 

Tomas Carlsson, VD NCC Construction Sverige (Byggindustrin, 2007) 

 
En kraftfull metodik inom Lean i arbetet med ständiga förbättringar är värdeflödesanalys 

som används för att kartlägga och förbättra värdeflödet. En värdeflödesanalys hjälper till att 
se helheten i det nuvarande tillståndet och identifiera förbättringsmöjligheter för 
värdeflödet. Sedan skapas ett framtida önskat tillstånd och utifrån det tas en handlingsplan 
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fram. Det handlar om att systematiskt förbättra hela värdeflödet för ett material, en 
produkt eller en process (Blücher & Öjmertz, 2007). 
 
Metoden värdeflödesanalys används idag inom fast industri och är ett bra hjälpmedel för att 

effektivisera produktionen då den inte enbart hänvisar till enstaka delprocesser utan 
konceptet bygger på att ge en överblick av den totala processen (Keyte & Locher, 2008). 
Kartläggningen av processen går enligt Rother & Shook (2004) ut på att visualisera 
material och informationsflöden för att få en bättre uppfattning om produkternas väg 

genom produktionssystemet. Produktens väg följs uppströms, det vill säga från kunden 
tillbaka till leverantören. Värdeflödesanalysen möjliggör en bra översikt av verksamheten 

som fungerar som en utgångspunkt för fortsatt utveckling av produktionssystemet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera värdeflödesanalys som metod och hur den kan 
användas i platsbyggt bostadsprojekt för effektivisering och minimering av slöseri. 

Resultatet ska fungera som en utgångspunkt för fortsatt utveckling av ett byggföretags 
produktionssystem. 
 

1.3 Forskningsfrågor 

 

 Hur kan Lean implementeras i bostadsbyggandet? 

 

 Hur kan värdeflödesanalys användas i platsbyggt bostadsprojekt? 

 

 Vilka möjligheter och hinder finns det för användandet av värdeflödesanalys 

i platsbyggt bostadsprojekt? 
 

1.4 Avgränsningar  

Studien avgränsas till ett platsbyggt bostadsprojekt med totalentreprenad. Att titta på hela 
det totala värdeflödet, från råmaterial till slutkund blir för omfattande för denna studie och 
den kommer därför endast täcka flödet från leverans till arbetsplats till inbyggnad, från dörr 

till dörr (se figur 1). 
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Figur 1 - Del av det totala värdeflödet som kartläggs (Rother & Shook, 2004) 

 
 

En värdeflödesanalys kommer att genomföras i sin helhet fram till handlingsplan, men inga 
förslag på förbättringsåtgärder kommer att kunna genomföras i och med tidsbegränsningen. 
De utvalda moment som kommer att följas är bjälklag, utfackningsväggar, trappor och 
balkonger. Kunddefinitionen som kommer att gälla är beställaren för projektet och värdet 

för slutanvändaren kommer inte att beaktas.  
 
Ytterligare faktorer som avgränsar studien presenteras i figur 2 nedan. Modellen tar upp 

flera aspekter som enligt Andersson & Borgbrant (1998) påverkar avgränsningarna av 
forskningsfrågan. 
 

 
 

Figur 2 - Sex områden vid beskrivning av forskningsfrågan Andersson & Borgbrant (1998) 
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Den kompetens och kunskap som författarna innehar utgör referensram för studien. Utöver 
den kunskap som erhållits under utbildningstiden på Luleå tekniska universitet har den 
praktik som erbjudits under utbildningen gett ytterligare förståelse för problemområdet.  
 

Detta examensarbete utförs i uppdrag av NCC och de är därmed vår målgrupp. Målet är att 
NCC och andra byggföretag kommer att ha nytta av resultatet och medföra en ökad 
produktionseffektivitet. Studiens intressenter är framförallt forskare och studenter vid 
avdelningen för Byggproduktion, Luleå tekniska universitet med förhoppning att arbetet 

ska kunna bidra till fortsatt forskning. 
 

Litteraturstudien ger en övergripande presentation av produktionssystemet Lean 

Production och dess uppkomst och utveckling. Utifrån Lean undersöks endast ett specifikt 
verktyg, värdeflödesanalys, och hur det kan tillämpas på ett platsbyggt bostadsprojekt. De 
övriga verktygen inom Lean behandlas inte.  
 

Det förväntade resultatet är att genom utvärdering av metoden värdeflödesanalys komma 
med slutsatser och rekommendationer för hur den kan tillämpas i platsbyggda 
bostadsprojekt för effektivisering och minimering av förluster. 

 
Studien har ett nyhetsvärde då den utgår från befintlig forskning av Lean-konceptets 
tillämpning inom byggindustrin och sedan fokuserar på att utvärdera och anpassa 
värdeflödesanalys som metod till aktuella förutsättningar. Då värdeflödesanalys som metod 

inte används inom platsbyggd bostadsproduktion i dagsläget begränsas möjligheten att dra 
paralleller från liknande studier inom området. Däremot förekommer metoden i fabriks- 
och organisationsmiljöer.   

 
De resurser som finns att tillgå i studien kan delas upp i interna och externa resurser. Interna 
resurser är NCC Construction Sverige som ställer upp med handledare, personal, projekt, 
ekonomi och material. Även personer kopplade till Luleå tekniska universitet som har stor 

kunskap inom området kan betraktas som interna resurser. Externa resurser är andra 
företag som ställer upp på intervjuer och studiebesök. Tidsresursen består av 20 veckors 
heltidsstudier vilket begränsar omfattningen och djupet av studien. Även projektets 

ekonomi kan vara en begränsning. 
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2 METOD 
Metodkapitlet beskriver hur studien har genomförts. Kapitlet ger en överskådlig bild över tillvägagångssättet, 
den valda forskningsansatsen och metoder för datainsamling. Begreppen reliabilitet och validitet diskuteras och 
hur kvaliteten i studien har säkerställts. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Arbetet startades med att upprätta en problemformulering för att specificera och beskriva 

bakgrunden till studien. Metoden togs därefter fram och efter diskussion med handledare 
omformulerades den, eftersom den ursprungliga idén var för omfattande och tidskrävande. 
Efter ett besök på NCCs huvudkontor i Stockholm med berörda personer gjordes en 

övergripande projektplanering. Sedan påbörjades en litteraturstudie för att skapa sig en 
teoretisk bakgrund i Lean och kunskap om värdeflödesanalys. Denna kom att pågå 
parallellt under resten av studien. För att ge underlag till det nuvarande läget i 
värdeflödesanalysen utfördes observationer under två veckor på arbetsprocessen i ett 

platsbyggt bostadsprojekt i Stockholm. Parallellt genomfördes intervjuer med personer 
anknutna till projektet men även med personer med kunskaper om Lean och 
värdeflödesanalys. Dessa personer har förutom kunskap och erfarenheter bidragit med att 

öka förståelsen för hur värdeflödesanalys kan användas.  För att sedan säkerhetsställa 
kvalitén i de gjorda värdeflödeskartorna granskades de av en sakkunnig person inom 
området innan ett framtida läge analyserades fram. Ett framtida läge och ett exempel på en 
handlingsplan togs fram som en avslutande del i värdeflödesanalysen. Arbetet med att 

sammanställa och analysera resultatet underlättades av det studiebesök som gjordes på 
AstraZeneca för att se exempel på hur de tillämpar Lean och värdeflödesanalys i det dagliga 
arbetet. Som en avslutande del av studien har Lean-verktyget värdeflödesanalys diskuterats 

och analyserats vilket lett fram till slutsatser och rekommendationer för hur NCC och 
andra byggföretag kan använda metoden. En diskussion kring hur arbetet med studien har 
genomförts och vad som hade kunnat göras annorlunda. Figur 3 nedan illustrerar 
tillvägagångssättet för arbetet, vilka aktiviteter och moment som ingick.   
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Figur 3 - Tillvägagångssätt 

2.2 Forskningsansats 

Varje forskningsprojekt inleds med att bestämma vilken forskningsansats som är aktuell, det 
vill säga vilken typ av forskning som ska bedrivas. De olika forskningstyperna är 
förändrings-, utvärderings-, teori- och modellinriktad eller utprövande forskning. Detta 

examensarbete har en utvärderande forskningsinriktning. Denna typ av forskning innebär 
en utvärdering av enskilda produkter, funktioner eller processer vid projektering, 
produktion och förvaltning. Studien utförs objektivt där behov och möjligheter till 

förbättringar analyseras. Här krävs en mycket tydlig formulering av vad som ska utvärderas 
och det är viktigt att forskningsresultaten har en struktur och utformning så intressenterna 
kan tillgodogöra sig resultaten i utvärderingen (Andersson & Borgbrandt, 1998). 
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2.2.1 Induktiv och deduktiv metod 

Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två olika angreppssätt på teorin, deduktiv och 

induktiv metod. Deduktiv kan förklaras som bevisandets väg medan induktiv följer 
upptäcktens väg. Patel och Davidsson (2003) beskriver vidare att ett deduktivt arbetssätt 
kännetecknas att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om enskilda 
företeelser.  

 
Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas just genom att 
utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Forskningsprocessen blir då i mindre grad färgad 

av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. En fara ligger givetvis i att den 

befintliga teori som forskaren utgår från kommer att rikta och påverka forskningen så att 
intressanta nya rön inte upptäcks (Patel & Davidsson, 2003). 
 

En forskare som använder sig av en induktiv forskningsmetod kan enligt Patel och 
Davidsson (2003) studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i 
en tidigare vedertagen teori och utifrån den insamlade informationen formulera en egen 
teori. Forskaren utgår från upptäckter i verkligheten som sammanförs till allmänna 

principer som i sin tur sammanförs till en teori. Risken här är att forskaren egentligen inte 
vet någonting om teorins generalitet eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag 
som är typisk för en speciell situation, tid eller grupp av människor. 

 
Val av metod: I vår forskning används en deduktiv forskningsmetod eftersom arbetet 
grundar sig på en litteraturstudie på Lean och dess principer. Litteraturstudien ligger sedan 
till grund för den fortsatta datainsamlingen genom fallstudie, intervjuer och observationer. 

 

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Inom metodläran finns två klara angreppssätt enligt Olsson och Sörensen (2007), 
kvalitativa respektive kvantitativa ansatser. De båda begreppen associeras till bestämda 
undersökningsmetoder och hur den insamlade datan ska bearbetas.  

 
Den kvantitativa forskningen utgår i de flesta fall från en teori, grundad på tidigare 
forskningsresultat och forskarens egna erfarenheter inom området. Dessa teorier 
specificeras sedan i form av en hypotes som kan verifieras eller förkastas. Forskaren 

försöker hitta samband, variationer och fördelningar i det som studeras. Ofta rör det sig 
om ett begränsat antal variabler på ett stort antal individer. I kvantitativ forskning utgår 
forskaren oftast från offentlig statistik, men en vanlig metod för datainsamling är även 

enkätundersökningar på en speciellt utvald målgrupp eller djupintervjuer med styrande 
frågor. Fördelen med ett kvantitativt angreppssätt är att det är lätt att samla in data, 
nackdelen blir dock oftast en stor mängd data som kan vara svår att analysera (Olsson & 
Sörensen, 2007). 

 
Den kvalitativa metoden relateras oftast till hermeneutiken och syftar på 
forskningsmetoder som ger beskrivande data. Det unika i kvalitativ forskning är att 
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forskaren vill karaktärisera något och skapa en djupare förståelse för problemet och 
beskriva det sammanhang som problemet ryms i och se helheten. Med kvalitativa metoder 
försöker forskaren finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett 
fenomen i ett sammanhang. Oftast rör det sig om ett stort antal variabler på ett litet antal 

individer. Insamlingsmetoder som används i det kvalitativa angreppssättet är till exempel 
intervjuer, fallstudier, observationer och litteraturstudier. Fördelen med en kvalitativ studie 
är att den ger en helhetsbild av problemet, men nackdelen är att det är svårt att 
återupprepa då många faktorer spelar in (Olsson & Sörensen, 2007). 

 
Val av metod: Forskningen är kvalitativ då en djupare förståelse för problemet eftersträvas. 

De insamlingsmetoder som kommer att användas är litteraturstudier, observationer och 

öppna intervjuer. Det finns dock även kvantitativa inslag i form av de numeriska mätdata 
som samlats in vid de observationer som genomförts (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleds med en informationssökning på universitetsbibliotekets databas 

Lucia, de sökord som användes var Lean, Lean Production, Lean Construction, 
värdeflöde, värdeflödesanalys och Value Stream Mapping. De fakta som använts kommer 
från böcker, artiklar och rapporter. Handledarna har hjälpt till med att hitta relevant 
litteratur och artiklar.  

 

2.3.2 Egna observationer 

Enligt Holme och Solvang (1997) är observationer inte beroende av människors 
uppfattning om vad de gör, utan bygger på ögats direkta observation av faktiska händelser. 
 

Observationerna som utförts är helt och hållet våra egna och baseras inte på andra 
personers erfarenheter och uppfattningar. Under två veckors tid observerades 
informations- och materialflödet på fyra olika moment i produktionen. En 
observationsplan upprättades för att på ett enkelt sätt kunna fylla i start- och stopptider för 

det moment som studerats. Mellan de olika start- och stopptiderna kunde lager- och 
väntetider räknas ut. Då material levererats till arbetsplatsen har tidpunkten för leverans 
noterats och materialet har sedan följts till inbyggnad. Foton har även tagits för att 

dokumentera tillgängligheten och framkomligheten på arbetsplatsen. 
 

2.3.3 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i dialogform med öppna frågor för att få ut så mycket som 
möjligt och inte begränsa informationen. De har gjorts med alla berörda i 
arbetsplatsorganisationen samt ytterligare tre personer med kunskap inom värdeflödesanalys 

och Lean. De utvalda intervjupersonerna kontaktades efter rekommendationer från 



 

 

 

  
9 

 
  

handledarna. Vid intervjuerna diskuterades öppet om implementeringen av Lean och dess 
verktyg i byggbranschen och vilka hinder och möjligheter som finns. Under studien har 
även ett studiebesök gjorts på AstraZeneca för att se hur de arbetar med värdeflödesanalys 
och Lean och vilka effekter deras arbete har lett till. AstraZeneca valdes ut som 

referensföretag eftersom de kommit långt i sitt arbete med Lean och aktivt använder 
metoden värdeflödesanalys. I samband med studiebesöket intervjuades två personer som 
dagligen arbetar med Lean inom företaget. Frågor som diskuterades var: 
 

 Hur länge har ni använt er av metoden värdeflödesanalys? 

 Vilka effekter har värdeflödesanalyserna gett? 

 I vilka delar av företaget använder ni metoden värdeflödesanalys?  

 Ser ni några svagheter med metoden? 

 Använder ni andra Lean-verktyg inom AstraZeneca? I så fall vilka? 

 Hur använder ni er av de olika verktygen i ert dagliga arbete? 

 Hur förankrar ni Lean bland medarbetarna?  

 Övriga erfarenheter gällande implementering av Lean och användandet av 

värdeflödesanalys? 
 

2.4 Metodproblem 

Ett problem vid utredande forskning är hur teoretiska begrepp och modeller 

överensstämmer med empiriska observationer, det vill säga hur teori kan överföras på 
verkligheten. I detta sammanhang är validitet och reliabilitet viktiga begrepp (Olsson och 
Sörensen 2007). 
 

2.4.1 Reliabilitet 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är reliabiliteten graden av överensstämmelse mellan 

mätningar med samma mätinstrument, att samma mätresultat fås vid varje mätning. En hög 
grad av överensstämmelse tyder på en hög reliabilitet. Det finns olika metoder för att mäta 
reliabiliteten i sina studier beroende på vilken mätmetod som används. Detta arbete bygger 
delvis på egna observationer, mätningar och tolkningar. För att säkerställa en hög 

reliabilitet har flera mätvärden noterats och sedan har ett medelvärde räknats fram. Tydliga 
redogörelser och resonemang av det valda tillvägagångssättet är också viktigt för att nå en 
hög reliabilitet.  

 

2.4.2 Validitet 

Validitet, enligt Olsson och Sörensen (2007), avser mätinstrumentets förmåga att mäta rätt 
saker. Det är oftast lättast att testa sin reliabilitet, men för att kunna göra riktiga 
utvärderingar av sin forskning är det viktigt att känna till både mätinstrumentets validitet 
och reliabilitet. Görs inte det kan tolkningen av data bli diskutabel eller otillförlitlig. Det 

finns ett antal olika metoder där studiens validitet kan beräknas beroende på vald 
mätmetod. För att få en hög validitet i studien användes ett flertal olika metoder och källor 
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vid införskaffande av information som intervjuer, observationer och vid litteraturstudier. 
Egna mätningar utfördes under observationerna för att bygga analysen på fakta istället för 
andra personers erfarenheter och uppfattningar.  
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras de teorier som studien bygger på och som använts för att behandla problemområdet. 
Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av Lean följt av en mer ingående redogörelse av metoden 
värdeflödesanalys. 
 

3.1 Vad är Lean?  

Lean är ett förhållningssätt eller en strategi för hur en verksamhet ska bedrivas. Det går inte 
att implementera Lean, utan det handlar snarare om att steg för steg närma sig en vision 

om att skapa mer värde för kunden och samtidigt eliminera allt slöseri. Det förhållningssätt 
som Lean innebär erbjuder stora möjligheter till stärkt lönsamhet och konkurrenskraft 
genom ökad produktivitet och flexibilitet (Petersson et al, 2009). Att arbeta med Lean 
kräver visioner, det räcker inte bara att fokusera på att eliminera och förebygga slöseri. 

Själva visionen måste vara ett snabbt och flexibelt flöde (Bicheno, 2006). Lean innefattar 
dels ett antal principer och dels ett antal verktyg, exempelvis värdeflödesanalys, som kan 
användas för att arbeta enligt dessa principer. I Sverige har verktygen länge stått i fokus 

utan grundläggande förståelse för konceptet som helhet (Blücher & Öjmertz, 2007). 
 
 

 
 

Figur 4 – Vad är Lean? 
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I boken Lean Thinking definierar Womack & Jones (2003) Lean utifrån fem principer:  
 

 Specificera värdet - Det gäller att ha kundperspektiv, att tänka sig in i kundens 

situation. Ofta fokuseras och erbjuds det som säljaren/tillverkaren själv tycker är 
bäst eller vad som är mest ekonomiskt för kunden, inte i själva verket det som 
kunden vill ha. 

 

 Identifiera värdeflödet - Principen bygger på att identifiera och kartlägga de 

värdeflöden som finns, hela vägen från råmaterial till slutkund. Fokus bör främst 
läggas på den del där kundens efterfrågan kan stämmas av.  

 

 Skapa värdeflöde, få värdet att flöda - Denna princip kan endast genomföras efter att 

värdet har specificerats och värdeflödet har kartlagts. Genom att hålla produktionen 
i jämn rörelse och undvika köer och förebygga hinder, skapas ett flöde.  

 

 Tillverka på efterfrågan (dragande system) - Ett dragande system innebär att en kort 

reaktionstid i förhållande till förändringar i efterfrågan, detta är möjligt då tanken är 
att kunden ska "dra" igenom produkten/tjänsten genom produktionen. Det 

fungerar bara om de tre tidigare principerna har genomförts och effekten av ett 
dragande system blir att ingen överproduktion uppstår. Motsvarigheten till ett 
dragande system är ett tryckande system eller schemalagd produktion, som kräver 

bra prognoser och informationskanaler för att inte över eller under producera.  
 

 Uppnå perfektion - Principen uppnå perfektion innebär att tillverka exakt det 

kunden vill ha, på rätt tid, till ett rimligt pris och med så lite slöseri som möjligt. 
När de tidigare principer har uppfyllts kan perfektion sättas som ett mål för 

verksamheten. Perfektion är inget beständigt, utan måste hela tiden underhållas av 
ett ständigt förbättringsarbete. 

 

3.2 Historien om Lean 

Under våren 1950 besökte den japanska ingenjören Eiji Toyoda, vars familj grundade 
Toyota Motor Company år 1937, den amerikanska biltillverkaren Fords fabrik The 

Rouge. Massproduktionstekniken som utvecklades i USA hade blivit en stor framgång i 
strävan att minska produktionskostnader och få volymavsättningar på en bredare marknad. 
Sedan starten år 1937 hade Toyota endast lyckats producera 2685 bilar jämfört med Fords 
7000 bilar per dag. Ambitionen att uppnå hög produktivitet var lika stor hos Toyota som 

hos Ford och därför skulle massproduktionen i The Rouge studeras in i minsta detalj 
(Dennis, 2007). 
 
Efter hemkomsten till Japan insåg Eiji Toyoda att det fanns mycket att lära av 

massproduktionen men att det måste anpassas till de japanska förhållandena då både Japan 
och Toyota var i svår ekonomisk kris efter andra världskriget. Tillsammans med Toyotas 
fabrikschef Taiichi Ohno kom han fram till att massproduktion inte skulle fungera i Japan 
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men att ”there are some possibilities to improve the production system” (Dennis, 2007). De 
svagheter som fanns med massproduktionsteknik var inflexibilitet, högt volymberoende 
och dålig kundanpassning. Eiji Toyodas och Taiichi Ohnos arbete resulterade i ett 
strukturerat ramverk av principer som kom att kallas Toyota Production System (TPS). 

Principerna är riktlinjer som beskriver hur företaget ska bedriva sin verksamhet (Petersson 
et al, 2009). 
 

 

Figur 5 - Toyota Production Systems 14 principer (Liker & Meier, 2006) 

 
 

Allt vi gör är att titta på tidslinjen från den tidpunkt då kunden lämnar en beställning fram 
till tidpunkten då vi får betalt, vi minskar den tiden genom att plocka bort slöseri som inte 
skapar mervärde.   

 
Taiichi Ohno beskriver själva hjärtat i TPS (Bicheno, 2006) 

 

Under 1970-talet drabbades världen av en oljekris vilket medförde stora ekonomiska 

svårigheter för världens industrier. Toyota klarade denna kris betydligt bättre, med högre 
vinster än sina konkurrenter i världen. Efter detta började kunskapen om Toyota 
Production System spridas (Petersson et al. 2009). 

 
Till en början sågs Toyotas framgångar vara ett utslag av den japanska kulturen, där 
arbetstagarna antogs arbeta hårdare och till lägre ersättning. Att överföra detta till väst sågs 

som omöjligt, men på 1980-talet etablerade Toyota fabriker i USA, Canada, England, 
Frankrike och flera andra länder. Det visade sig att Toyota nådde liknande resultat även i 
dessa fabriker, så kallade ”Transplants” (Berglund, 2006). 
 

År 1979 fick amerikanska forskare från Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 
uppdrag av den nordamerikanska och västeuropeiska bilindustrin att ta reda på hur Toyota 
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gått till väga (Östlund, 2007). Resultatet av studien, som pågick i fem år presenterades 
sedan i boken ”The machine that changed the world”, där begreppet Lean Production föds. 
Boken ger en beskrivning av skillnaderna mellan massproduktion och Lean Production. 
Enligt Petersson et al. (2009) kommer begreppet Lean från Toyotas sätt att producera, det 

ansågs ”smärt och smidigt” eftersom det handlar om att vara effektiv och använda 
resurserna på bästa sätt. Lean är en förlängning av Toyotas produktionssystem och det 
fortsätter att utvecklas till nya områden utanför tillverkningsindustrin, till exempel hälsa- 
och sjukvård, service och administration (Bicheno, 2006). 1997 grundades Lean 

Construction Institute i USA av Greg Howell och Glenn Ballard, där Lean Production 
anpassades för den mer projektorienterade byggindustrin (Blücher & Öjmertz, 2007). 

Författarna Jones, Roos & Womack (2007) beskriver att de är övertygade om att 

principerna i Lean Production kan tillämpas i alla industrier världen över och kommer att 
ha en stor effekt på det mänskliga samhället, ”it will truly change the world”.  
 
Under mars 2008 var Toyotas börsvärde större än både den tyska och amerikanska 

bilindustrins börsvärde tillsammans. Det är ett bra kvitto på att om Lean tillämpas på rätt 
sätt, är det ett medel för att nå framgång (Petersson et al, 2009). 
 

3.3 Lean Production  

Kanske den mest slående skillnaden mellan massproduktion och Lean Production ligger i 
deras slutmål. Masstillverkare sätter upp mål – ”bra är tillräckligt”, vilket betyder att de 
accepterar vissa defekter, en maximal acceptansnivå av varulager och ett smalt sortiment av 

standardiserade produkter (Jones, Roos & Womack, 2007).  Ett vanligt problem för 
företag som är kvar i massproduktionens logik och principer är att de producerar och 
trycker fram produkter, istället för att bara producera det som kunder nedströms verkligen 
behöver och när de behöver dem. Överflödet av material som produceras för tidigt måste 

hanteras och lagras, vilket innebär slöseri med resurser (Rother & Shook, 2004). Lean-
tillverkare däremot, har siktet tydligt inställt på perfektion, ständigt sjunkande kostnader, 
noll fel, inget varulager och oändlig mångfald av produkter (Jones, Roos & Womack, 

2007).  
 

Det vi försöker åstadkomma är en tillverkningsprocess som bara producerar det som 

påföljande process behöver och när den behöver det. Vi försöker länka samman alla processer 
– från produktens slutanvändare och uppströms till råmaterial – i ett jämt flöde utan 
omvägar. Ett flöde som ger det kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta totala 
kostnaden (Rother & Shook, 2004). 

 

Det finns fyra grundläggande skillnader mellan mass- och Lean-tillverkare. Dessa är 
ledarskap, lagarbete, kommunikation och ständiga förbättringar (kaizen). Sammantaget 
betyder det att användandet av Lean inom dessa fyra områden gör det möjligt att göra ett 
bättre och snabbare arbete med mindre ansträngning (Jones, Roos & Womack, 2007). 

Enligt Womack och Jones (2003) finns det en stor förbättringspotential vid en övergång 
från traditionell massproduktion med många mellanlager till Lean Production med strävan 
efter att ha ett kontinuerligt flöde av varor och tjänster som exakt motsvarar kundernas 
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aktuella behov. En tumregel är att produktiviteten i hela systemet kan fördubblas, 
samtidigt som genomloppstiden i produktionen och lagernivån kan minskas med upp till 
90 %. 
 

Lean Production baseras på principen att mer kan produceras med mindre: mindre 
mänskliga ansträngningar, färre maskiner och utrustningar, mindre tid, mindre ytor och 
mindre slöseri (Blücher & Öjmertz, 2004). 
 

Lean Production is a superior way for humans to make things. It provides better products in 
wider variety at lower cost. Equally important, it provides more challenging and fulfilling 
work for employees at every level, from factory to headquarters. It follows that the whole 
world should adopt Lean Production, and as quickly as possible (Jones, Roos & Womack, 
2007). 

 
En mycket central princip i Lean är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande del 

och en icke värdeskapande del. Den icke värdeskapande tiden kan i sin tur delas upp i en 
del som är nödvändig under nuvarande förutsättningar och en del som är rent slöseri och 
som kan elimineras utan att påverka slutprodukten. Den del som är nödvändig under 
nuvarande förutsättningar minimeras för att på längre sikt arbetas bort. Den värdeskapande 

delen är de aktiviteter som skapar ett värde för kunden. Det är inte ovanligt att den icke 
värdeskapande tiden utgör 90 % av ledtiden i produktionen (se exempel 1, figur 5). 
Traditionellt har mycket fokus legat på att försöka optimera den värdeskapande delen, det 
vill säga tiden och resurserna som åtgår för att till exempel bearbeta eller montera en 

produkt. Detta ger oftast en begränsad effekt på den totala ledtiden (se exempel 2, figur 5). 
Vid användandet av Lean Production är istället angreppssättet att inte bara analysera och 
förbättra enskilda processer utan utgå från hela produktionssystemets kompletta värdeflöde 

och effektivitet. Fokus läggs på att eliminera det som inte är värdeskapande. Det är här den 
stora potentialen för förbättring av verksamheten ligger (se exempel 3, figur 5)(Blücher & 
Öjmertz, 2004). 
              

 

 

Figur 5 – Värdeskapande och icke värdeskapande tid (Blücher & Öjmertz, 2007) 

 

 1) 

 2) 

 3) 
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3.3.1 Slöseri (Muda) 

Muda är japanska och betyder slöseri, något som inte skapar värde för kunden. Vid 

granskning av en process kan det ofta visa sig att slöseriet är mycket större än de aktiviteter 
som skapar värde, det är därför minst lika viktigt att förebygga som eliminera slöseri. 
Toyota har i sitt produktionssystem identifierat sju typer av slöseri. Det har även senare 
lagts till en åttonde som tar upp personalens engagemang för att ständigt förbättra sin 

process. Företagsledningen blir på det viset mer av en stödfunktion till verksamheten som 
ger ökad kreativitet och erfarenhetsåterföring hos medarbetarna (Liker & Meier, 2006). 
 

 Överproduktion – att tillverka för mycket, för tidigt och för säkerhets skull. Det 

värsta av slöserierna eftersom det orsakar flera andra. 

 Väntan – direkt relaterat till produktens flöde. 

 Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt. 

 Rörelse – onödiga rörelser när medarbetarna utför sitt jobb. 

 Omarbete – omarbete och korrigeringar som inte ger kunden något värde. Att 

göra rätt från början. 

 Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter – onödiga transporter inom och mellan arbetsplatsen. 

 Medarbetarnas onyttjade kreativitet – Att ta tillvara på medarbetarnas kunskap är 

en av grunderna i Lean.  
 

(Blücher & Öjmertz, 2004) 

 

 
 

Figur 6 - Exempel på slöseri enligt Lean Production (Blücher & Öjmertz, 2007) 
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Inom byggsektorn har forskare pekat på fler typer av slöseri än de som Toyota har 
identifierat. En uppenbar grupp slöseri är felkostnader, eftersom de inte medför något 
värde för kunden. Kostnaderna för synliga och dolda fel, kontroller, försäkringar, stölder 
och skadegörelse utgör cirka 10 % av projektets produktionskostnad. På grund av 

förekomsten av fel skapas kontroller i att upptäcka felen och även försäkringar för att sprida 
risken. Genom att arbeta för att hitta effektivare metoder för att upptäcka de dolda felen i 
ett tidigare skede ökar möjligheten att sänka de totala felkostnaderna. Samtidigt får inte 
behovet av kontroller och besiktningar öka då det redan idag uppskattas stå för mellan 0,2-

1,5 % av produktionskostnaden (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
 

En annan typ av slöseri inom byggsektorn är resursanvändning. Kostnaderna för 

ineffektivitet, väntan, stillastående maskiner och materialspill motsvarar cirka 10 % av 
projektets produktionskostnad. Studier har visat att av en byggarbetares arbetstid är endast 
17 % direkt värdeskapande och 33 % rent slöseri som kan elimineras utan någon inverkan 
på slutprodukten. Slöseriet består framförallt av brister i tidhållning, förflyttningar på 

arbetsplatsen, väntan, omarbete och avbrott. Den övriga tiden användes till förberedelser 
av olika slag som behövs för att kunna producera men som i sig inte är värdeökande. Detta 
kallas oftast för tvingat slöseri. Ständigt byte av arbetsuppgifter påverkar också 

effektiviteten och studier visar att en byggarbetare skiftar arbetsuppgift minst 156 gånger 
under en arbetsdag. Omkostnader i omhändertagande av emballage och maskiner som inte 
utnyttjas fullt ut är andra exempel på det resursslöseri som förekommer i byggsektorn 
(Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

 
Andra typer av slöserier inom byggsektorn är kostnader knutna till arbetsrelaterade skador 
och sjukdomar, till exempel rehabilitering och förtidspensionering utgör cirka 10 % av 

projektets produktionskostnad. Även utdragna detaljplaneprocesser, omfattande 
upphandlingsprocesser och krävande dokumentation kan ses som slöseri och motsvarar 
cirka 5 % av projektets produktionskostnad (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
 

Byggverksamheten idag utgör ett komplext system av beslut, komponenter, organisationer 
och processer som måste koordineras. Det finns därför en mängd orsaker till dessa slöserier. 
Josephson & Saukkoriipi (2009) definierar fem olika huvudorsaker:  

 

 Helhetssyn - Med bristande helhetssyn finns det en svårighet att se hur alla 

delprocesser hänger samman i ett projekt då byggprocessen är väldigt uppdelad. 
Det ger ofta ett kortsiktigt kundfokus där dolda kostnader och totalkostnaden inte 
analyseras.  

 

 Struktur - Projektorganisationen och processen innehåller många olika aktörer 

vilket ställer stora krav på planering, samordning och koordinering av resurser 
under alla skeden. Exempel på bristande struktur är osynkade tekniska system, 
oklara ansvarsavgränsningar, bristfälliga kommunikationsstrukturer och otillräcklig 
arbetsberedning. 
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 Kultur - Kultur står för värderingar, beteende och attityder som är gemensamma för 
en grupp individer i till exempel ett företag. Ofta nämns konservatism, ovilja till 

förändring, bristande ansvarkänsla och bristande engagemang som orsaker till 
fortsatt slöseri inom byggsektorn. 

 

 Kompetens - Med kompetens avses organisationens och individens förmåga att dels 

utföra sin uppgift och dels dess förmåga att förstå hur detta överförs som värde till 

slutkunden. Här kan bristande information vara en orsak. 
 

 Ledarskap - Hur företagsledare och projektledare påverkar gruppens attityder, 

värderingar och styr vilken kultur som ska råda.  
 

Svårigheter i arbetet med att minska slöserier är att det finns tendenser till att 
förbättringsarbete leder till ökad administration, vilket i sin tur leder till ökat slöseri. Då 
förbises hela processtänkandet i Lean och själva grundproblemet kvarstår (Josephson & 
Saukkoriipi, 2009). 

 

3.3.2 Grundprinciper i Lean  

För att potentialen i Lean Production ska kunna utnyttjas fullt ut är det viktigt att förstå 
konceptet som helhet och dess bärande principer. Ett tempel används ofta som illustration 
av hur de principer, metoder och verktyg som ingår inom Lean Production samverkar i en 
helhet. Grunden i Lean-templet är mätning och standardisering som ger stabilitet, och 

krävs för framgång. Pelarna visar de två huvudprinciperna i Lean Production, 
förbrukningsstyrd produktion (Just-in-Time) och kvalitet i alla led (Jidoka). I centrum av 
Lean-templet är engagemang och lagarbete med lagmedlemmar som ständigt söker en 

bättre väg eller ett bättre arbetssätt. Taket illustrerar ett klart definierat mål - kundfokus 
och ständiga förbättringar (Blücher & Öjmertz, 2004). 
 

 
 

Figur  7 – Lean-templet (www.leanforumbygg.se) 

http://www.leanforumbygg.se/
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Just-in-Time 
Huvudprincipen Just-in-Time (JIT) bygger på att producera rätt artikel i rätt tidpunkt och i 
rätt kvantitet. Om alla aktiviteter sker precis när de behövs blir flödet förutsägbart, vilket 
minskar behovet av att hålla stora lager med detaljer och gör det möjligt att agera snabbt 

om kundernas behov förändras. Det skapar ett ”dragande” produktionssystem som 
motsvarar de föränderliga marknadsbehoven.  
 
Principerna i JIT kan sammanfattas i: 

 

 Takt  

 Kontinuerligt flöde 

 Dragande system 

        (Petersson et al, 2009) 
 
Begreppet takt anger den produktionsvolym per tidsenhet som ska produceras i flödet. 
Takt kan också brytas ner i takttid som talar om efterfrågad frekvens, eller hur frekvent en 

produkt produceras. Principen med takt är att synliggöra avvikelser, kommer det inte ut 
en produkt då takttiden är slut är det ett tecken på att det finns slöseri någonstans i 
processen. 
 

 

 
 

Figur 8 - Beräkning av takttid (Petersson et al. 2009) 

 
  

Kontinuerligt flöde innebär strävan efter att produkter och material ska vara i konstant 
rörelse. Målet är att försöka få så få stopp och så korta väntetider som möjligt. För att 

komma närmare ett kontinuerligt flöde bör strävan vara att åstadkomma: korta avstånd 
mellan operationerna, små buffertar, små förpackningsenheter och frekventa transporter 
(Petersson et al, 2009). 

 
Ett dragande system kännetecknas av att produktionen startas först när efterföljande process i 
flödet signalerar ett behov. Det innebär att om en process i flödet stannar upp signaleras 
inget behov till efterföljande process och den kommer inte att fortsätta tillverka. Ett 

dragande produktionssystem tar inte bara hänsyn till eventuella störningar i processen utan 
också det faktiska kundbehovet (Petersson et al, 2009). 
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Jidoka 
Den andra huvudprincipen i Lean Production är Jidoka och innebär att bygga in kvalitet i 
produkten genom att se till att allt görs rätt från början och att stoppa processen om något 
skulle gå fel. Kärnan i Jidoka är inbyggd kvalitet och stopp av processen vid fel. Ett vanligt 

förekommande är att i efterhand kontrollera om produkten är korrekt istället för att 
kvalitetssäkra processen redan från början. Stopp vid fel skapar förutsättningar för 
produkter med hög kvalitet genom att det inte kommer ut några defekta produkter, fel 
som förs vidare kräver ofta mycket arbete att komma till rätta med. Om processen är 

kvalitetssäkrad kan också en högre produktivitet uppnås då processen inte behöver 
kontrolleras eller övervakas av någon, arbetsuppgiften kan utnyttjas på annat håll 

(Petersson et al, 2009). 

 

3.4 Reflektioner kring tillämpningen av Lean  

Enligt Stefan Söderberg (2010) råder det en näst intill religiös dyrkan av Lean inom såväl 
näringsliv som offentlig sektor men trots det förekommer det även kritik mot detta 

tankesätt, framförallt mot arbetsförhållandena. Några av de största förespråkarna av Lean, 
Womack och Jones (2003) medger att det kan finnas en negativ aspekt av Lean för den 
enskilde arbetstagaren. De menar att de flesta människor som omfattas av den nya filosofin 
kommer att uppleva sitt arbete som mer utmanande och ansvaret ökar och därigenom kan 

individen uppleva en ökad stress och press. 
 
P-O Börnfelt, filsofiedoktor vid Göteborgs universitet institutionen för arbetsvetenskap, 

hävdar att de allt större kraven på effektiva processer leder till ökad press på de anställda 
och hans forskning visar att inom industrin har arbetsbelastningsskadorna ökat under de 
senaste åren. I sin doktorsavhandling (Börnfelt, 2006) riktar han stark kritik mot Lean. 
Kritiken är främst riktad mot de anställdas arbetsförhållanden då han hävdar att litteratur 

som förespråkar Lean ofta beskriver arbetsförhållandena som positiva och utvecklande för 
de anställda medan studier på arbetsgolvet visar det motsatta. Enligt honom bygger Lean 
vidare på Fords produktionsprinciper med löpande band och repetitiva, kortcykliga 

arbetsuppgifter som ger monotont arbete, ökad press och större övervakning av olika styr- 
och kontrollinstrument. Det finns inga pauser, utan varje arbetare ska helst vara i aktivt 
arbete 60 sekunder varje minut. I praktiken handlar det inte om att arbeta smartare utan att 
arbeta mer intensivt. Börnfelt hävdar även att de enda som blir motiverade av att arbeta 

med Lean är de som ser en chans till karriär, som teamledarna och planeringsansvariga. De 
anställda däremot blir allt mer fast i sina arbetsuppgifter och passiviseras på sikt och 
tenderar att sänka kvaliteten i det utförda arbetet. 

 
Centrala begrepp inom Lean är engagemang, stolthet och ständiga förbättringar. Enligt 
japansk tradition och kultur arbetar inte bara den anställde på företaget utan företaget ses i 
princip som en familj. Kaizenaktiviteter (förbättrings-aktiviteter), arbetsplanering, städning 

samt utbildningar, äger ofta rum utanför ordinarie arbetstid och utan ersättning. Visserligen 
hävdar företagen att dessa aktiviteter är frivilliga, men den anställde förväntas vara lojal och 
ställa upp. Börnfelt (2006) menar att stoltheten och gemenskapen lätt leder till skam. 
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Oordning inför andra väcker skam, likaså att inte hinna med i takten. Fokus ställs tydligt 
på den som stannar upp processen. 
 
Denna negativa inställning till Lean genomsyrar många av de studier som presenteras i 

Börnfelts avhandling. En av de mest negativa bilderna är sammanställd från en bok skriven 
av Satoshi Kamata, en japansk journalist som arbetade som tillfälligt anställd hos Toyota 
under sex månader i början av 70-talet. I boken Japan in the passing lane: An insider’s account 
of life in a Japanese auto factory beskrivs de hårda arbetsförhållandena som anställd hos 

Toyota, där hårda chefer, ett oerhört högt tempo och näst intill inhumana 
arbetsförhållanden hör till vardagen.  

 

Författaren till artikeln The Darker Side of Lean: An Insider´s Perspective on the Realities of the 
Toyota Production System, Darius Mehri är en amerikansk datasimuleringsingenjör som 
under åren 1996-1999 arbetade i Japan på Nizumi, ett Toyota ägt företag. Han beskriver 
där den sanna effekten av Lean - människorna betalar priset av företagets framgångar. 

Mehri går till hård kritik mot Toyotas sätt att behandla sina anställda, de är i ständig risk att 
bli svårt skadade, tillräcklig skyddsutrustnings saknas och företaget försöker dölja olyckor 
för att upprätthålla en bra image. Kulturen på företaget kännetecknas av regler, det tillåts 

inte att ha öppna diskussioner eller komma med nya idéer, teamwork existerar inte, all 
information och allt arbete är kontrollerat uppifrån. Det anses som dåligt beteende att säga 
ifrån och visa sina känslor. 
 

“The TPS is certainly Lean, but it is also unhealthy and dangerous.” 
 

”…workers do not even have a second to wipe the sweat off their faces.” 
    (Mehri, 2006) 

 

Parker och Slaughter (1988) kritiserar den höga stressfaktorn i Lean och myntar begreppet 
management by stress för att beskriva systemet. Avdelningschefer pressar de anställda till 
bristningsgränsen för att kunna reducera lager och eliminera icke värdeskapande aktiviteter 

i jakten på vinstmaximering. Conti et al. (2006) är dock tveksamma till tidigare studiers 
kritik, eftersom de saknar statistisk signifikans och inte är generaliserbara över den stora 
massan. De menar att det heller inte går att bevisa samband mellan graden av stress och 

införande av Lean. 

 
I en rapport av Berglund (2006) beskrivs projektet ”Smart Lean”, där effekter av Lean 
Production undersökts inom 22 företag som anses ha kommit långt i sitt arbete med Lean. 

Följande slutsats kunde dras: 
 

Lean ger stora möjligheter för både en god arbetssituation och en hög effektivitet, men sker 
inte automatiskt utan bara genom en stor medvetenhet och vilja att göra verklighet av 
möjligheterna. 

 
Slutsatsen att ”Lean är bra” alternativt ”Lean är dåligt” för en arbetssituation går alltså inte 
att dra, däremot konstateras det att det finns positiva effekter som kan tas till vara. De 

positiva effekterna hör samman med engagemang av alla i organisationen som skapar 
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delaktighet och utlopp för kreativitet, satsning på ledarskap för att berika arbetet, ordning 
och reda vilket minskar olycksrisker och en vilja att ta tag i problem (Berglund, 2006). 
 
Det finns också negativa effekter på arbetssituationen, men det är inte negativa effekter av 

Lean utan ett dåligt utnyttjande av Leans möjligheter. De negativa effekterna hade existerat 
även utan Lean. I flera av företagen sågs en minskad variation direkt i arbetet och kortare 
cykler. Men det största problemet är att Lean inte genomförs tillräckligt väl och 
konsekvent. Företagsledningarna investerar oftast inte tillräckligt av sitt eget engagemang 

för att förstå och genomföra Lean fullt ut. Konsekvenserna av detta blir en oförändrad och 
ganska toppstyrd arbetsorganisation, stora fysiska och mentala avstånd mellan ledning och 

övriga anställda, bristfälligt omhändertagande av idéer och förslag, osystematisk 

kompetensutveckling och ofta alltför kortsiktiga och ensidiga ekonomiska mål (Berglund, 
2006). 
 
Enligt Hans Reich beror misslyckanden att implementera Lean i företagen på att de inte 

har varit tillräckligt konsekvent i sitt arbete med Lean. Han uppskattar andelen som 
misslyckas med att införa Lean till ungefär 80 %. Företagen ser det som ett verktyg istället 
för en filosofi och ett nytt tankesätt som måste förankras i hela företaget. Han menar på att 

Lean används i fel syfte. Många styr på vinst i pengar medan Toyota styr på nöjda kunder, 
leverans till kunden i tid, bra kvalitet och nöjda medarbetare. Detta ger i sin tur ett 
växande företag. Felet sitter ofta i ledningen, där kortsiktiga ägare vill tjäna snabba pengar. 
För att lyckas krävs ett annat tankesätt med långsiktiga ägare som vill effektivisera och 

utveckla företaget på längre sikt. 

Dag Lotsander, som själv har arbetat inom Toyota och nu arbetar med att sprida 

kunskapen om Lean, hävdar att majoriteten av de företag som implementerar Lean 
upplever positiva effekter men påpekar att det flesta oftast går för fort framåt. ”Lean kan 
aldrig användas som ett quick-fix för att bli mer lönsam.”   

Han pekar på fem punkter som är viktiga att uppfylla för att uppnå ett lyckat resultat vid 
införandet av Lean.  

 Filosofi före metod - Det viktigaste är att skapa förståelse för själva filosofin, att skapa 
en gemensam strävan och engagemang inom organisationen. Det är lätt att hoppa 

över det här steget för att istället fokusera på metoder och verktyg vilket oftast 
leder till misslyckande.  

 

 Pull istället för Push - Det finns en risk med att tvinga på medarbetarna den nya 
filosofin. Det företag som har för bråttom att införa Lean missar det viktiga med de 

anställdas delaktighet och hela filosofin faller. Skapa istället mindre pilotgrupper 
som kan visa på goda exempel och lyckade resultat för att sprida viljan inom 
organisationen.  
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 ”Vem eller vilka?” före ”vad eller hur?” - Återigen att välja ut rätt personer som kan 
driva filosofin vidare. Ta in externa resurser tidigt och locka de som visar intresse. 

Hur Lean används eller vilka verktyg som väljs är inte väsentligt i ett startskede. 
 

 Lean är inget projekt! - Ett projekt pågår under en begränsad tidsperiod medan 

införandet av Lean i en organisation har ett långsiktigt mål utan slutdatum.  
 

 Genomtänkt och rätt - Undvik att välja den enkla vägen. Planera för varje steg och 
avsätt resurser. 

 

3.5 Värdeflöde 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter, både de som är värdeskapande och de som inte är det, allt 
från råmaterial och hela vägen fram till kund (Rother & Shook, 2004). Motsatsen till värde 

är slöseri. Varje företag behöver arbeta på att ständigt förbättra sin andel värdeskapande i 
förhållande till icke värdeskapande aktiviteter. Detta kan göras på två sätt, att förebygga 
och minska slöseriet eller att optimera den värdeskapande tiden(Womack & Jones, 2003).  

 
”Alltid när det finns en produkt avsedd för en kund, så finns det också ett värdeflöde. 
Utmaningen ligger i att se detta flöde” (Womack & Jones, 2003). 

 

Den kritiska startpunkten inom Lean Production är värde. Womack & Jones (2003) menar 

på att värdet endast kan definieras av den slutliga kunden, sedan gäller det för tillverkaren 
att veta vilka förväntningar kunden har på produkten och vilka egenskaper som gör att 
värdet ökar för kunden. Efter att kunden definierat vad värde är bör tillverkaren tänka 
över vart värdet skapas.  
 

3.5.1 Värdeflödesanalys 

Ett av verktygen inom Lean för att arbeta med effektivisering av värdeflöden är 
värdeflödesanalys. Metoden värdeflödesanalys har sitt ursprung i Toyota Production 

System (TPS) och innefattar kartläggning, analys och design av verksamhetens 
värdeflöden. Den omfattar alla steg, både de som är värdeskapande och de som inte är det, 
från råmaterial och hela vägen ut till kund. Kartläggning av värdeflöde är en kvalitativ 

metod som i detalj beskriver hur verksamheten ska fungera för att få ett bra flöde. Det är 
en bra metod för att på ett enkelt sätt förstå flödet och beskriva effekter av vad som görs 
och vad som måste göras för att förbättra verksamhetens resultat (Rother & Shook, 2004). 
 

”Value Stream Mapping is the language of lean” (Rother & Shook, 2004) 

 
Värdeflödesanalys brukar kallas papper-och-penna metod för att arbetet endast sker med 
papper och penna för att rita upp en bild av de informations- och materialflöden som ett 
produktionssystem består av. Värdeflödesanalysen använder sig av ett standardiserat 

internationellt språk. De symboler som används för kunder, transporter, lager med mera är 
symboler som alla kan förstå (Dennis, 2007).  
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Det är viktigt att det är verkligheten som beskrivs, kartläggningen ska baseras på fakta och 
inte personliga erfarenheter eller datasystem. Analysen hjälper att se och förstå de material- 
och informationsflöden som produkten följer längs processen. Vanligtvis vid tillverkning 

fokuseras det oftast på materialflödet men det är viktigt att kartlägga både material- och 
informationsflödet eftersom det är informationsflödet som talar om vad som ska tillverkas 
och vad som ska ske därefter. Värdeflödesanalys visar därför sambanden mellan material- 
och informationsflöden på ett bättre sätt än många andra verktyg (Rother & Shook, 2004). 

 

 

Figur 9 – Material- och informationsflöde (Rother & Shook, 2004) 

 
Värdeflödesanalysen tar till vara medarbetarnas kunskap och kreativitet i förbättringsarbetet 
på ett bra sätt. En viktig ingrediens i detta verktyg är visualisering av flödet. Att rita upp 

processen, med lager och leveranser med mera ger en bra bild över helheten och 
förbättringsåtgärder kan sättas in där det finns brister (IVF Industriforskning och 
utveckling, 2006). 
Värdeflödesanalys är en bra utgångspunkt för att uppnå: 

 

 Minskade lagerkostnader 

 Ökad lageromsättningshastighet 

 Snabbare ledtider/genomloppstider 

 Ökad leveranssäkerhet 

 Ökad produktivitet 

 Ökad produktkvalitet 

 Ökad förståelse för produktionen och delaktighet bland medarbetarna. 

(IVF Industriforskning och utveckling, 2006). 
 
Det primära syftet med metoden värdeflödesanalys är att vidga perspektivet från en snäv 

fokusering på förbättringar i enskilda processer till en överblick över hela 
produktionssystemet. Fokus ligger på flödets effektivitet snarare än på verkningsgraden hos 
individuella enheter och processer. Värdeflödesanalys utförs på någon av följande nivåer i 
en verksamhet: 
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 Flödesnivå – internt flöde från dörr till dörr 

 Leveranskedjenivå – (leverantör – fabrik – kund) 
(Petersson et al, 2009) 

 
En värdeflödesanalys genomförs i tre steg. I det första steget skapas en karta över det 
befintliga värdeflödet (nuvarande tillstånd). Det andra steget är att utifrån denna karta 

genomföra en analys baserat på principerna i Lean och därefter rita en ny karta över ett 
önskat framtida värdeflöde (framtida tillstånd). Beskrivningen av det önskade framtida 
värdeflödet utgör underlag för skapandet av en handlingsplan (steg 3) för hur det praktiska 

förändringsarbetet ska genomföras (Petersson et al, 2009). Genomförandet av 

värdeflödesanalysen kan underlättas med en checklista (se bilaga 7). 
 

 

Figur 10 - Värdeflödesanalysens olika steg (Rother & Shook, 2004) 

 

Produktens väg följs uppströms, det vill säga från kunden tillbaka till leverantören. 
Metoden hjälper även till att identifiera orsaker till att det förekommer slöseri. För att 
kunna göra förbättringar av produktionen och upptäcka slöserier är det nödvändigt att inte 
bara fokusera på enskilda processer. Givetvis kan förbättringar även göras där men för att 

nå framgång måste helheten och sammanhanget i produktionen bli tydligt (Rother & 
Shook, 2004). 
 

Steg 1: Kartläggning av nuvarande tillstånd 
Det första steget är att i detalj ta reda på hur verksamheten fungerar idag. Om 
förändringsarbetet startar utan att det finns en samlad och korrekt bild av dagens 
verksamhet är risken stor att fel förändringsåtgärder vidtas. Först bestäms vilken produkt, 

produktgrupp eller vilket material som ska analyseras. Det är i regel bättre att börja i en 
liten skala då det blir allt för komplext och resurskrävande att försöka förbättra alla 
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produktionsflöden på en gång. Genom att endast fokusera på en produktfamilj, produkt 
eller ett material och utveckla detta till ett så bra flöde som möjligt enligt principerna i 
Lean. Det gör att resten av organisationen har lättare att förstå dess fördelar och skapar en 
vilja hos medarbetarna att förbättra övriga flöden (Petersson et al. 2009). Därefter bestäms i 

vilken utsträckning analysen ska ske vilket innebär att välja vilken detaljeringsnivå analysen 
ska genomföras på, flödesnivå eller leveranskedjenivå. Nästa steg är att definiera 
kundkraven för att fastställa produktens värde (Rother & Shook, 2004). 
 

Kartläggningen börjar med en snabb vandring längs värdeflödet som ska analyseras i syfte 
att få en känsla för hela flödet och rita upp delprocesserna, lager och annan information. 

Materialflödet ritas från vänster till höger i den undre delen av kartan och 

informationsflödet i övre delen från höger till vänster. Sedan samlas detaljerade fakta vid 
varje process in, som cykeltid, processtid, leveransvolym, arbetstid (minus tid för raster), 
antal medarbetare och beräkning av takttid. Värdeflödet sammanfattas med en tidslinje 
under materialflödet som visar den totala ledtiden för en produkt. Nästa steg är att räkna ut 

tiden för den värdehöjande tiden och jämföra med den totala ledtiden (Rother & Shook, 
2004). Kartläggningen över det nuvarande tillståndet löser i sig inga problem utan dess 
uppgift är att snabbt och åskådligt samla information om en process för att lätt kunna peka 

på problem i nuvarande arbetsflöde (Keyte & Locher, 2008). 
 
 

 
 

Figur 11 - Exempel på karta över nuvarande tillstånd (Petersson et al, 2009). 

 
Steg 2: Framtagning av karta över framtida tillstånd 
Steg två är att utifrån kartan över nuvarande tillstånd genomföra en analys baserad på 

Lean-principerna och därefter rita en ny karta över ett önskat framtida värdeflöde (framtida 
tillstånd). Målet är att ge en entydig och överenskommen bild av vad förändringsarbeten 
ska leda till. Det är bra om kartläggningsgruppen ritar en bild över hur värdeflödet ska 

fungera efter tre månader alternativt efter årets slut. Enligt Keyte och Locher (2008) bör 
inte någon längre planeringshorisont än 12 månader användas eftersom villkoren ofta 
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förändras. Detta medför att framtidskartan blir ett iterativt och levande dokument som 
kommer att användas för ständiga förbättringsrutiner även känt som Kaizen.  
 
Att reducera ledtiden är oftast ett vanligt mål vid en värdeflödesanalys. För att minska 

ledtiden och få materialet eller produkten att flyta mer effektivt genom processerna krävs 
det som regel att värdeflödets processteg knyts närmre varandra (Petersson et al, 2009). En 
fråga som Rother & Shook (2004) tycker är viktigt att ställa sig är ”vad kan vi åstadkomma 
med det vi redan har?”. Det handlar om att förändringarna inte ska leda till stora 

investeringskostnader och heller inte ta lång tid att ta fram och genomföra förslag till 
förändringar. Följ Stalk och Houts gyllene regel: 

 
”försena aldrig ett värdeskapande steg till förmån för ett icke värdesskapande steg - försök ta 
sådana steg parallellt” (Bicheno, 2006). 

 

För att identifiera vilka möjligheter som finns att tillämpa vid framtagningen av ett 
framtida läge kan några av frågorna nedan besvaras: 
 

1. Vad är det kunden specifikt vill ha och när vill de ha det? 

2. Hur ofta ska effektiviteten följas upp? 
3. Vilka steg skapar värde och vilka ger upphov till slöseri? 
4. Är stegens ordningsföljd något som skapar slöseri? 

5. Hur kan arbetet flyta fram med färre avbrott? 
6. Hur ska arbetsbelastning och/eller aktiviteter balanseras? 
7. Vilka processförbättringar kommer att bli nödvändiga för att uppnå det framtida 

tillståndet?  

(Keyte & Locher, 2008) 
 

 
 

Figur 12 - Karta över önskad framtida tillstånd (Petersson et al, 2009). 
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Steg 3: Handlingsplan att förverkliga det framtida tillståndet 
Det sista och viktigaste steget är att utveckla en detaljerad handlingsplan som beskriver hur 
förändringen ska gå till. Kartläggningen i steg 1 och 2 är bara ett visuellt verktyg för att ta 
fram en bra grund för förbättringar (Keyte & Locher, 2008). Beskrivningen av det önskade 

framtida värdeflödet utgör underlag för skapandet av handlingsplanen för hur det praktiska 
förändringsarbetet ska genomföras (Petersson et al, 2009).  
 

”Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att få värdeflödet att flyta på de sätt som 
specificeras på kartan över det framtida tillståndet?”.  

                                             

   En nyckelfråga enligt Lära sig se (Rother & Shook, 2004). 

 
Handlingsplanen bör vara ettårig och visa vad som planeras att göra, när det ska ske och 
innehållet i varje arbetssteg, mätbara mål med tydliga avstämningspunkter vid fastställda 

tider. Kartan över det nuvarande tillståndet ändras eftersom förbättringar sker. När det 
nuvarande tillståndet överensstämmer med kartan över det framtida tillståndet är det dags 
att göra en ny värdeflödesanalys. Förbättringarna fortsätter hela tiden eftersom det alltid 

finns något som kan förbättras (Rother & Shook, 2004). Exempel på en handlingsplan (se 
bilaga 8). 
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4 RESULTAT 
Resultatdelen ger en beskrivning av projektet där observationerna har utförts. En värdeflödesanalys genomförs 
och beskrivs genom kartläggning av produktionsflödet i det nuvarande läget, analys av nuvarande läge samt 
framtagning av ett önskat framtida läge. Beskrivningen av resultatet baseras både på observationer och på 
intervjuer. 

 

4.1 Produktbeskrivning 

Observationerna utfördes på ett bostadsprojekt i Stockholmsområdet som omfattas av 

nyproduktion av 47 hyresrätter till en privat beställare. Projektet ligger centralt beläget 
mitt i ett äldre villaområde med bra vägförbindelser. NCC Construction Sverige AB utför 
projektet i totalentreprenad för en totalsumma på 82 miljoner. Byggnaden uppförs i vinkel 
i fem respektive tre våningar där ena delen har ett garage med 18 parkeringsplatser i 

källarvåning. Byggtiden är 18 månader och den valda produktionsmetoden består av 
platsgjutna innerväggar, 45 mm filigranbjälklag med pågjutning, prefabricerade trappor och 
balkonger. Utfackningsväggar levereras och monteras prefabricerade med fönster och 

färdiga ursparningar för dörrar och entrépartier.  
 

 
Figur 13 - 3D-bild över projektet 

 
Arbetsplatsorganisationen på projektet består av en platschef, en inköpare, en 

projekteringsledare/entreprenadingenjör, två arbetsledare, två utsättare, 10-15 
yrkesarbetare, en kranförare och en förrådsman. 
 
Projekteringen är genomförd med tekniska plattformar i egen regi och som sedan sålts som 

ett koncept till den privata beställaren. Tanken med plattformarna är att förenkla 
projektering, inköp och byggande genom bestämda tekniska lösningar och styrande 
projekteringskrav och produktionssätt.  Det innebär att produktionen blir repetitiv vilket i 

sin tur skapar utrymme för ständiga förbättringar och en ökad kontroll över såväl kostnader 
som kvalitet (NCCs hemsida). Beställaren gjorde i det här fallet några avsteg från de 
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tekniska plattformarna angående planlösning och materialval. Till exempel valde de att 
använda träregelstomme i innerväggar istället för stålreglar som föreskrivet. 
 

4.2 Beskrivning av nuvarande läge 

Vid framtagning av värdeflödesanalyskartorna över nuläget (Bilaga 2a, 3a, 4a och 5a) har 
nuvarande läget för fyra olika moment, trappor, balkonger, bjälklag och utfackningsväggar, 
observerats och analyserats. Vid tillfället för observationerna utfördes stomarbeten i 
trapphus A, B och C, våning tre och fyra samt arbete med platta på mark i trapphus D och 

E. Figur 14 nedan visar en översikt av huskroppen. Följande ges en utförlig beskrivning av 
nuläget i produktions- och informationsflödet samt logistiken på projektet. 
 
 

 
 

Figur 14 - Översikt  

                                                                

4.2.1 Informationsflöde 

Beställaren ställer sina krav på slutprodukten till entreprenören genom kontraktet och 

bygghandlingarna. Informationsflödet mellan beställaren och entreprenören pågår genom 
hela projekteringsprocessen och fortsätter även genom regelbundna byggmöten under 
produktionsfasen. Det är även beställaren som godkänner slutprodukten.  
 

Entreprenörens inköpsavdelning kontaktar underleverantörer vid upphandlingsskedet och 
offerter tas in och granskas. Den underleverantör som väljs är den som bäst uppfyller 
entreprenörens och beställarens krav. Genom avtalet som skrivs specificeras kvantiteter, 

pris, leveranser och avropsförfaranden. Oftast görs en leveransplan som sedan följs upp 
genom avrop vid en bestämd tidpunkt. Vid specialfall, som i det här projektet, levereras 
fönster från entreprenörens underleverantör till ytterligare en underleverantör som 
tillverkar utfackningsväggar. Samordningen sköts av inköpsavdelningen hos entreprenören. 
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I andra fall som med filigranbjälklagen skickas armeringsritningar via mail till en av 
arbetsledarna  som i sin tur vidarebefordrar dem till armeringsleverantören. 
 
I produktionsskedet tar platschefen och arbetsledningen över kontakten med 

underleverantörerna. I de fall som leveranserna ska avropas görs detta av arbetsledningen. 
Prognoser på betongmängder skickas av arbetsledningen varje fredag till betongstationen 
via mail för att sedan avropas via telefonsamtal samma dag som leverans.  
 

Platschefen är ansvarig för att delegera arbetsuppgifter till arbetsledarna och har även en 
informativ roll. På projektet sker kommunikationen från arbetsledningen ut till 

yrkesarbetarna främst muntligt och genom bygghandlingarna. Yrkesarbetarna får även 

information via tv-skärmar i personalutrymmet med veckans leveranser och bilder på 
projektet. Platschefen har regelbundna möten med lagbaserna där projektets tidplan, 
kommande arbetsmoment och ekonomi tas upp. 
 

4.2.2 Produktionsflöde 

Produktionsflödet och cykeltiden på arbetsplatsen är bestämt av en huvudtidplan som är 

fastställd under projekteringen.  Huvudtidplanen är i sin tur uppdelad i större moment 
med högre detaljeringsnivå. Nedan beskrivs det observerade produktionsflödet för 
stomarbeten på plan 4, trapphus A och specificeras ytterligare i en processkarta (Bilaga 1). 

 
Efter att källarvåningen med platta på mark har färdigställts startar en stomcykel som 
återupprepas till sista våningsplan. Denna cykel tar nio dagar och pågår parallellt i tre 
trapphus. Stomcykeln är uppdelad i trapphus och våningsplan och inleds med att två 

yrkesarbetare bockar upp för filigranbjälklaget i första trapphuset. Innan yrkesarbetarna 
börjar på morgonen sker utsättningen för bjälklagen. Klockan 09.00 anländer en lastbil 
med filigranbjälklaget, leveransen kommer Just-in-Time och lyfts direkt från lastbilen på 

plats med byggkran. Två yrkesarbetare tar emot bjälklaget som lastbilschauffören kopplar 
på. När bjälklaget lagts på plats tätar en yrkesarbetare skarvarna mellan bjälklagen med 
plast. Därefter sätter två utsättare ut linjer för balkonger och installationer. Balkongerna 
som levererats per våningsplan några dagar tidigare lyfts på plats med hjälp av byggkran, 

två yrkesarbetare tar emot balkongerna och en kopplar på nere på marken. Skyddsräcken 
monteras på balkongerna mellan lyften av en yrkesarbetare. När balkongerna är på plats 
börjar en yrkesarbetare med att förstärka filigranbjälklaget med en extra 

underkantsarmering. Sedan kan underentreprenörerna påbörja arbetet med de 
installationer som ska gjutas in i bjälklaget. När en av tre lägenheter har färdigställts med 
installationer kan överkantsarmeringen monteras parallellt och balkongerna fixeras. Detta 
arbetar en till två yrkesarbetare med.  

 
På morgonen tre dagar efter att filigranbjälklaget har lagts på plats är det dags för gjutning. 
Innan gjutning sätter två utsättare ut höjderna på fästena för utfackningsväggarna. Första 
leveransen med färdig betong sker klockan 09.15 och sedan sker löpande leverans tills 

gjutningen är klar. Gjutningen görs med hjälp av byggkran, 1,5 m3 basker och tre 
yrkesarbetare. När betongen brunnit klart sätter två utsättare ut för de platsgjutna 
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innerväggarna, som sedan formas och gjuts. Gips till innerväggarna levereras och lyfts in 
direkt i varje lägenhet för att underlätta materialhanteringen senare i projektet. Därefter 
lyfts utfackningsväggar som har mellanlagrats på byggarbetsplatsen upp med byggkran och 
fixeras av två yrkesarbetare. Utfackningsväggarna levereras var tredje dag för ett trapphus 

och våningsplan. Parallellt med uppbockningen för nästa bjälklag lyfts trapporna som 
mellanlagrats på plats. Trapporna levereras våningsvis. Före upplyftning av trapporna måste 
konsoler monteras och sättas ut, detta gör en yrkesarbetare och två utsättare. Trapporna 
måste förberedas genom borttagning av lyftöglor av en yrkesarbetare och viss omflyttning 

är nödvändig då de levereras osorterade. Först monteras den lilla avsatsen, följt av det första 
löpet, därefter stora avsatsen och till sist ytterligare ett löp. Mellan varje upplyft måste 

lyftkedjorna förkortas och kopplas om. Monteringen av trapporna arbetar två yrkesarbetare 

med. Morgonen efter kommer nästa leverans med filigranbjälklag och denna cykel 
återupprepas. 
 

 

 

Figur 15 – Gantt-schema över stomcykeln. 

4.2.3 Logistik 

I projektet levererades flera av materialen våningsvis eller trapphusvis per våning. 
Leveranserna sker med lastbil och lossning görs med hjälp av byggkran. Materialet läggs 

upp innanför arbetsplatsområdet för mellanlagring tills inmontering sker. Den nuvarande 
dispositionen av byggarbetsplatsen framgår mer av APD-planen nedan (figur 16). I stort 

sett varje dag levereras en större mängd material samt mindre gods till både entreprenören 
och underentreprenörerna. De större leveranserna är tidsbestämda och sker efter den 

leveransplan som är gjord utifrån projektets tidplan. Alla tyngre lyft inom arbetsplatsen sker 
med byggkran och vid behov tas en mindre mobilkran in. Byggkranen har en 
prioriteringsordning för lyften där de större leveranserna går först.  

 
Vissa material var färdigsorterade efter monteringsordning redan från leverantören medan 
till exempel trappavsatser fick flyttas om. Filigranbjälklag och färdig betong levererades 
Just-in-Time, bjälklaget monterades på plats direkt från bilen. 
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Den ovanligt stora mängden snö och den kalla vintern var något som vållade bekymmer 
på arbetsplatsen. Enligt platschefen påverkar det arbetet på alla sätt och vis. Momenten tar 
längre tid att genomföra och för att hålla planeringen har han varit tvungen att ta in 
ytterligare två yrkesarbetare. Det har även tillkommit moment som att värma stommarna 

med gasolvärmare vid gjutning. Under snötäcket har material och verktyg försvunnit som 
har varit tvungna att ersättas. 
 

 

 

Figur 16 - APD-plan 

4.3 Analys av nuvarande läge 

Nuvarande läge analyseras och diskuteras för att hitta möjligheter till förbättringar.  
Analysen baseras på författarnas reflektioner och observationer samt intervjuer med 

personer i projektorganisationen. För att säkerställa kvaliteten i värdeflödesanalysen har 
även expertis på området rådfrågats. Det nuvarande läget ska sedan resultera i ett önskat 
framtida läge och handlingsplan. 

 

4.3.1 Informationsflöde 

Som tidigare nämnts mailar en av arbetsledarna en prognos till betongleverantören varje 
fredag innehållande volymen på kommande veckas gjutningar. Sedan avropas och avstäms 
detta samma dag som leverans genom ett telefonsamtal. Vid ett tillfälle hade leverantören 
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inte mottagit prognosen via mail och när det sedan avropades saknades beställningen och 
det blev förseningar i produktionen. Detta hade kunnat undvikas med en automatisk 
bekräftelse att prognosen mottagits och accepterats.  
 

Informationsflödet från platschef ut till yrkesarbetarna känns onödigt lång då den går 
genom både arbetsledarna och lagbaserna.  En variant för att korta flödet är att hålla 
morgonmöten med alla inblandade om vad som händer under dagen, men även hur 
projektet ligger till i tid. Fördelen med detta är att alla känner sig delaktiga och kan vara 

med och påverka sin arbetsdag och eventuella problem uppdagas i ett tidigt skede. 
 

4.3.2 Produktionsflöde 

Eftersom balkongerna levereras per våningsplan kan lagringstiden mellan lossning och 
montering bli upp till 9 dagar.  Monteringen av balkonger styrs helt av montering av 

filigranbjälklaget och utsättning av linjer för balkongerna. Balkongerna är inte ett 
prioriterat moment utan blir ett ”sista minuten arbete” eftersom det finns stora 
tidsmarginaler till nästa moment som kräver att balkongerna är lagda. Tanken var att 
monteringen av skyddsräcke skulle ske nere på marken innan upplyftning både ur 

säkerhetssynpunkt och ur effektivitetssynpunkt. Detta blev ofta bortprioriterat på grund av 
bristande planering och för lite krantid. För att effektivisera upplyftningen borde det finnas 
dubbla uppsättningar av gängade lyftöglor så att yrkesarbetaren som kopplar om nere på 

lagringsplatsen kan förbereda nästa lyft. 
 
Trapporna som levererades osorterade efter leveransplan för hela våningsplan och behövde 
flyttas om innan upplyftning. För att skapa bättre flöde bör trapporna istället levereras i 

monteringsordning. Mellanlagringstiden på arbetsplatsen varierar mellan trapphusen och 
detta lager kan helt elimineras med Just-in-Time leveranser. När det gällde trapporna hade 
det varit vissa leveransproblem då leverantören skickat materialet med trailer istället för det 

som var avtalat, lastbil med släp. Trailern kunde inte ta sig in tillräckligt på arbetsplatsen 
för att byggkranen skulle orka lyfta de tunga avsatserna.  Entreprenören fick då beställa en 
traktor som fick släpa av avsatserna från trailern vilket gav störningar i hela produktionen. 
Ytterligare ett problem var att leverantörens lyftöglor på både trapplöp och avsatser hade 

lämnats kvar och fick kapas bort av entreprenören innan de kunde monteras. Den valda 
upplyftningsordningen med varannan avsats och varannan trapplöp gjorde att de var 
tvungna att koppla om krankedjorna mellan varje lyft. Tidsmässigt är trapporna endast 

styrd av monteringen av filigranbjälklag på nästa våningsplan. 
 
Arbetet med utfackningsväggarna påbörjas redan vid pågjutning av filigranbjälklaget då 
monteringsplåtar gjuts in. Eftersom upplyftningen av utfackningsväggarna inte sker förrän 

efter att innerväggarna har gjutits blir detta moment väldigt utdraget tidsmässigt. Var tredje 
dag levererades mellan 14-19 stycken utfackningsväggar med färdigmonterade fönster i tre 
eller fyra häckar som ställdes upp på arbetsplatsen. Det här momentet fungerade mer som 
ett utfyllnadsarbete och det blev oftast stressigt att hinna montera alla innan nästa leverans 

då häckarna måste vara tömda för att skickas tillbaka.  
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Av alla moment som observerades var monteringen av filigranbjälklag mest effektivt och 
välplanerat. Flera av arbetsmomenten går parallellt utan väntetider och utsättningen sker på 
morgonen innan yrkesarbetarna börjar arbeta. Leveranserna av färdigbetong och 
filigranbjälklag skedde Just-in-Time medan armeringen för ett våningsplan mellanlagrades 

upp till nio dagar på arbetsplatsen.  
 
Det upplevdes som att en del arbetsmoment saknade detaljstyrning och blev istället ”sista-
minuten-arbeten”. Behövs det verkligen? Frågan är om det inte går att planera och 

detaljstyra varje moment på samma sätt som bjälklaget för att uppnå ett bättre 
produktionsflöde.  

 

4.3.3 Logistik 

Logistikfrågorna har en stor påverkan på projektets lönsamhet och produktivitet. Det är 

arbetet som ska flyta, inte byggmaterialen (Svensk Bygglogistik AB). Enligt entreprenören 
styr leverantörerna kvantiteten av leveranserna då de vill köra med fullastade bilar för att 
minska antalet körningar. Det är intressant då leverantörerna inte kan styra annat än att ta 
betalt för transporten och är inte entreprenören beredd att betala för fler transporter blir 

det inköpsavdelningen som styr kvantiteten. Styrning av kvantiteten innebär också 
styrning av hela produktionsplaneringen. Frågan är om det är mer kostnadseffektivt att 
köra med fulla bilar istället för att leverera Just-in-Time och få fler leveranser. Genom 

Just-in-Time leveranser fås ett ökat flöde i produktionen och reducering av onödig 
materialhantering, materialspill samt att yrkesarbetarna slipper gå onödiga omvägar på 
arbetsplatsen. 
 

Alternativa sätt att distribuera material till arbetsplatsen vid långa transportavstånd är att 
leverantören anordnar ett mellanlager i nära anslutning till arbetsplatsen för att på ett mer 
effektivt sätt kunna leverera mindre kvantiteter Just-in-Time och samköra med andra 

material. 
 
Det som tydligt visade sig var att byggkranen är den mest styrande faktorn i stomarbetet då 
de flesta momenten innehåller tunga och tidskrävande lyft. Prioriteringsordningen 

underlättar för leveranserna då väntetider minimeras men orsakar avbrott i produktionen 
för mindre prioriterade moment. Om hela produktionen detaljstyrs i större omfattning kan 
produktionsavbrotten minskas.  

 
Trots att det är väldigt trångt på arbetsplatsen finns det ingen speciell ordning och den 
förutbestämda APD-planen följs inte. Det kommer ofta flera leveranser per dag som lastas 
av och då är det viktigt att materialet läggs upp på ett välplanerat och strukturerat sätt. En 

stor mängd material ligger i mellanlager på arbetsplatsen vilket begränsar framkomligheten 
på arbetsplatsen och ger ett stökigt intryck och en ökad skaderisk. Ytterligare ett problem 
som noterades var att avfallsupplaget låg otillgängligt vilket ställde till bekymmer vid 
tömning av containrarna. Byggplatslogistikens viktigaste funktion är att effektivt få fram 

byggmaterialet till montagestället i den takt som krävs med minimerat antal omflyttningar, 
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där finns en stor förbättringspotential i detta projekt. Bilderna nedan (figur 17 och 18) visar 
tydligt problemet med framkomligheten och ordningen på arbetsplatsen.  
 
 

 
Figur 17 och 18 – Bilder över arbetsplatsen 

 

4.4 Framtagning av ett framtida läge 

Ett önskat framtida läge har diskuterats fram med hjälp av analysen av det nuvarande läget 
och gjorda värdeflödesanalyskartor (se bilaga 2a, 3a, 4a och 5a). Ändringarna beskrivs 

nedan mer ingående i textform för att underlätta förståelsen av kartorna. Det önskade 
framtida läget ska sedan resultera i en handlingsplan där genomförandet specificeras 
ytterligare i vad som planerar att uträttas, när det ska ske och vad det inbegriper. Det är 
handlingsplanen som är själva grunden för fortsatta arbetet med förbättringar.  
 

4.4.1 Informationsflöde 

I platsbyggd bostadsproduktion används inte automatiska informationssystem som EDI 

(Electronic Data Interchange) utan all information sker manuellt genom mail, telefon och 
brev. Alternativet till dyra EDI-system, som oftast inte är särskilt anpassade för 

byggindustrin, är att använda ett mer automatiskt avropssystem mellan entreprenören och 
leverantören. Men det innebär en resursinvestering som de båda parterna måste acceptera 

och tillsammans arbeta mot.  Dock kan elektroniska bekräftelser på avrop eller 
uppdateringar i leveransplanen vara ett litet steg i rätt riktning.  
 

Utökad kommunikation mellan de olika underleverantörerna är också ett mål att 
eftersträva då det minskar samordningen för entreprenören vid bland annat 
vidarebefordringar av armeringsritningar från en leverantör till en annan.  
 

Det som framkom ytterligare i analysen av nuvärdet var att informationsflödet ibland 
verkade onödigt lång från platschef ut till yrkesarbetare. En mer integrerad arbetsplats där 
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arbetsledningen och platschefen sitter tillsammans med yrkesarbetarna, lagbaserna och 
underentreprenörer underlättar för gemensam kommunikation vilket är att eftersträva vid 
varje projekt.  
 

4.4.2 Produktionsflöde 

Vid framtagning av ett framtida läge för balkongernas flöde i produktionen visar 

värdeflödeskartan över det nuvarande läget (Bilaga 2a, 2b) att det största slöseriet är tiden 
för mellanlagring på arbetsplatsen då materialet inte tillför kunden något värde. För att 
uppnå ett bättre flöde med mindre väntetider levereras materialet Just-in-Time till 

arbetsplatsen var tredje dag. Detta medför att momentet får en ökad prioritering av kranen 

och kräver större detaljplanering. Leveranserna blir däremot i mindre kvantitet och 
materialet levereras per trapphus och våning istället för ett helt våningsplan. Innan 
upplyftningen monteras skyddsräckena på balkongelementen för att öka säkerheten men 

även effektiviteten då dessa moment kan ske parallellt. Väntetiden som leverantören har i 
det nuvarande läget innan kranen är ledig för lossning, är också borttagen. Dessa ändringar 
gör att ledtiden kan kortas med ungefär tre och en halv arbetsdag.  
 

Genom att införa Just-in-Time leveranser på trapporna kan även här tiden för mellanlager 
förkortas. Vissa moment som borttagning av lyftöglor och onödiga flyttningar kan åtgärdas 
och elimineras. För att både spara in krantid och arbetstimmar kan lyften ske i en annan 

ordning. Den lilla avsatsen lyfts upp och monteras först, sedan lyfts den stora avsatsen med 
de två löpen ovanpå. Detta innebär att det blir endast två lyft från marken och 
omkopplingstiden kan minimeras. Även i detta moment kan skyddsräcket på lilla avsatsen 
monteras på marken innan upplyftning. Dessa ändringar gör att ledtiden kan kortas med 

tre-fyra arbetsdagar (Bilaga 3a, 3b). 
 
Det mest effektiva moment i nulägesanalysen är monteringen av filigranbjälklaget. För att 

rationalisera processen ytterligare kan ökade personalresurser göra att tätningen och 
underkantsarmeringen kan gå parallellt. Även här minimeras leverantörernas väntetider vid 
leveransen (Bilaga 4a, 4b). 
 

I det nuvarande läget var arbetet med utfackningsväggar utspritt under tre dagar och blev 
ofta ett ”sista-minuten-arbete”. I det framtida läget sker arbetet mer samlat och mer 
detaljstyrt. Leveransen kommer Just-in-Time var tredje dag till arbetsplatsen och 

utfackningsväggarna lyfts på plats direkt från lastbilen. I och med det försvinner lossnings- 
och mellanlagringsmomentet och ledtiden kan nästan halveras (Bilaga 5a, 5b). 
 

4.4.3 Logistik 

I ett framtida ideal-läge eftersträvas Just-in-Time leveranser för att minska mellanlagring av 
material på arbetsplatsen. Detta minskar risken för förstört material, stölder och skapar 

ordning och reda på arbetsplatsen. Tiden för att leta material minimeras med ordning och 
reda, men är även positivt ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. 
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Samkörning av leveranser från de olika underleverantörerna är en möjlig målsättning 
beroende på lokaliseringen av deras fabriker. För att underlätta transporterna kan som 
tidigare nämnts ett mellanlager upplåtas i närheten av arbetsplatsen som leverantörerna 

tillsammans ansvarar för.  
 
Att anlita ett externt bygglogistikföretag kan underlätta planeringen av materialflödet och 
vissa materialtransporter kan ske även utanför arbetstid vilket gör att bygghissar och kranar 

kan utnyttjas mer effektivt. Arbetsmiljön förbättras också för yrkesarbetarna då lyft och 
liknande arbetsbelastningar minskas eftersom materialet redan är på plats och det blir mer 

ordning och reda på arbetsplatsen. Risken för fallolyckor minskas eftersom skyddsräcken 

inte tas bort i lika stor utsträckning då ingen materialhantering sker dagtid, detta skapar en 
tryggare och säkrare arbetsplats.  
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5 ANALYS 
I det här avsnittet analyseras möjligheterna med Lean och hur värdeflödesanalys kan tillämpas i platsbyggd 
bostadsproduktion. Författarna lyfter fram metodens potential och även dess begränsning baserat på egna 
observationer, reflektioner och intervjuer .  

 
 

Dagens byggproduktion kännetecknas som en projektbaserad industri där varje enskilt 
projekt äger unika karaktärsdrag; unik projektering, unik byggplats och en tillfällig 
organisation. Dessa egenskaper är en del av den djupt rotade branschkultur som har förts 

fram som ett av problemen vid tillämpning av Lean i byggsektorn (Howell, Vrijhoef & 

Koskela, 2001).  
 
Enligt Höök och Stehn (2006) har ett antal studier visat att inte tillräckligt har gjorts för att 

förstå hur en Lean-kultur i byggbranschen ska uppnås. Det viktigaste budskapet är att det 
inte räcker med att bara tillämpa en princip i Lean eller ett verktyg utan att samtidigt också 
sträva efter en Lean-kultur. I byggindustrin idag ligger oftast fokus på att hitta särskilda 
verktyg till särskilda projekt. Detta innebär att fokus huvudsakligen ligger på att förbättra 

projektets produktivitet genom olika Lean-verktyg och tekniker för att minska lager, 
optimera flöden och öka kundvärdet, lösningarna blir då ofta kortsiktiga och det är inte 
det som är tanken med Lean. Det är istället angeläget att börja med att förankra Lean bland 

medarbetarna och definiera standarder för återkommande arbetsmoment som ger 
möjlighet att skapa en Lean-kultur där ständiga förbättringar eftersträvas.  

 
Focus on the people and the results will follow. Focus on the results, and you’ll have the 
same troubles as everyone else – poor follow-up, lack of interest, no ownership of 
improvements, diminishing productivity (Mann, 2007). 

 
För att uppnå de långsiktiga fördelarna med tillämpningen av Lean i bostadsproduktion är 

det tydligt att det finns ett behov av en kulturell förändring i hela byggbranschen. Det som 
är viktigt med en implementering av Lean i ett företag är att organisationens ledning måste 
förstå varför förändringen görs och de måste engagera sig i Lean som tankesätt. Styrning 
från högsta ledning är en förutsättning för att uppnå en kulturförändring i hela 

företagsorganisationen. Vidare måste organisationens ledning ges de befogenheter som 
krävs för att samordna och införa Lean. Ledningen bör sedan utse lämpliga Lean-
koordinatorer som har till uppgift att driva igenom förbättringsarbetena. Det är bra om de 
inriktar sig på att förankra företagets arbetsstrategi med Lean så att den avspeglar sig i den 

affärsplan och företagsstrategi som finns inom organisationen. I många företag finns ofta 
motstånd bland cheferna, som generellt är emot drastiska förändringar. Det ställer därför 
krav på de personer som är utbildade i Lean och dess verktyg för att klara av att förmedla 

ut budskapet och lyckas implementera det längst ut i företagsorganisationen.  
 
Per-Erik Josephson anser att det saknas kunskap om slöseriet och vad som är 
värdeskapande inom byggsektorn. Brister ligger i avsaknad av kundfokus när det gäller hur 

kundens pengar används. Företagen arbetar inte med förbättringsarbeten för ökat 
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kundvärde genom hela processen utan ser mest till sitt eget revir. Han pekar på att 
byggbranschen i första hand behöver ändra sin struktur och kultur för att minska slöseriet. 
Toyota har i sitt produktionssystem identifierat åtta typer av slöseri – överproduktion, 
väntan, lager, rörelse, omarbete, överarbete, transporter och medarbetarnas outnyttjade 

kreativitet (Liker & Meier, 2006). Vid två veckors observation ute i produktionen 
påträffades alla dessa typer av slöserier vilket tyder på att det förekommer i stor 
utsträckning men accepteras av samtliga parter. Det är visserligen mer komplext att bygga 
ett hus än att tillverka produkter i en fabrik men byggbranschen bör inspireras mer av 

industrins standardisering av arbetsuppgifter. Branschen kan i mycket längre utsträckning 
standardisera organisation, process och produkt. Det gäller att ändra attityder i ledarskapet 

och driva successiva förändringar och förbättringar. 

 
Hans Reich lyfter fram att den västerländska produktionen ofta kännetecknas av att det är 
en som tänker och 100 som gör, det är slöseri. Om alla medarbetare tillsammans är med i 
förbättringsarbetet får de ut mycket mer effekt i organisationen. Han gjorde också en 

betraktelse av den svenska industrins och byggsektorns konkurrenskraft ur ett 
internationellt perspektiv. Svensk industri måste bli mer effektiv för att kunna konkurrera 
internationellt. Byggsektorn kommer i allt högre grad att utmanas av effektiva 

byggkoncept och arbetskraft med lägre löner från andra länder. Genom att arbeta i 
enlighet med Lean kan hela vårt samhälle och näringsliv bli effektivare. 
 
Vid implementering av Lean i företaget bör alltså fokus ligga på värderingar, principer, 

filosofi och kultur och inte lägga för stor vikt vid metoder och verktyg. Sten Berglund, 
Lean-koordinator AstraZeneca anser att 70-80 % av implementeringsarbetet ska ligga i 
värderingar och principer och 20-30 % på metoder och verktyg. 

 
AstraZeneca började sitt Lean-arbete 2001/2002 och det har nu blivit en naturlig del av 
deras verksamhet genom ett samarbete med Scania, som har arbetat med Lean i många år. 
För att göra de anställda medvetna om Lean hålls internutbildningar och kurser samt att de 

har en Lean-koordinator i varje produktionsavsnitt. Det hålls även introduktioner i Lean 
för alla nyanställda. I motsats till sann Lean-anda, menar Jan Edlund, Projektledare Sweden 
Operations AstraZeneca på att de till viss mån har ”tryckt” det nya tankesättet in i 

företaget och på så sätt fått acceptans. På frågan, ”har alla anställda i företaget hört talas som 

Lean?”, svarar de ansvariga med ett övertygande ja. Enligt dem har Lean uteslutande tagits 
emot positivt av medarbetarna. På NCC upplevdes det att väldigt få personer, både inom 
ledningen och ute i produktionen, hört talas om Lean och dess verktyg. Här måste NCC 

sätta in resurser, nya målsättningar och skapa en förändring för att nå framgång med Lean. 
 
AstraZeneca använder sig bland annat av en serie illustrationer för att skapa förståelse bland 
sina medarbetare om Lean. Ett exempel är en bild på en överviktig person där målet är att 

personen vill minska i vikt. Medarbetarna bär med sig en förståelse om att det tar tid att 
tappa dessa kilon och det krävs en långsiktig förändring i personens livsstil för att uppnå 
målet. Nästa bild på samma person konkretiserar ett kortsiktigt tänkande för att nå målet, 

där har ena benet kapats av för att uppnå målvikten och personen måste ta sig fram med 
kryckor. Detta ger en tydlig bild av hur ett kortsiktigt tänkande och snabba vinstkrav gör 
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att en del av funktionen går förlorad, ”costcutting”. De vill visa att samma mål kan uppnås 
men på olika sätt. Liknelsen kan verka magstark men det ger en bra förståelse för hur 
viktigt det är med en långsiktig implementering av Lean. Företaget kan inte fokusera på att 
endast kapa tid och kostnader då det oftast leder till att viktiga funktioner går förlorade. 

 
Värdeflödesanalys i byggindustrin används i dagsläget i väldigt liten utsträckning trots att 
tekniken finns och skulle vara möjlig att implementera i flera olika situationer. Den 
begränsande användningen kan bero på att det krävs ett ”Lean-tänk” som är relativt 

ovanligt utanför industrigolvet. Hans Reich menar att platsbyggd bostadsproduktion 
självklart kan arbeta med värdeflödesanalyser. Men det viktigaste är att ta till sig filosofin att 

alla långsiktigt ska arbeta för att få bort allt som inte är värdeskapande för kunden. 

 
AstraZeneca har använt sig av metoden värdeflödesanalys sedan 2003/2004. Metoden har 
tillämpats i både produktionen och administrationen, Sten Berglund och Jan Edlund 
menar att den går att applicera på nästan allt. Värdeflödesanalys används för att kartlägga 

det övergripande flödet, ge en helhetssyn och tydliggöra problemområden/flaskhalsar.  
Inom administrationen har de anställda blivit mer medvetna om varför de gör vissa saker 
och för vem. Värdeflödesanalysen ligger enligt Jan Edlund högt upp Lean-verktygslådan 

och det gäller att hitta rätt nivå att genomföra värdeflödesanalysen på. Enligt honom har 
värdeflödesanalysen en begränsning i detaljnivå. För mer detaljerade nivåer och för 
optimering använder AstraZeneca andra Lean-verktyg som 5S, SMED, PDCA eller 
vanliga processkartläggningar.  

 
Värdeflödesanalys är en otroligt bra metod för visualisering och kommunikation. Genom 
att värdeflödet gemensamt gås igenom av alla berörda får alla samma syn på verksamheten 

och skapar en förståelse över produktionsflödet, vilket ger en bra grund för fortsatt 
effektiviseringsarbete. Enligt Rother och Shook (2004) får kartläggningen av flödet också 
till följd att alla förändringar som kan göras blir lätta att se och möjliga att diskutera. Detta 
leder till att det blir möjligt att se detaljer och inse konsekvenser av besluten som tas. 

Kartläggningen ska dessutom förenkla förändringar genom att den underlättar kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte inom processerna. Det ökar medvetenheten och skapar engagemang 
hos medarbetarna då de får en ökad förståelse varför vissa saker görs och för vem. 

Medarbetarna blir också mer uppmärksamma på vart tiden tar vägen. Under 

observationerna märktes ganska snabbt ett ökat engagemang hos medarbetarna, de började 
ta tid på sig själva och planera sin arbetstid i större utsträckning. 
 

”De som är involverade i flödet får en samlad bild och förstår sin egen del i det” 
 

Sten Berglund, Lean-koordinator AstraZeneca 
 
Värdeflödesanalysen i denna studie genomfördes genom att två personer som inte deltar i 

verksamheten följde processen objektivt och drog slutsatser med hjälp av intervjuer och 
diskussioner med berörda personer.  Nackdel med att utföra det på det här sättet är att de 
förbättringsförslag som tas fram kan vara svåra att genomföra då de inte är förankrade hos 

de som förändringarna påverkar. Ett bättre sätt att genomföra värdeflödesanalysen på är att 
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genom en workshop med alla inblandade i värdeflödet skapa en förståelse och ett 
gemensamt synsätt på hur verksamheten ska bedrivas. Alla ska vara delaktiga i 
kartläggningen och tillsammans hitta problemområden och se förbättringsmöjligheter. Det 
finns även fördelar med att ha två personer utifrån som är med i kartläggningen av 

värdeflödet som med kritiska ögon kan se på flödet och ställa frågor där svaren kan tyckas 
vara självklara men egentligen inte är det. Allt för att skapa ett gemensamt sätt att 
kommunicera kring processförbättringen. Det är även viktigt att involvera 
underentreprenörer och underleverantörer i effektiviseringsarbetet så att alla drar åt samma 

håll annars uppnås inte det önskade resultatet. Deras takttid påverkar takttiden för hela 
projektet. 

 

På AstraZeneca tog det ungefär två dagar att genomföra kartläggningen av värdeflödet och 
en vecka totalt för hela värdeflödesanalysen med framtagning av handlingsplan och 
uppföljning. På ett platsbyggt bostadsprojekt tar det längre tid att genomföra en 
värdeflödesanalys då vissa arbetsmoment tar flera dagar att färdigställa. Kartläggningen 

försvåras också eftersom en del arbetsmoment sker parallellt och yrkesarbetare som hoppar 
mellan olika arbetsmoment. Det blir då svårare att få ut exakta start- och stopptider. 
 

Upplevda fördelar med värdeflödesanalys är att metoden är enkel och lätt att förstå 
eftersom den innehåller symboler som består av ett standardiserat internationellt språk 
(Dennis, 2007). Genom detta kan alla processer åskådliggöras i en visuell karta som är lätt 
att förstå för alla i företaget. För personer som inte är delaktiga i värdeflödet är det en 

väldigt bra metod för att snabbt skapa sig en överblick över flödet. Analysen tydliggör på 
ett bra sätt hur informations- och produktionsflödet samverkar. Värdeflödesanalysen är 
även ett relativt billigt verktyg att använda eftersom det huvudsakliga materialet som 

behövs endast är papper och penna, däremot går det åt tidsresurser för de involverade. Då 
alla processer åskådliggörs i en karta kommer de olika produkternas fysiska flöde och 
informationsflöde bli väldigt tydliga vilket underlättar förståelsen över hur förändringar 
kommer att påverka den framtida processen (Rother och Shook 2004). Styrkan i metoden 

ligger i kommunikation. 
 
Värdeflödesanalys är en bra metod för att analysera flödet på en övergripande nivå och att 

identifiera problemområden och flaskhalsar. Det är viktigt att specificera i vilket syfte 

värdeflödesanalysen ska göras, vad är det som kunden sätter störst värde i? Är det kvalitet, 
miljö, kostnad och/eller korta ledtider, det vill säga kort byggtid? Sedan är det viktigt att 
tänka på att det inte finns någon mening i att genomföra en värdeflödesanalys om inte 

resurser finns för att genomföra de förbättringsförslag som tagits fram i det framtida läget 
eller beredd på det arbete det medför. 
 
En nackdel med metoden är att det kan finnas en risk att viktig information förbises 

eftersom material- och informationsflöden förenklas. Dessutom ger värdeflödesanalysen 
inte en fullständigt korrekt bild av ett system om det finns många produkter i systemet, 
flödet är för komplext eller om det finns mycket störningar i processerna. Det bör även tas 

i beaktning att värdeflödesanalysen bara ger en oföränderlig statisk bild av ett system. I 
verkligheten kan det förekomma variationer i cykeltider, ställtider och 
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produktionsstörningar. Slutligen kan det vara värt att nämna att värdeflödesanalysen inte 
kan användas för att skapa ett nytt system från grunden utan måste utgå från ett befintligt 
system (Rother och Shook 2004). Det finns även en risk med att endast titta på en 
begränsad del av produktionen då helhetssynen kan gå förlorad. 

 
Enligt skolboken ska värdeflödet kartläggas uppströms. I platsbyggda bostadsprojekt blir 
detta svårt eftersom produktionen inte sker på löpande band där det ständigt kommer ut 
en ny produkt.  Det blir då svårt att gå tillbaka och titta på nästa produkt då vissa moment 

inte är repetitiva. Svårigheten att följa uppströms ligger också i att saker inte alltid görs på 
samma sätt, graden av standardisering är inte tillräckligt hög. Att eftersträva ett dragande 

system, att tillverka på efterfrågan, är en viktig princip i Lean. Stora delar av 

byggproduktionen idag representeras av ett tryckande system med schemalagd produktion, 
alltså motsatsen till ett dragande system. Här finns möjligheter till förbättringar för att 
minska inplanerade slöserier.  
 

Andra problem som upplevdes vid användandet av metoden inom platsbyggt 
bostadsbyggande är att arbetsmomenten inte är lika, det vill säga standard är inte definierad 
för alla arbetsmoment. På varje arbetsplats arbetar olika bygglag som väljer sina egna 

metoder, vilket gör att det blir stora avvikelser i produktionen. NCC arbetar med att 
standardisera till exempel sina bostadsplattformar men det finns mycket kvar att göra innan 
effektiviteten kan maximeras. Tiden på de olika leverans- och monteringscyklerna skiljer 
sig kraftigt, beroende på exempelvis vilket trapphus det är.  

 
Det viktigaste med datainsamlingen är inte att bestämma exakt hur lång tid respektive 
moment tar. Huvudsyftet med datainsamlingen ska istället vara att ta reda på vad i 

produktionsflödet som tar tid och hur stor andel av tiden respektive moment tar. När en 
värdeflödesanalys genomförs mäts takttider, ledtider, ställtider och cykeltider. Vid 
observationerna upplevdes värdeflödeskartläggningen som ett bra sätt att se cykeltider och 
ledtider. Svårigheten var att räkna ut takttiden som är ett viktigt mått eftersom den ligger 

till grund för resursbehovet under processen och styrs utav kundbehovet. Problemet är att 
i bostadsproduktion är kundbehovet att leverera ett färdigt hus vid ett förbestämt datum. 
Hur bestäms takttiden vid endast en leverans? Under observationerna var takttiden för 

stomcykeln bestämd vid projekteringen och upplevdes som svår att påverka vid 

framtagningen av framtida läge utan att behöva titta på hela produktionsplaneringen från 
byggstart till inflyttning. Därför behölls den nuvarande stomcykeltiden och 
arbetsmomentens takttid i framtagningen av det framtida läget. Vid en mer omfattande 

analys hade kanske en ändring i stomcykeldagar eller ökat resursbehov gett ett mer 
effektivt utfall. En annan tidsmätning som inte specificeras i den gjorda värdeflödesanalysen 
var ställtiden. Den upplevdes som svårt att observera då det ofta blev avbrott i aktiviteter 
och byte av arbetsmoment. 

 
Författarna upplever att det finns svårigheter i att direkt hitta rätt abstraktionsnivå att 
genomföra värdeflödesanalysen på eftersom platsbyggd bostadsproduktion är väldigt 

komplex då många moment sker parallellt. 
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Övrigt som framkom i studien var att detaljnivån av planeringen i ett platsbyggt 
bostadsprojekt upplevdes väldigt splittrad. Vissa moment som var produktionsstyrande 
hade hög detaljstyrning medan andra mindre styrande arbetsmoment blev bortprioriterade 
som ett ”slaskarbete” som utfördes när det fanns tid över. Detta gjorde att arbetsmomenten 

ofta avbröts och eller stressades fram och inget kontinuerligt flöde uppnåddes. Frågan är då 
varför det är så? Varför kan inte alla moment vara lika detaljstyrda? Vid en detaljstyrning av 
varje produktionsmoment skapas mer struktur och upprepade arbetsmoment som är lätta 
att effektivisera. Ställtider vid byte av arbetsuppgifter som att hämta nya verktyg eller 

material minimeras och arbetet blir mer koncentrerat. Rädslan för att styra för hårt genom 
takttid och cykeltider kanske ligger i att inte ha några tidsbuffertar. Ett allmänt problem 

med dagens planeringsmetoder är att det oftast är lättare att arbeta igen förseningar som 

uppkommit än att skapa tidsvinster och ligga före tidplanen. Hur kan det vara så? Den 
effektivitet som finns vid igenarbetningar borde även finnas när det inte är förseningar? 
Varför inte ta vara på den tiden som tillkommit då arbetet har flutit på snabbare än den 
planerade takttiden. Tidsförtjänsten kan till exempel användas till gemensam städning, 

strukturering och sortering på arbetsplatsen. 
 
Det finns ingen genväg till att bli en Lean-verksamhet, Lean-verktygen i sig skapar inte 

hållbara resultat. Men med en lyhördhet och öppenhet för Leans tanke- och arbetssätt, och 
genom att låta medarbetare pröva sig fram med dessa metoder, så ges möjlighet till att 
förbättra resultaten. Lean handlar i mångt och mycket om systematiserat sunt förnuft. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I följande avsnitt besvaras syftet i rapporten genom att sammanställa de slutsatser som gjorts. Med dessa som 
utgångspunkt presenteras rekommendationer för fortsatt användning av metoden värdeflödesanalys inom 
platsbyggd bostadsproduktion. 

 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera värdeflödesanalys som metod och hur den kan 

användas i platsbyggt bostadsprojekt för effektivisering och minimering av slöseri. 
Slutsatsen som kan dras är att det finns en stor vinning för NCC och andra byggföretag att 

införa värdeflödeskartläggning inom platsbyggd bostadsproduktion. Framför allt vid 

återkommande projekt där liknande produktionsmetoder används. Värdeflödesanalys är en 
metod för att effektivisera bostadsbyggandet. Den ger möjligheter att upptäcka och lyfta 
fram flaskhalsar och svagheter i produktionen och på så sätt kan verksamheten bli mer 
effektiv och konkurrenskraftig. Värdeflödesanalysen har stora möjligheter då den kan 

används i flera olika situationer, allt från administration till produktion. Det är viktigt att 
poängtera att värdeflödesanalys är ett verktyg för att synliggöra problemområden och 
slöserier och inte ett verktyg för att åtgärda problemen. För att optimera de synliggjorda 
problemen bör andra Lean-verktyg som 5S, 5 x varför?, SMED eller PDCA användas. En 

värdeflödesanalys genererar massvis med förbättringsförslag som i sin tur medför resurser 
att genomföra. Är inte ledningen beredd på att lägga ner de extra resurser som detta 
medför är det meningslöst att dra igång kartläggningen från början.  

 
Vid genomförandet av en värdeflödesanalys inom platsbyggd bostadsproduktion 
rekommenderas att en ledare för värdeflödet utses. Denna person är ansvarig för att bilda 
en grupp där alla i projektorganisationen är representerade. Tillsammans har de till uppgift 

att skapa en gemensam förståelse och synsätt på hur verksamheten ska bedrivas samt hitta 
problemområden och se förbättringsmöjligheter. Till gruppen väljs även två utomstående 
personer som inte har någon insikt i verksamheten för att hjälpa till med kartläggningen 

och utveckla diskussionen i gruppen. Det viktigaste är att ha ett klart definerat mål, 
kundfokus och ständiga förbättringar i åtanke. 
 
En värdeflödesanalys kan ta lång tid att genomföra inom platsbyggd bostadsproduktion då 

vissa arbetsmoment tar flera dagar att färdigställa, tänk därför på att inte kartlägga fler 
värdeflöden än det finns resurser till. Det finns dock en risk att endast titta på en begränsad 
del av produktionen då helhetssynen kan gå förlorad, eftersom en av styrkorna i metoden 

är just helhetsperspektivet. Kartläggningen försvåras också eftersom en del arbetsmoment 
sker parallellt och yrkesarbetare hoppar mellan olika arbetsmoment. Innan arbetet med 
kartläggningen startar är det därför viktigt att hitta en lämplig abstraktionsnivå för att 
säkerhetsställa kvalitén och inte gå miste om viktig information. 

 
Branschen bör i mycket längre utsträckning standardisera organisationen, processen och 
produkter. Det gäller att ändra attityder i ledarskapet och driva successiva förändringar och 

förbättringar. Den största prioriteringen, innan värdeflödesanalys börjar användas, är att 
Lean implementeras inom NCC och andra byggföretag i större utsträckning än idag.  Det 
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är angeläget att börja med att förankra Lean bland medarbetarna och definiera standarder 
för återkommande arbetsmoment som ger möjlighet att skapa en Lean-kultur där ständiga 
förbättringar eftersträvas. För att uppnå de långsiktiga fördelarna med Lean krävs en 
styrning från högsta ledning. Lean-koordinatorer bör utses och ges de befogenheter som 

krävs för att samordna och införa Lean ända ut i produktionen. Däremot är det viktigt att 
införa Lean i den takt som verksamheten klarar av att ta till sig tankesättet. Det finns 
mycket kunskap och erfarenhet inom övrig industri som har kommit längre med Lean-
arbetet och användningen av värdeflödesanalys, som NCC och andra byggföretag kan och 

borde dra nytta av. 
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7 REFLEKTIONER KRING STUDIEN 
I detta avslutande kapitel diskuterar författarna sina reflektioner kring studien, dess avgränsningar och vad som 
kunde ha gjorts annorlunda under arbetets gång. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
 

 
En viktig fråga att ställa efter en genomförd studie är om något kunnat göras annorlunda. 
Det som framkommit är att om en liknande studie skulle göras igen kunde 
värdeflödesanalysen ha genomförts på en högre abstraktionsnivå, till exempel tittat på 

stomcykeln för en hel våning och sedan följt arbetet på nästa våning för att sedan göra 
jämförelser. Det hade också varit värdefullt att kunna dra nytta av resultatet från 
observationerna under studiens gång och testa eventuella förbättringsåtgärder direkt och se 
vilka effekter det skulle få. För detta hade det givetvis krävts mer tid för observationerna 

och det hade inte varit möjligt i denna studie med de avgränsningar som satts upp. 
 
Kartläggningen av värdeflödet hade kunnat göras på ett annat sätt genom att hålla en 

workshop med alla inblandade i värdeflödet och tillsammans kartlägga det nuvarande läget 
och ta fram ett framtida tillstånd. Genom att gemensamt kommunicera kring 
processförbättringen tas projektorganisationens kunskap till vara och samtidigt blir 
förbättringsförslagen förankrade i verksamheten. 

 
Att även titta på andra Lean-verktyg som till exempel 5S, SMED, PDCA och Six Sigma 
hade kunnat optimera värdeflödesanalysmetoden ytterligare.  

 
En hög validitet har kunnat uppnås genom att införskaffandet av information har gjorts 
med olika metoder och från olika källor, däribland litteraturstudier, egna observationer och 
mätningar, intervjuer och studiebesök. För att säkerställa en hög reliabilitet i studien har 

observationer och mätningar gjorts vid ett flertal tillfällen och ett medelvärde har räknats 
ut. Resultaten har även granskats av en person med stora kunskaper i området för att 
säkerhetsställa hög kvalité. Det kan vara svårt att göra om värdeflödesanalysen i studien 

med samma resultat då den baseras på ett bostadsprojekt och de förutsättningar som finns 
där.  Däremot borde författarnas slutsatser om metodens användbarhet bli det samma 
oavsett projekt vilket också är syftet med rapporten.  
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har funderingar uppkommit som inte varit möjliga att undersöka 
inom ramen för detta examensarbete, men som kan vara av intresse för NCC och annan 
forskning inom området. 

 

 Titta på och jämföra hur fler Just-in-Time leveranser kan förändra kostnadsbilden.  

Det blir ökade leveranskostnader för projektet men mindre material som lagras på 
arbetsplatsen, färre omflyttningar, mer ordning och reda och bättre arbetsmiljö. 
Det intressanta är att se hur den totala kostnaden förändras och om det påverkar 

kundvärdet. 
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 Genomföra en värdeflödesanalys och de förbättringsförslag som framkommer för 
att sedan utvärdera effekterna. 

 

 Genomföra en värdeflödesanalys på en annan detaljeringsnivå. 

 

 Titta hur andra Lean-verktyg kan användas som ett komplement till 

värdeflödesanalysen. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 – Processkarta över stomarbetet 
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Bilaga 2a – Karta över nuvarande värdeflöde, balkonger  
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Bilaga 2b – Karta över framtida värdeflöde, balkonger 
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Bilaga 3a – Karta över nuvarande värdeflöde, trappor 
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Bilaga 3b – Karta över framtida värdeflöde, trappor 

 



 

 

 

  
57 

 
  

Bilaga 4a – Karta över nuvarande värdeflöde, bjälklag 
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Bilaga 4b – Karta över framtida värdeflöde, bjälklag 



 

 

 

  
59 

 
  

Bilaga 5a – Karta över nuvarande värdeflöde, utfackningsväggar 

 
 
 



 

 

 

  
60 

 
  

Bilaga 5b – Karta över framtida värdeflöde, utfackningsväggar 
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Bilaga 6 – Symboler värdeflödesanalys 

 
 

 
 

 

Beställare 

 

 
 

 

Underleverantör 

 

 
 

 

Arbetsmoment med resurser 

 

 

Förflyttning av material genom tryckande system 

 

 

 

 

Manuellt informationsflöde (telefon, mail, fax)  

 

 
 

 

Inbyggnad av material 

 

 
 

 

Lastbiltransport 

 

 
 

 

Lager 

 

 
 

 

Väntetider 

 

 
 

 

Väntetid för leverantör vid leverans 
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Bilaga 7 – Checklista värdeflödesanalys 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Huvudmoment i genomförandet av 

värdeflödesanalys i bostadsproduktion 
Ja Nej Kommentarer 

1 Ledare för värdeflödesanalysen utsedd    

2 Process, arbetsmoment eller material utvald    

3 Arbetsgrupp utsedd    

4 Utbildning värdeflödeskartläggningen genomförd    

5 De olika processtegen i flödet är definierade    

7 Rundvandring och datainsamling genomförd    

8 Karta över nuvarande tillstånd ritad    

9 Flödets takttid bestämd    

10 Ledtid och värdeskapande tid beräknad    

11 
Värdeskapande och icke värdeskapande 

aktiviteter identifierade 
   

12 
Orsaker till icke värdeskapande aktiviteter 

identifierade 
   

13 
Förbättringar är föreslagna, diskuterade och 

värderade 
   

14 Karta över framtida tillstånd skissad    

15 Framtida flödets takttid bestämd    

16 Nya ledtiden och värdeskapande tiden beräknad    

17 
Karta över framtida tillstånd sammanställd och 

uppritad 
   

18 Förbättringsåtgärder prioriterade    

19 Ansvariga för förbättringsområden utsedda    

20 Handlingsplan med tidplan fastställd    

21 Uppföljning utförd    
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Bilaga 8 – Exempel på handlingsplan 

 

 


